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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι πιο κοντά στους πολίτες από κάθε άλλη 

καταγεγραµµένη στην ιστορία περίοδο. Ενώ πριν από χρόνια οι υπηρεσίες που 

προσέφεραν αφορούσαν µια µικρή µερίδα του πληθυσµού, σήµερα απευθύνονται στο 

ευρύ κοινό και έχουν γίνει πλέον µέρος της καθηµερινότητάς µας. Το πλήθος τόσο 

των ιδρυµάτων όσο και των καταστηµάτων τους έχει αυξηθεί δραµατικά αλλά και τα 

τραπεζικά προϊόντα που προσφέρουν είναι πιο προσιτά και ποικίλουν στοχεύοντας 

στην ικανοποίηση των αναγκών του κάθε πελάτη. 

Αυτή η προσφορά δείχνει να έχει απήχηση στους πολίτες καθώς πολλοί από 

αυτούς συνάπτουν σχέσεις µε τα τραπεζικά ιδρύµατα είτε ανοίγοντας τραπεζικούς 

λογαριασµούς, είτε ζητώντας χορήγηση δανείων κ.α.  

 Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την απήχηση αυτή των τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών στους νέους ηλικίας από δεκαοκτώ έως τριάντα πέντε ετών 

στην περιοχή της Μακεδονίας. Σκοπός είναι να εντοπιστεί µε τη χρήση µεθόδων 

Ανάλυσης ∆εδοµένων, και συγκεκριµένα µε την Παραγοντική Ανάλυση των 

Αντιστοιχιών και την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση, το προφίλ των νέων που 

χρησιµοποιούν ευρέως τις τραπεζικές υπηρεσίες αλλά και εκείνων που τις 

αποφεύγουν. Στα πλαίσια της εργασίας δοµήθηκε ερωτηµατολόγιο µε τρεις νοητές 

θεµατικές ενότητες: τα βασικά τραπεζικά προϊόντα, τις χορηγήσεις και τις επενδύσεις. 

Η κάθε µία από τις ενότητες µελετήθηκε και αναλύθηκε χωριστά ως προς τα 

δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. 

 Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι πιο συχνοί πελάτες των 

τραπεζών οι οποίοι εµπιστεύονται τα προϊόντα, χρησιµοποιούν εναλλακτικά δίκτυα, 

είναι κάτοχοι χορηγητικών προϊόντων και θα επένδυαν τα χρήµατά τους σε τραπεζικό 

ίδρυµα είναι οι ίδιοι οι υπάλληλοι των τραπεζών. Αντιθέτως, άνεργοι και φοιτητές 

έχουν ελάχιστα τραπεζικά προϊόντα και σπάνια συναλλάσσονται µέσω τραπεζών ενώ 

οι νέοι κάτω των 25 ετών, οι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών (ΙΕΚ) αλλά και τα παιδιά 

των ελεύθερων επαγγελµατιών δεν χρησιµοποιούν τα εναλλακτικά δίκτυα λόγω 

φόβου. ∆υσαρεστηµένοι από τα δάνειά τους και αποφυγή λήψης νέου δανείου 

δηλώνουν κυρίως νέοι άνω των 30 ετών έγγαµοι εργαζόµενοι στα σώµατα ασφαλείας. 

Επιπλέον εκείνοι που δεν διαθέτουν πιστωτική κάρτα κυρίως λόγω του φόβου 

υπερχρέωσής της είναι απόφοιτοι λυκείου, άγαµοι αλλά και γυναίκες ενώ χρήσιµη 
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λόγω των εκπτώσεων που παρέχει κατά τις αγορές  αλλά και λόγω της δυνατότητας 

αγοράς µέσω του διαδικτύου είναι για τους νέους µε αποδοχές άνω των €1000. Τέλος, 

διαπιστώσαµε ότι οι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών είναι λιγότερο πιθανοί να 

απευθυνθούν σε κάποιο τραπεζικό ίδρυµα για την αξιοποίηση των χρηµάτων τους σε 

αντίθεση µε τους νέους άνω των 26 ετών, έγγαµους, άντρες, απόφοιτους 

µεταπτυχιακής σχολής και νέους µε εισόδηµα άνω των €700. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Καθώς οι χορηγήσεις νέων δανείων συρρικνώνονται µήνα µε τον µήνα και τα 

υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων µειώνονται, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

κάνουν άνοιγµα σε νέες κατηγορίες πελατών. Στόχος των τραπεζικών ιδρυµάτων 

είναι η απόκτηση πελατών σήµερα και η δηµιουργία «δυνατών σχέσεων» και πιστών 

πελατών για το µέλλον. Για το λόγο αυτό στρέφονται προς το νεότερο κοινό το οποίο 

είναι ακόµα «καθαρό» από δάνεια και υποχρεώσεις αλλά και από τραπεζικές 

δεσµεύσεις και του προσφέρουν προϊόντα, καταθέσεις, δάνεια και κάρτες ειδικά 

φτιαγµένα µε προνοµιακούς όρους και καλύτερα επιτόκια. Αυτό όµως που έχει 

σηµασία δεν είναι η προσφορά αλλά η απήχηση που αυτή έχει στο πελατειακό κοινό.  

Στην Ελλάδα οι νέοι αργούν να ανεξαρτητοποιηθούν και να σταθούν 

οικονοµικά στα πόδια τους. Οι σπουδές και η δυσκολία στην εύρεση εργασίας 

αναβάλουν την απόκτηση εισοδήµατος και την διαδικασία της αποταµίευσης. Οι 

σχέσεις τους µε τις τράπεζες ξεκινάνε πολλές φορές σε πολύ µικρή ηλικία καθώς οι 

γονείς και οι παππούδες συνηθίζουν να προβαίνουν σε άνοιγµα τραπεζικού 

λογαριασµού µε τα ανήλικα παιδιά ή εγγόνια τους αντίστοιχα αλλά αυτό δεν 

συνεπάγεται και σε ουσιαστική σχέση του νέου µε τα τραπεζικά ιδρύµατα. 

 

 

 

Υπόθεση εργασίας 
 

Η παρούσα έρευνα πραγµατεύεται τη σχέση των νέων ηλικίας από 18 έως 35 

ετών στην περιοχή της Μακεδονίας µε τις τράπεζες. Η εργασία έγινε µε τη συλλογή 

δεδοµένων από πρωτογενή έρευνα και τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν µε δύο 

µεθόδους Ανάλυσης ∆εδοµένων, την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών και 

την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση. 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά µε τα 

τραπεζικά προϊόντα που ήδη έχουν αποκτήσει οι νέοι χωρισµένα σε τρεις ενότητες. Η 

πρώτη ενότητα αφορά τα βασικά τραπεζικά προϊόντα δηλαδή τραπεζικούς 

λογαριασµούς, χρεωστικές κάρτες, κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές 

εναλλακτικές υπηρεσίες της τράπεζας καθώς και το πλήθος των συναλλαγών που 

κάνουν οι νέοι, το µέσο που κυρίως χρησιµοποιούν για την ολοκλήρωση των 
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συναλλαγών τους και την αντίληψή τους σχετικά µε τα εναλλακτικά δίκτυα 

συναλλαγών (internet/phone/mobile banking). Στην δεύτερη ενότητα µελετάται η 

σχέση µε τις τραπεζικές χορηγήσεις είτε αυτές έχουν τη µορφή κάποιου δανείου είτε 

τη µορφή πιστωτικής κάρτας ενώ η τρίτη και τελευταία ενότητα µελετά τη θέση των 

νέων απέναντι στις τράπεζες ως επενδυτικά ιδρύµατα. 

 

 

 

Σκοπός έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να αναλύσει το προφίλ των νέων ανάλογα µε τα 

προϊόντα που οι τράπεζες προσφέρουν. Στόχος είναι να προσδιορίσει ποια είναι 

εκείνα τα χαρακτηριστικά των νέων που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασµό, πιστωτική 

κάρτα ή δάνειο, ποιοι είναι οι νέοι που είναι πιο «πιστοί» πελάτες των τραπεζών και 

ποια είναι η οµάδα των νέων που δεν θα απευθύνονταν σε τραπεζικό ίδρυµα για την 

αξιοποίηση τυχόν πλεοναζόντων χρηµάτων. 

 

 

 

∆ιάρθρωση εργασίας 
 

Η έρευνα είναι χωρισµένη σε δύο µέρη και αποτελείται από εννέα κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο ανήκει στο πρώτο µέρος της εργασίας, γίνεται 

αναφορά στα βασικά τραπεζικά προϊόντα, στις τραπεζικές χορηγήσεις και στις 

επενδύσεις µέσω τραπεζών σύµφωνα µε υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία. Επίσης 

αναλύεται περεταίρω η έννοια της ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, µε το οποίο ξεκινάει και το δεύτερο µέρος της εργασίας, 

γίνεται αναφορά στις δύο µεθόδους Ανάλυσης ∆εδοµένων που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια της έρευνας, την Παραγοντική Ανάλυση των 

Αντιστοιχιών και την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα λογισµικά Ανάλυσης ∆εδοµένων που 

υπάρχουν στο εµπόριο 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται λεπτοµέρειες σχετικά µε το 

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε και τη διανοµή του. 
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Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται τα δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων 

όπως αυτά προέκυψαν από τα στοιχεία της ίδιας έρευνας 

Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η ανάλυση του πρώτου θέµατος του 

ερωτηµατολογίου δηλαδή των βασικών τραπεζικών προϊόντων. Προηγείται η βασική 

στατιστική ανάλυση των απαντήσεων και η συσχέτισή τους ανά δύο ενώ ακολουθούν 

οι αναλύσεις µε τις δύο µεθόδους Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο αναλύεται το δεύτερο θέµα του ερωτηµατολογίου, οι 

χορηγήσεις. Γίνεται αναφορά στα βασικά στατιστικά στοιχεία και στην ανάλυση 

σχετικών συχνοτήτων και καταλήγει στην Παραγοντική Ανάλυση και την Ανιούσα 

Ιεραρχική Ταξινόµηση 

Στο όγδοο κεφάλαιο αναπτύσσεται η ανάλυση των επενδυτικών ερωτήσεων 

του ερωτηµατολογίου τόσο µε τα βασικά στατιστικά στοιχεία όσο και µε τις 

µεθόδους Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο βρίσκονται συγκεντρωτικά τα συµπεράσµατα της 

παρούσας έρευνας 

Ακολουθούν οι πηγές και το παράρτηµα όπου βρίσκονται οι πίνακες που 

χρησιµοποιήθηκαν και για χάρη συντοµίας δεν συµπεριλήφθηκαν στο σώµα της 

έρευνας. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 Οι τράπεζες επιδιώκουν να αποκτήσουν νέους πελάτες, δεν στοχεύουν όµως 

πάντα να πουλήσουν υπηρεσίες που τους προσφέρουν κέρδος. Το άνοιγµα ενός 

λογαριασµού, για παράδειγµα, χωρίς την κατάθεση χρηµάτων δεν δηµιουργεί 

οικονοµικό όφελος σε ένα τραπεζικό ίδρυµα. Αποβλέπει όµως σε πιο µακροχρόνιες 

σχέσεις αφού ο πελάτης όταν θα χρειαστεί να καταθέσει µελλοντικά χρήµατα θα 

απευθυνθεί σε κάποια τράπεζα όπου υπάρχει ήδη λογαριασµός. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

επιδιώκεται η προσέλκυση περισσότερων πολιτών για δηµιουργία τραπεζικών 

σχέσεων χωρίς περεταίρω δεσµεύσεις. 

 Οι ουσιαστικές δεσµεύσεις µε την τράπεζα συνάπτονται κατά την απόκτηση 

περισσοτέρων τραπεζικών προϊόντων. Κατάθεση µισθοδοσίας, πάγιες εντολές 

µεταφοράς χρηµάτων, εξόφλησης λογαριασµών και καταβολές επιδοµάτων και 

συντάξεων είναι λίγες µόνο από τις υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα συνδέοντάς 

τες µε τον τραπεζικό λογαριασµό ενός πελάτη αφ’ ενός µεν για την διευκόλυνση του 

ίδιου του πελάτη αφετέρου προς οικονοµικό όφελος της ίδιας αλλά και προς 

στενότερη σχέση πελάτη- τράπεζας. Εξάλλου ο πελάτης που έχει αρκετά προϊόντα 

ενός τραπεζικού ιδρύµατος, λόγου χάρη µισθοδοσία σε µια τράπεζα και πάγιες 

εντολές εξόφλησης υποχρεώσεών του, µόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικά µεγάλης 

δυσανασχέτησης θα σταµατούσε την συνεργασία µε αυτόν τον τραπεζικό οργανισµό 

για να απευθυνθεί σε κάποιον ανταγωνιστικό. 

 Σε βάθος χρόνου ο πελάτης θα χρησιµοποιήσει και υπηρεσίες που παρέχουν 

κέρδος για την τράπεζα, πέρα από τις αποταµιεύσεις τις οποίες εκµεταλλεύεται. Αυτό 

συµβαίνει κατά την πληρωµή λογαριασµών τρίτων επιχειρήσεων όπως κινητής 

τηλεφωνίας, συνδροµητικής τηλεόρασης ή ακόµα και εµβάσµατα σε άλλες τράπεζες 

της ίδιας ή άλλης χώρας, κινήσεις οι οποίες επιφέρουν προµήθειες προς την τράπεζα. 

Ακόµα και η σύναψη ενός δανείου φέρει έσοδα στα τραπεζικά ιδρύµατα τόσο από τα 

έξοδα που εισπράττει για το «φάκελο» του δανείου όσο και από τη διαφορά επιτοκίου 

εκείνου µε το οποίο δανείζεται και εκείνου µε το οποίο δανείζει.  

 Φυσικά, ως χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα διακινεί κεφάλαια και ένα µεγάλο 

µέρος αυτών προέρχεται από τις καταθέσεις των ίδιων των πελατών πολύ δε 
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περισσότερο από τις επενδύσεις τους καθώς συνιστούν «δέσµευση» εκµετάλλευσής 

τους από την τράπεζα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

 Συνεπώς η χορήγηση τραπεζικών προϊόντων είτε αυτά επιφέρουν κέρδος είτε 

όχι είναι καίριας σηµασίας για τα τραπεζικά ιδρύµατα. Η πρώτη επαφή συνήθως 

γίνεται µε τη δηµιουργία ενός απλού καταθετικού λογαριασµού ενώ τα υπόλοιπα 

προϊόντα προωθούνται µεταγενέστερα.  

 

 

 

1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Σύµφωνα µε έρευνα(Atkinson and Kempson, 2004) το 83% των νέων ηλικίας 

από δεκαέξι έως είκοσι τεσσάρων στη Βρετανία διατηρούν τουλάχιστον έναν 

τραπεζικό λογαριασµό. Η Βρετανία όµως συµπεριλαµβάνεται στις χώρες εκείνες 

όπου οι νέοι ανεξαρτητοποιούνται από την οικογένεια σε ηλικία µόλις 18 ετών. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας όπου οι νέοι συνεχίζουν να µένουν µε τους γονείς για 

περισσότερα χρόνια και ο µέσος όρος ηλικίας στην οποία αρχίζουν να εργάζονται 

είναι µεγαλύτερος θα περίµενε κανείς το ποσοστό αυτό να είναι αρκετά χαµηλότερο. 

Τα σχετικά αποτελέσµατα εξετάζονται στο κεφάλαιο 6. 

Με ποια τράπεζα όµως επιλέγει να συνεργαστεί; Ποια είναι εκείνα τα κριτήρια 

που καθορίζουν την επιλογή του νέου στην Ελλάδα; Σύµφωνα µε δηµοσίευση 

έρευνας (www.moneyonline.gr) η ηλικιακή οµάδα 18-24 ετών επιλέγει να 

συνεργαστεί µε την τράπεζα µε την οποία συνεργάζονται οι γονείς του (35%) ενώ η 

επόµενη ηλικιακή κατηγορία (25-34 ετών) συνδέει την επιλογή της τράπεζας µε την 

ποιότητα των υπηρεσιών e-banking σε ποσοστό 10%. Αξίζει ίσως να σηµειώσουµε αν 

και είναι έξω από τα πλαίσια της παρούσας έρευνας ότι πληθυσµός µεγαλύτερης 

ηλικίας δείχνει τάση επιλογής σε τράπεζες που δεν απέχουν πολύ από το σπίτι του 

(17%). ∆ιαφορετικές τάσεις επίσης παρουσιάζουν οι πολίτες ανά περιοχές δεδοµένου 

ότι στην Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, η απόσταση του καταστήµατος 

της τράπεζας από το σπίτι ή την εργασία του ερωτηθέντος είναι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας επιλογής τράπεζας (24%) ενώ στην περιφέρεια  το µέγεθος του δικτύου 

της τράπεζας καθώς και η ευκολία στην µισθοδοσία είναι οι παράγοντες που 

κερδίζουν έδαφος µε ποσοστά 32% και 21% αντίστοιχα. Ακολουθεί σχετικό 

ραβδόγραµµα το οποίο παρουσιάζει τους παράγοντες  εκείνους που επηρεάζουν τους 

πολίτες στην Ελλάδα κατά την επιλογή τράπεζας. 
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Ραβδόγραµµα 1: Τα κριτήρια επιλογής κάρτας των νέων 

 
Πηγη: www.moneyonline.gr 

 
Σήµερα η συντριπτική πλειοψηφία των νέων διαθέτει λογαριασµό σε κάποιο 

τραπεζικό ίδρυµα. Όταν η πλειοψηφία του πληθυσµού σε µια χώρα διαθέτει 

τραπεζικό λογαριασµό, το να µην έχει κάποιος πολίτης λογαριασµό και να θέλει να 

προβεί σε τραπεζική συναλλαγή µε µετρητά έχει κόστος (Kempson et al, 2000). 

Επιπλέον, σε πληθυσµούς που έχουν πολύ στενές επαφές µε τα τραπεζικά ιδρύµατα η 

έλλειψη πρόσβασης σε µεθόδους εναλλακτικής τραπεζικής (πχ ATMs) µπορεί να 

«στιγµατίσει» κάποιους πολίτες. 

∆ιεθνείς έρευνες έχουν τονίσει διάφορες οµάδες της κοινωνίας που είναι 

λιγότερο πιθανές να χρησιµοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες από το σύνολο του 

πληθυσµού όπως τους νέους, τους ηλικιωµένους ή αυτούς που ζουν σε αγροτικές 

περιοχές (Connolly and Hajaj, 2001)(Kempson and Whyley, 2001). Για παράδειγµα, 

στην Αγγλία ο αριθµός των κατόχων τραπεζικών λογαριασµών είναι µικρότερος για 

τους νέους κάτω των είκοσι ετών και για τους υπερήλικες άνω των ογδόντα καθώς 

και για τους χαµηλόµισθους (Kempson and Whyley, 2001). Ψυχολογικοί, 

εκπαιδευτικοί και πολιτισµικοί φραγµοί επίσης είναι γνωστοί ως σηµαντικά εµπόδια 

για την προσέγγιση των τραπεζών για κάποιους πολίτες. 

Αξίζει να σηµειωθούν τα αποτελέσµατα έρευνας που έγινε σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας στη Βρετανία δεδοµένου ότι ένα από τα ευρήµατά της ήταν ότι τα παιδιά 

φτωχότερων οικογενειών τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερη εµπειρία συναλλαγών µε 

τραπεζικά ιδρύµατα τείνουν να διατηρούν απόµακρη στάση απέναντι στις τράπεζες 

(Loumidis and Middleton, 2000). Η ίδια µελέτη έδειξε ότι τα παιδιά των φτωχότερων 

οικογενειών στο σύνολό τους είχαν µικρότερο βαθµό εµπειρίας σε οικονοµικές 

υπηρεσίες και ιδρύµατα καθώς τα εισοδήµατά τους σπάνια τους επέτρεπαν να 
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αποταµιεύουν χρήµατα συγκριτικά µε τα παιδιά των οικογενειών που βρισκότανε σε 

καλύτερη οικονοµική κατάσταση. Επιπρόσθετα, στις υποβαθµισµένες περιοχές οι 

πιθανότητες διαχείρισης χρηµάτων από νέους παρουσιάζονται εξαιρετικά χαµηλές 

σύµφωνα µε την ίδια δηµοσίευση. Επίσης, εµφανίζει τα παιδιά των φτωχότερων 

οικογενειών να έχουν λιγότερες γνώσεις σχετικά µε την τραπεζική και γενικότερα τα 

οικονοµικά αλλά να είναι πιο εξοικειωµένα και να γνωρίζουν περισσότερα για το 

ύψος των οικογενειακών εισοδηµάτων και των οικιακών λογαριασµών (ρεύµα, νερό 

κ.α.) και εξόδων σχετικά µε εκείνα των πιο ευκατάστατων οικογενειών. Μάλιστα, 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι γνωρίζοντας καλύτερα και πιο σωστά την οικονοµική 

διαχείριση τα παιδιά των λιγότερο πλούσιων οικογενειών αγνοούν το ρόλο των 

τραπεζών ως οικονοµικών διαχειριστών και, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, αυτή τη 

σχέση απόστασης από τα τραπεζικά ιδρύµατα είναι πιο πιθανό να την διατηρήσουν 

και στην πορεία της ζωής τους. 

 

 

 

1.1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

 

Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιβάλλον οξυµµένου 

ανταγωνισµού, όπως και οι τράπεζες, συνεχώς επιδιώκουν την µείωση του κόστους 

τους, ώστε να παραµείνουν βιώσιµες και ανταγωνιστικές στο σηµερινό οικονοµικό 

περιβάλλον. Όπως στις περισσότερες επιχειρήσεις, έτσι και στα τραπεζικά ιδρύµατα, 

οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν τον βασικό οδηγό κόστους σε κάθε συναλλαγή, είτε 

οικονοµικής φύσεως είτε πληροφοριακής. 

Οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει στα εναλλακτικά δίκτυα 

ηλεκτρονικής τραπεζικής. Εκµεταλλευόµενες τα προνόµια που προσφέρει η 

τεχνολογία δηµιουργούν καινοτοµικές και πρωτοποριακές υπηρεσίες, βελτιώνουν τη 

φήµη τους, µειώνουν το λειτουργικό τους κόστος, αυξάνουν την ποιότητα 

εξυπηρέτησης και ενισχύουν την αφοσίωση των πελατών. Επιπλέον, έχουν την 

τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να προσωποποιούν τις ηλεκτρονικές τους 

υπηρεσίες, ανάλογα µε την κατηγορία πελατών που αντιπροσωπεύει ο χρήστης και µε 

τον τρόπο αυτό υπάρχουν για παράδειγµα επιπρόσθετες δυνατότητες για εταιρικούς 

χρήστες σε σχέση µε ιδιώτες (Αγγέλης, 2005). 
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Ο πελάτης της τράπεζας κατά την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

(internet/phone/mobile banking) µπορεί να επωφεληθεί σηµαντικά. Συνοπτικά 

αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα µειονεκτήµατα αυτά σύµφωνα µε όσα 

αναφέρει ο κ.Αγγέλης Β.(2005) 

 

Πλεονεκτήµατα για τον πελάτη 

 

• Εξυπηρέτηση 24/7: Η ολοκλήρωση µιας οικονοµικής τραπεζικής 

συναλλαγής µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε στιγµή και οποιαδήποτε 

ηµέρα ο πελάτης επιθυµεί χωρίς να εξαρτάται από το ωράριο των 

καταστηµάτων ή τυχόν αργίες και µη εργάσιµες µέρες.  

• Εξοικονόµηση χρόνου: Ο χρήστης των εναλλακτικών δικτύων δεν χρειάζεται 

να µεταβεί σε κάποιο κατάστηµα της τράπεζας συνεπώς «κερδίζει» το χρόνο 

της µετακίνησης και επιπρόσθετα δεν αντιµετωπίζει τυχόν δυσκολία στην 

εύρεση θέσης στάθµευσης πλησίον του καταστήµατος της τράπεζας ή 

καθυστέρηση στην ουρά που ενδεχοµένως να υπάρχει στα ταµεία. 

• On line παρακολούθηση τραπεζικών προϊόντων:  Ο χρήστης ενηµερώνεται 

εύκολα και γρήγορα για οτιδήποτε αφορά τους τραπεζικούς του 

λογαριασµούς, τα δάνεια, τις κάρτες, τα επενδυτικά του προϊόντα κ.α., 

• On line µεταφορές κεφαλαίων: Με συνοπτικές διαδικασίες ο χρήστης 

µπορεί να µεταφέρει κεφάλαια εντός της τράπεζάς του, όσο και σε άλλες 

τράπεζες, ελέγχοντας πλήρως τις οφειλές και τις υποχρεώσεις του. 

• Μείωση χρήσης χαρτιού: Ο χρήστης µπορεί να αρχειοθετεί και να τηρεί 

οργανωµένα αντίγραφα των κινήσεων των λογαριασµών του, των 

συναλλαγών του, των δόσεων των δανείων του κ.α. χωρίς να είναι απαραίτητη 

η εκτύπωση παρά µόνο όσων ο πελάτης επιθυµεί να εκτυπώσει. 

• Εύκολη πρόσβαση από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου: Μόνο η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι προϋπόθεση για να µπορέσει ο χρήστης των 

εναλλακτικών υπηρεσιών να εκτελέσει τραπεζικές συναλλαγές και εκτός 

συνόρων ακόµα και από άλλη ήπειρο! 
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Μειονεκτήµατα για τον πελάτη: 

 

• Χρονοβόρα εγγραφή πελατών: Προκειµένου κάποιος να εγγραφεί στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας χρειάζεται να µεταβεί σε κάποιο 

κατάστηµα για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων και την προµήθεια 

κωδικών και τυχόν συσκευών που παρέχουν επιπλέον προστασία  

• ∆υσκολία στο χειρισµό:  Η διαδικασία ολοκλήρωσης µιας τραπεζικής 

συναλλαγής ίσως να φαίνεται δύσκολη σε πελάτες οι οποίοι δεν είναι 

εξοικειωµένοι µε τη διαδίκτυο. Η λήψη δανείου ή ακόµα και το άνοιγµα ενός 

λογαριασµού µπορεί να τροµάζει κάποιους λόγω ελλιπών γνώσεων πάνω στις 

νέες τεχνολογίες 

• ∆υσπιστία του χρήστη: Το γεγονός ότι η ηλεκτρονική τραπεζική είναι 

απρόσωπη από τη µεριά της τράπεζας προκαλεί δυσπιστία σε µερίδα των 

πολιτών οι οποίοι συνεχίζουν να προτιµούν την παραδοσιακή διαδικασία. 

 

Για τους χρήστες όµως του διαδικτύου οι οποίοι είναι εξοικειωµένοι µε το 

διαδίκτυο ποιο είναι το µειονέκτηµα; Εφόσον η εγγραφή γίνεται µία φορά και στη 

συνέχεια δεν απαιτείται επανάληψη των διαδικασιών αυτών. Εξάλλου δεν θα ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολο κατά την επόµενη επίσκεψή τους σε κάποιο κατάστηµα της 

τράπεζας µε την οποία συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση συναλλαγής να 

συνάψουν και µία σύµβαση για ηλεκτρονική τραπεζική. Μήπως η δυσκολία στο 

χειρισµό αφορά πολλούς Έλληνες ή µήπως τελικά η δυσπιστία είναι αυτή που 

υπερέχει; 

Η σχέση των Ελλήνων µε τους υπολογιστές και το διαδίκτυο, σύµφωνα µε 

έρευνα (Βέργη, 2010) βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα δεδοµένου ότι ο µισός 

πληθυσµός της χώρας (51%) χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η σχέση αυτή 

δείχνει να βελτιώνεται συνεχώς µε το ποσοστό των χρηστών να παρουσιάζει ραγδαία 

αύξηση, της τάξης του 40% το 2008. Στο παρακάτω σχήµα συνοψίζονται ορισµένοι 

βασικοί δείκτες που αφορούν στη διείσδυση του διαδικτύου στον πληθυσµό, ως προς 

τα βασικά δηµογραφικά στοιχεία όπως αυτό παρουσιάστηκε στην παραπάνω µελέτη 

σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat. 
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Ραβδόγραµµα 2: Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου το τελευταίο τρίµηνο του 2010 ανά κατηγορία 

 
Πηγή: Βέργη (2010), “Η στάση των Ελλήνων απέναντι στις αγορές από απόσταση”, 

 
 

Παρά όµως την σηµαντική αύξηση των χρηστών το ποσοστό των πολιτών που 

προβαίνουν σε οικονοµικές συναλλαγές µέσω διαδικτύου, κατά την ίδια έρευνα,  

παραµένει αρκετά χαµηλό σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά των πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού ένας µόνο στους είκοσι Έλληνες χρησιµοποιεί συστήµατα 

ηλεκτρονικής τραπεζικής ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει 

το 32%! 

 

Ραβδόγραµµα 3: Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για ηλ.τραπεζική 
(2005,2009) 

 
Πηγή: Βέργη (2010), “Η στάση των Ελλήνων απέναντι στις αγορές από απόσταση”, 
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Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση συστηµάτων 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου να ολοκληρωθεί 

µια οικονοµική συναλλαγή όµως οι δύο σηµαντικότεροι αφορούν στη διασφάλιση ότι 

τα προσωπικά τους δεδοµένα προστατεύονται  από κακόβουλη χρήση και ότι οι 

συναλλαγές είναι ασφαλείς, σύµφωνα µε έρευνα (Institute for Prospective 

Technological Studies, 2009). Κατά την ίδια έρευνα, οι νέοι ηλικίας 15-25 χρόνων 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τις εγγυήσεις που παρέχονται για την προστασία των 

προσωπικών τους δεδοµένων και την ασφάλεια των συναλλαγών στις οποίες 

εµπλέκονται, παρά για τον έλεγχο και αποκλειστική διαχείριση των προσωπικών τους 

δεδοµένων από τους ίδιους.  

Ο σπουδαιότερος λόγος αποχής από την χρήση ηλεκτρονικών µέσων που 

απαιτούν ταυτοποίηση είναι η δυσπιστία ως προς την αποτελεσµατικότητα των 

ανεξάρτητων αρχών για την προστασία του καταναλωτή, καθώς µόνο τέσσερις στους 

δέκα δηλώνουν ικανοποιηµένοι και αυτό καθιστά την Ελλάδα ως χώρα µε τα 

µεγαλύτερα ποσοστά δυσπιστίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε µελέτη 

(Κούντζερης, 2011). 

Επιπλέον ηλεκτρονική έρευνα της AGB Nielsen Media Research(2006) έδειξε 

ότι ο βασικότερος λόγος αποφυγής των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους Έλληνες 

χρήστες είναι ότι φοβούνται να εκτελέσουν online τραπεζική συναλλαγή. Ακολουθεί 

το σχετικό γράφηµα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας 

 

Ραβδόγραµµα 4: Λόγοι αποφυγής e-banking από Έλληνες χρήστες 

 
Πηγή: έρευνα e-metrics, AGB Nielsen Media Research (2006) 
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Αν και οι ηλεκτρονικές επιθέσεις δεν αποτελούν νέο φαινόµενο, η συχνότητά 

τους τα τελευταία χρόνια αυξάνεται. Ο ρυθµός αύξησης δεν είναι υψηλός όµως αρκεί 

για τα κρατήσουν οι πολίτες επιφυλακτική στάση απέναντι σε διαδικασίες 

ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

Ειδικοί σε θέµατα ασφαλείας έχουν υπολογίσει ότι µια τράπεζα µπορεί να 

ξοδέψει µέχρι και ένα εκατοµµύριο δολάρια σε εξοπλισµό και συµβούλους 

ασφάλειας προκειµένου να διορθώσει τις ατέλειες και να κλείσει τις «τρύπες» που 

υπάρχουν στο σύστηµά της (Γεωργιάδου, Ζιαζιάς, 2007). 

“Έρευνες που έχουν γίνει από ειδικούς σε θέµατα ασφάλειας αποδεικνύουν ότι 

στις περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων, οι εισβολείς είχαν την εκούσια ή ακούσια 

βοήθεια και κάποιου που εργαζόταν στην τράπεζα. Και χωρίς τη βοήθεια εκ των έσω, 

πάντως, οι εισβολείς µπορούν να εκµεταλλευτούν την πρόσβαση που έχουν οι 

πελάτες της τράπεζας από το σπίτι τους, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν 

χρησιµοποιούν λογισµικό για ασφάλεια. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν τους πιο 

προκλητικούς στόχους, µια και δεν έχουν συνείδηση του µεγέθους της ζηµιάς που 

µπορούν να κάνουν ανοίγοντας απλά µια επισύναψη στο ηλεκτρονικό τους 

ταχυδροµείο ή ακολουθώντας ένα link. Οι απλοί χρήστες πέφτουν πολύ εύκολα 

θύµατα προγραµµάτων που υποτίθεται ότι κάνουν κάτι χρήσιµο για αυτούς, αλλά 

στην πραγµατικότητα ανοίγουν «τρύπες» ασφάλειας στο σύστηµα επιτρέποντας σε 

χάκερς να έχουν πρόσβαση σε αυτό”(Γεωργιάδου, Ζιαζιάς, 2007). 

Από την άλλη µεριά, «∆ιαβλέεπεται ότι το Ιnternet θα αποτελέσει βασικό κανάλι 

επικοινωνίας µε τον πελάτη στο µέλλον, αντικαθιστώντας σε σηµαντικό βαθµό το 

κλασικό µοντέλο τραπεζικής που προϋποθέτει προσωπική επαφή» όπως τονίζει ο κ. 

Αlain Βulbulyan, CΕΟ & Μanaging Director της Credicom Consumer Finance που 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αναγνωρίζοντας τα οφέλη τους οι τράπεζες 

δηµιουργούν προϊόντα µε προνοµιακούς όρους που προσφέρονται µόνο µέσω 

διαδικτύου! Αρχικά, έγιναν τέτοιες ενέργειες µε προϊόντα καταναλωτικής πίστης και 

πιστωτικών καρτών τα οποία είχαν λιγότερα έξοδα και χαµηλότερα επιτόκια για τους 

χρήστες του internet banking που αιτήθηκαν των παραπάνω προϊόντων µέσω του 

διαδικτύου. Πλέον άρχισαν να προσφέρονται και καταθετικοί λογαριασµοί των 

οποίων η δηµιουργία γίνεται µέσω Internet banking και δεν µπορεί να γίνει 

συναλλαγή µέσω ταµείου καταστήµατος παρά µόνο µε οποιοδήποτε από τα 

εναλλακτικά δίκτυα (ΑΤΜ, internet/phone/mobile banking). Σε αντάλλαγµα 

προσφέρονται καλύτερα επιτόκια. Την αρχή στην Ελλάδα προς αυτήν την 
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κατεύθυνση έκαναν η Eurobank και η Πειραιώς. Η τελευταία έχει συνδέσει τα 

προνοµιακά επιτόκια και µε τις προθεσµιακές καταθέσεις οι οποίες έχουν συναφθεί 

µέσω internet banking. 

  

 

 

1.2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 

Στην ενότητα αυτή θα έπρεπε σαφώς να γίνει λόγος για τα καταναλωτικά, 

στεγαστικά και επιχειρηµατικά δάνεια που χορηγούνται από τις τράπεζες. Στην 

Ελλάδα, ωστόσο, και η πιστωτική κάρτα αντιµετωπίζεται από τους πολίτες αλλά και 

από τις τράπεζες ως δανειακό προϊόν αν και ο διαχωρισµός τους είναι σαφής.  

Η πιστωτική κάρτα, µε τη µορφή που τη γνωρίζουµε σήµερα, κυκλοφόρησε το 

1950, η Diners και δηµιουργός της ήταν ο ιδρυτής του Diners Club. Ακολούθησε το 

1958 από την American Express η BankAmericard, η γνωστή σήµερα ως VISA ενώ 

οκτώ χρόνια αργότερα έκανε την εµφάνισή της και η MasterCard 

(www.banersreview.gr) οι οποίες χρησιµοποιούνται παγκοσµίως ως συναλλακτικό 

µέσο. Στην ελληνική αγορά η πιστωτική κάρτα εισήχθη αρχές της δεκαετίας του ΄80 

και βρίσκει τον ελληνικό λαό ήδη χρεωµένο µε δάνεια και µε έντονη την 

καταναλωτική µανία για απόκτηση αγαθών περισσότερων ή και πολυτιµότερων. Η 

ελληνική εφευρετικότητα για µία ακόµα φορά δίνει τη λύση και µετατρέπει την 

πιστωτική κάρτα από ένα συναλλακτικό εργαλείο σε έναν έµµεσο τρόπο δανεισµού. 

Υπάρχει βέβαια και µερίδα του πληθυσµού στην χώρα που χρησιµοποιεί την κάρτα 

µε την αρχική της σκοπιµότητα, δηλαδή ως συναλλακτικό εργαλείο. 

Σήµερα, η πιστωτική κάρτα στην Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί κυρίως µέσω 

δανεισµού, αντί συναλλακτικού, και ο κυριότερος παράγοντας που καθορίζει  την 

επιλογή της κάρτας ενός νέου είναι η τράπεζα µε την οποία έχει επιλέξει να 

συνεργαστεί (32%) αλλά και ο βαθµός συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί 

(www.moneyonline.gr). Αυτό ενισχύεται ακόµα περισσότερο αφού το 29% δηλώνει ο 

παραπάνω παράγοντας είναι καθοριστικός! Συµπεραίνεται λοιπόν πως η επιλογή 

κάρτας είναι επίσης θέµα εµπιστοσύνης καθώς η πρώτη τους προτιµούν τις κάρτες 

των τραπεζών τις οποίες γνωρίζουν από προηγούµενη συνεργασία και τις 

εµπιστεύονται. Επίσης, σηµαντικό κριτήριο αναδείχθηκε από την παραπάνω έρευνα 

και το εύρος των σηµείων αποδοχής των καρτών (23% για τους νέους 25-34 ετών), οι 

χρεώσεις (13%) κ.α. Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι το 40% των νέων από 
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δεκαοκτώ έως είκοσι τεσσάρων ετών δηλώνει ότι δεν έχει συγκεκριµένα κριτήρια ως 

προς την επιλογή της κάρτας συναλλαγών πιθανότατα λόγω έλλειψης προηγούµενης 

εµπειρίας και γνώσης ή απουσίας ενδιαφέροντος για τα αντίστοιχα προϊόντα. 

Στο ραβδόγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής κύριας 

κάρτας όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην παραπάνω έρευνα. Σηµειώνεται ότι στις 

στήλες εµφανίζονται τα στοιχεία του συνόλου του πληθυσµού ενώ µε ετικέτα 

δηλώνεται η διαφορετική αντιµετώπιση του κάθε παράγοντα σε διαφορετικές οµάδες 

του πληθυσµού. Έτσι, οι εκπτώσεις σε καταστήµατα ένδυσης-υπόδησης στο σύνολο 

κρίθηκε ως παράγοντας επιλογής κύριας κάρτας για το 17% των ερωτηθέντων αλλά 

το ποσοστό αυτό προσαρµόζεται στο 22% για την ηλικιακή κατηγορία 25-34. 

 
 

Ραβδόγραµµα 5: Κριτήρια επιλογής κύριας κάρτας συναλλαγών 

 
Πηγή: www.moneyonline.gr 

 
 

Στην Μεγάλη Βρετανία ο µισός πληθυσµός ηλικίας από δεκαοκτώ έως είκοσι 

τέσσερα ετών διαθέτει πιστωτικό(δανειακό) λογαριασµό ενώ το 34% του ίδιου 

πληθυσµού διαθέτει πιστωτική κάρτα(Atkinson and Kempson, 2004) ενώ δηλώνει ότι 

υπήρχε ελλιπείς ενηµέρωση για τη χρήση της πιστωτικής κάρτας κατά την απόκτησή 

της. Επίσης, σε σχέση µε άλλους εµφάνισαν ιδιαίτερα µεγάλη τάση για δανεισµό 

ιδιαίτερα µε τη µορφή ανακυκλούµενης πίστωσης (πιστωτικές κάρτες, overdrafts, 

ανοιχτά δάνεια). Εµφάνισαν όµως και ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό κινδύνου στον υπερ- 

δανεισµό και στην έλλειψη της δυνατότητας να ανταπεξέλθουν οικονοµικά στις 

υποχρεώσεις που έχουν δηµιουργήσει. 
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Αυτή η µειωµένη δυνατότητα οµαλής αποπληρωµής των υποχρεώσεών τους 

επιφέρει απώλειες για την τράπεζα η οποία κατατάσσει τον πελάτη στις επισφάλειές 

της. 

Κάποιες φορές τα χαρακτηριστικά εκείνα που δείχνουν τις τάσεις δεν είναι 

δηµογραφικά αλλά αναφέρονται σε περιστατικά. Έτσι, όταν η µισθοδοσίες 

αποδίδονται στους εργαζόµενους µε επιταγές και η µετατροπή τους σε χρήµατα µέσω 

των τραπεζών είναι χρονοβόρα και έχει κόστος, οι πολίτες είναι πιο πιθανοί να 

χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες των «περιθωριακών δανειστών», δηλαδή τρίτων 

πολιτών που αναλαµβάνουν να δανείσουν χρήµατα κατόπιν ιδιωτικών συµφωνιών 

(Hogarth J.M. and O’Donnell K.H.,1999) 

 
 

 

1.3 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 
 

Τα επιτόκια παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα αν αναλογιστεί κανείς το ύψος στο 

οποίο βρίσκονταν πριν η χώρα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πρώην Ε.Ο.Κ). 

Όµως χαµηλά είναι τα επιτόκια όλων των επενδυτικών οργανισµών. Παρόλα αυτά 

συνεχίζουν φυσικά να υπάρχουν προϊόντα επενδυτικά που προσφέρονται στο κοινό.  

Οι τράπεζες στο πλαίσιο των στρατηγικών µάρκετινγκ που ακολουθούν 

διαφοροποιούν τα προϊόντα τους ως προς το πώς διαµορφώνεται το επιτόκιο, το πότε 

καταβάλλονται οι τόκοι και το βαθµό επιβράβευσης των «πιστών» καταθετών. Στο 

πλαίσιο αυτό προσφέρουν προθεσµιακές καταθέσεις µε απόδοση καθορισµένη εξ 

αρχής, µε αυξανόµενα επιτόκια, µε µπόνους τόκους στη λήξη της κατάθεσης ή µε 

ελευθερία αναλήψεων κατά το χρόνο εκτοκισµού. Η χρονική στιγµή απόδοσης των 

τόκων διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο του προϊόντος και µπορεί να γίνεται στη λήξη 

του προθεσµιακού προϊόντος µαζί µε το κεφάλαιο, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

(µηνιαία, τριµηνιαία ή οτιδήποτε έχει προσηµφωνηθεί) ή ακόµα και να γίνει 

προκαταβολικά όπου στη λήξη του προϊόντος αποδίδεται µόνο το κεφάλαιο. Αυτό 

που έχει να κάνει ο καταθέτης πριν την τελική του απόφαση, είναι να καθορίσει τις 

ανάγκες του και ακολούθως να επιλέξει το προϊόν που του ταιριάζει περισσότερο και 

ταυτόχρονα έχει τη µεγαλύτερη δυνατή απόδοση. 

Σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης είναι δύσκολο να διαγνωστεί το προφίλ των 

επενδυτών ανά κατηγορία δεδοµένου ότι οι επενδυτές αποτελούν µικρό µέρος του 

πληθυσµού. Παρόλα αυτά αξίζει να σηµειωθεί ότι το 32% των νέων 16-24 στη 

Βρετανία διαθέτουν κάποιο προϊόν καταθετικό-αποταµιευτικό (Atkinson and 

Kempson, 2004). 
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ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

 

Με τις µεθόδους της ανάλυσης δεδοµένων ο ερευνητής ξεκινά από τα δεδοµένα 

και ερευνά για οµαδοποιήσεις, σχέσεις ή τάσεις που µπορούν αυτά να περιέχουν, 

δίνει έµφαση στη γραφική απεικόνισή τους και ανακαλύπτει απλές, αλλά 

λειτουργικές περιγραφές των χαρακτηριστικών τους [Κουτσουπιάς Ν., 2005]. Ως 

χαρακτηριστικά των πολυµεταβλητών µεθόδων ανάλυσης δεδοµένων αναφέρονται ο 

πολυδιάστατος χαρακτήρας των δεδοµένων, η απουσία τεχνικών προϋποθέσεων 

(Lebart, Morineau, Piron, 1995) λόγω του ότι οι µέθοδοι αυτές δεν βασίζονται στην 

κανονική ή οποιαδήποτε άλλη θεωρητική κατανοµή καθώς και η εικονογραφική τους 

δυνατότητα, µε την αποτύπωση της πολύπλοκης πληροφορίας στα παραγοντικά 

διαγράµµατα που προκύπτουν από τις παραγοντικές µεθόδους ή από τα 

δενδρογράµµατα όπως προκύπτουν από τις µεθόδους αυτόµατης ταξινόµησης.  

Στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες εφαρµόζονται ευρέως οι µέθοδοι 

ανάλυσης δεδοµένων καθώς αφενός µεν οι κοινωνικές επιστήµες κατακλύζονται από 

ποιοτικά δεδοµένα τα οποία δύσκολα θα επεξεργαστούν από κλασσικές µεθόδους 

περιγραφικής στατιστικής και ανάλυσης παλινδρόµησης και αφετέρου η χρήση και 

εφαρµογή τους από µη στατιστικούς δεν είναι απαγορευτική. Η παρούσα έρευνα 

έχοντας πρόθεση να µελετήσει τη συµπεριφορά και τη θέση των νέων απέναντι στις 

τράπεζες αναλογικά µε το δηµογραφικό τους προφίλ απαρτίζεται από µια πληθώρα 

ποιοτικών δεδοµένων τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο της 

πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης καθώς δεν υπάρχουν σχετικά στατιστικά 

µοντέλα.  

Η ανάλυση ∆εδοµένων συγκεντρώνει πολυάριθµες στατιστικές µεθόδους 

διαφορετικές µεταξύ τους. Μπορούµε όµως να διακρίνουµε δύο κύριες κατευθύνσεις. 

 

• την παραγοντική ανάλυση η οποία επιτρέπει να αποκαλύψουµε τη δοµή και 

τις αλληλεξαρτήσεις ενός συνόλου, εξετάζοντας κάποιο παραγοντικό επίπεδο 

[Cibois P., 1983]. Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος αυτής της µορφής είναι η 

παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών. 
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• την αυτόµατη ταξινόµηση, η οποία συνίσταται στο να κατατάξει τις 

στατιστικές µονάδες σε οµοιογενείς οµάδες, οι οποίες επηρεάζονται 

ταυτόχρονα από διάφορους παράγοντες, µε την βοήθεια κάποιου Αλγόριθµου 

ταξινόµησης, [Jambu M., 1978]. Η συνηθέστερη µέθοδος αυτού του είδους 

ταξινόµησης είναι η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση. 

 

 

 

2.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ 

 

Η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών χρησιµοποιείται για τη διερεύνηση 

της σχέσης µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών, χωρίς τη διάκριση αυτών σε 

εξαρτηµένες και ανεξάρτητες και χωρίς αυστηρές a priori παραδοχές σχετικά µε τη 

θεωρητική κατανοµή που ακολουθούν τα δεδοµένα και οι παράµετροι του υπό µελέτη 

πληθυσµού ή πληθυσµών. Με άλλα λόγια µελετάται η συµπεριφορά λόγω 

αλληλεπιδράσεων µεταβλητών είτε ποιοτικών είτε ποσοτικών χωρισµένων σε 

κλάσεις.  

Με την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών επιτυγχάνεται η µετάβαση σε 

ένα χώρο µε µικρότερο αριθµό αξόνων, έτσι ώστε ο αρχικός πίνακας να αναλύεται µε 

τη βοήθεια λιγότερων σε αριθµό νέων µεταβλητών που ονοµάζονται παράγοντες 

(facteurs). Μας δίνεται έτσι η δυνατότητα να εξερευνήσουµε τη δοµή των δεδοµένων 

και να την καταστήσουµε κατανοητή, προβάλλοντας τα δεδοµένα σε ένα σύστηµα 

ορθογωνίων αξόνων που ονοµάζονται παραγοντικοί άξονες. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιούνται θεωρίες της γραµµικής άλγεβρας, του διανυσµατικού λογισµού, 

της θεωρίας πιθανοτήτων και της θεωρητικής µηχανικής. 

Η διαδικασία υλοποίησης είναι απλή αλλά ανάλογα µε το πλήθος των 

δεδοµένων (µεταβλητών και στοιχείων) µπορεί να γίνει πολύ χρονοβόρα. Ο πίνακας 

δεδοµένων αρχικά µετασχηµατίζεται σε λογικό πίνακα όπου οι τιµές που 

συναντώνται πλέον στον πίνακα είναι 1 και 0 και δηλώνουν εάν το στοιχείο που 

µελετάµε έχει ή δεν έχει την ιδιότητα της στήλης αντίστοιχα. Πλέον το κάθε στοιχείο- 

γραµµή συµµετέχει µε το ίδιο βάρος στους υπολογισµούς µας καθώς το άθροισµα 

των απαντήσεων οριζοντίως (υποχρεωτικά µηδέν ή µονάδες) θα είναι ίσο µε το 

πλήθος των µεταβλητών κατά συνέπεια ίσο και µε το βάρος των άλλων γραµµών.  

Στο επόµενο βήµα, ο λογικός πίνακας 0-1 αντικαθίσταται από τον πίνακα ιδιοτήτων, 
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έναν πίνακα του οποίου και οι γραµµές και οι στήλες περιέχουν ιδιότητες. Πρόκειται 

για έναν τετράγωνο πίνακα όπου µπορούµε να µεταφράσουµε τις πρώτες απαντήσεις. 

Για να γίνει πιο εύκολη η ανάγνωση του πίνακα δεδοµένου ότι το πλήθος των 

µεταβλητών-συνεπώς και των ιδιοτήτων- στις έρευνες είναι σχετικά µεγάλο ο 

τελευταίος πίνακας «συµµαζεύεται» αφαιρώντας τα στοιχεία ταυτότητας από τις 

στήλες και τα στοιχεία µελέτης από τις γραµµές. Ο πίνακας που προκύπτει 

ονοµάζεται πίνακας BURTx.  

Μια σειρά από µαθηµατικούς υπολογισµούς οδηγούν σε επιπλέον στοιχεία 

όπως το COR το οποίο µεταφράζεται ως ο βαθµός συµβολής της µεταβλητής στην 

δηµιουργία του άξονα στον οποίο θα παρουσιαστούν τα δεδοµένα. Για 

αναλυτικότερη µαθηµατική παρουσίαση µπορεί κάποιος να ανατρέξει στους 

J.P.Benzecri (1973. 1992), L.Lebart, A.Morineau, K.Warvick(1984), B.Escofier, 

J.Pages(1988). L.Lebart, A.Morineau, M.Piron (1995), Γ.Παπαδηµητρίου (1994) 

Η γραφική απεικόνιση αυτής της µεθόδου αφορά στην εµφάνιση των στοιχείων 

σε έναν πίνακα συντεταγµένων –συνήθως δύο διαστάσεων- όπου εντοπίζονται 

οµάδες ιδιοτήτων. Ταυτόχρονα το πρόγραµµα επιστρέφει και το ιστόγραµµα 

χαρακτηριστικών ριζών όπου διαφαίνεται η ποιότητα της ανάλυσης. Μια επιτυχηµένη 

ανάλυση οφείλει να παρουσιάζει στους τέσσερις πρώτους άξονες ποσοστό ερµηνείας 

µεγαλύτερο του 65% (Καραπιστόλης, 2006) 

 

 

 

2.2 ΑΝΙΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 

Η ανιούσα ιεραρχική ταξινόµηση ( ή κατ’ άλλους ταξινόµηση κατ’ αύξουσα 

ιεραρχία) είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται συνήθως ως συµπληρωµατική 

άλλων µεθόδων της ανάλυσης δεδοµένων. Στόχος της ταξινόµησης είναι να 

οµαδοποιήσει τις στατιστικές µονάδες σε ένα περιορισµένο πλήθος οµοιογενών 

κλάσεων λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των µεταβλητών, ώστε κάθε µία να διαφέρει 

από τις άλλες, όσο το δυνατόν περισσότερο.[Καραπιστόλης ∆., 2006]. Η 

οµαδοποίηση γίνεται χωρίς καµία a priori υπόθεση στον αρχικό πίνακα δεδοµένων γι’ 

αυτό και ο αλγόριθµος που αναπτύσσεται και οµαδοποιεί τα στοιχεία συχνά 

αναφέρεται ως αντικειµενικός.  

Η ανιούσα ιεραρχική ταξινόµηση παράγει µια ακολουθία διαµελισµών του 

αρχικού συνόλου σε κλάσεις, η µία µέσα στην άλλη όπου όσο αποµακρύνεται κανείς 
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από τον αρχικό διαµελισµό (κορυφή του δενδρογράµµατος), τόσο αυτός γίνεται πιο 

λεπτοµερής [Παπαδηµητρίου Γ., 1993]. Με τη χρησιµοποίηση αλγορίθµων µέσω  

Η/Υ αυτοµατοποιείται πλήρως η κατασκευή των οµαδοποιήσεων. 

Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιεί επίσης τον λογικό πίνακα όπως αυτός προκύπτει 

από τον πίνακα δεδοµένων. Στη συνέχεια υπολογίζονται οι αποστάσεις των σηµείων 

ανά δύο και τοποθετούνται σε έναν άξονα. Αρχικά συνενώνονται τα πιο «κοντινά» 

σηµεία- όπως αυτά προέκυψαν από τους προηγούµενους υπολογισµούς- και εν 

συνεχεία επανυπολογίζονται οι αποστάσεις των παλιών στοιχείων που δεν 

συνενώθηκαν µε τα νέα κ.ο.κ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται η πυραµίδα από 

την βάση προς την κορυφή ενώ η επεξήγησή της και τα µεγαλύτερης σηµασίας 

αποτελέσµατα προέρχονται από την κορυφή όπου ξεχωρίζουν οι οµάδες µε την 

µεγαλύτερη µεταξύ τους απόσταση. 

Η γραφική απεικόνιση κατά την µέθοδο αυτή έχει τη µορφή πυραµίδας όπου 

στη βάση της βρίσκονται τα στοιχεία και όσο πλησιάζει κανείς προς την κορυφή τα 

χαρακτηριστικά των στοιχείων οµαδοποιούνται. 

Όπως όλες οι µέθοδοι της ανάλυσης δεδοµένων διασφαλίζει την ταυτόχρονη 

επεξεργασία όλων των µεταβλητών, δεν απαιτεί την ύπαρξη αρχικών υποθέσεων και 

αποτυπώνει υπό µορφή ιεραρχικού δένδρου, που ονοµάζεται δενδρόγραµµα τους 

διαχωρισµούς των αντικειµένων σε οµογενείς οµάδες (κλάσεις) ως προς το σύνολο 

των µεταβλητών που επιδρούν, ώστε να έχουµε µια συνοπτική και δοµηµένη εικόνα 

του φαινοµένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Η διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, µεταβάλλοντας τις τελευταίες 

δεκαετίες τη φυσιογνωµία της στατιστικής επιστήµης και επεκτείνοντας τις 

εφαρµογές της σε όλους τους επιστηµονικούς τοµείς, χάρη της εύκολης και σύντοµης 

επεξεργασίας µεγάλου όγκου δεδοµένων, αναδύει και αναπτύσσει την ενότητα των 

µεθόδων πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης, οι οποίες αποτελούν σήµερα µια 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κατεύθυνση της στατιστικής επιστήµης (Παπαδηµητρίου, 

1994). 

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

συνέβαλε στην ανάπτυξη στατιστικών πακέτων όπως το SPSS (SPSS Inc., 1998a) και 

το SAS (SAS Institute, 1990) τα οποία εκτός από διαδικασίες επαγωγικής 

περιγραφικής στατιστικής περιέχουν και εφαρµογές ανάλυσης δεδοµένων. Παρόλα 

αυτά, αναπτύχθηκαν και λογισµικά µεγαλύτερης εξειδίκευσης που σκοπό έχουν την 

µελέτη περιπτώσεων αποκλειστικά µε µεθόδους ανάλυσης δεδοµένων. Τέτοια 

προγράµµατα είναι το MAD (Méthodes d’ Analyse des Données), το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδοµένων της παρούσας µελέτης 

(Καραπιστόλης, 2006), το ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ (Πρόγραµµα ΑΞΙοποίησης Τεχνικών 

ΑνάΛυσΗΣ ∆εδοµένων), το οποίο αποτελεί και το πρώτο ελληνικό λογισµικό 

(Καράκος, 1988) και το S-Pro (Statistical Data Processing) (Κουστουπιάς, 1999). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε συντάχθηκε στα πλαίσια της 

παρούσας µελέτης και χωρίζεται νοητά σε τέσσερα διαφορετικά θέµατα. 

Η πρώτη ενότητα αφορά στα χαρακτηριστικά ταυτότητας του ερωτώµενου. Το 

φύλλο, ο νοµός στον οποίο ζει, η οικογενειακή του κατάσταση, το εισόδηµά του, η 

βαθµίδα εκπαίδευσης αλλά και το επάγγελµα τόσο του ίδιου του ερωτώµενου όσο και 

των γονέων του είναι οι µεταβλητές που εξετάζονται. Επίσης ερωτάται και η ηλικία 

γιατί ενώ η έρευνα αναφέρεται σε πλήθος ατόµων ηλικίας µεταξύ 18 µε 35 ετών το 

διάστηµα αυτό των 17 ετών θεωρείται αρκετά µεγάλο και ενδέχεται να 

παρουσιαστούν διαφορές στον τρόπο αντιµετώπισης και στάσης απέναντι στα 

τραπεζικά ιδρύµατα και στα προϊόντα τους. Όσον αφορά το επάγγελµα τόσο του 

ερωτώµενου όσο και των γονέων του οι απαντήσεις που δόθηκαν έχουν χωριστεί σε 6 

κατηγορίες: δηµόσιος υπάλληλος, ιδιωτικός υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελµατίας, 

τραπεζικός υπάλληλος, εργαζόµενος στα σώµατα ασφαλείας και άλλο (άνεργος, 

φοιτητής, οικιακά). Ευνόητο είναι ότι η κατηγορία «τραπεζικός υπάλληλος» 

µελετάται χωριστά από τις προηγούµενες κατηγορίες καθώς η εξοικείωση µε τις 

υπηρεσίες που παρέχει ένα τραπεζικό ίδρυµα ίσως θέτει αυτή την οµάδα σε 

διαφορετικό επίπεδο και δεν είναι επιθυµητό αυτό να επηρεάσει την υπόλοιπη 

µελέτη. Επίσης ξεχωριστά αντιµετωπίζεται και η οµάδα των εργαζόµενων στα 

σώµατα ασφαλείας λόγω κάποιας ελαφρώς αρνητικής τάσης που είχαν τα πρώτα 

δείγµατα ερωτώµενων απέναντι στα τραπεζικά προϊόντα γεγονός που πρόκειται να 

επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. 

Η δεύτερη οµάδα ερωτήσεων αναφέρεται στα βασικά τραπεζικά προϊόντα. 

Αυτό που µελετάται σ’ αυτό το τµήµα είναι κατά πόσο οι ερωτώµενοι τηρούν 

τραπεζικούς λογαριασµούς, πόσο συχνά επισκέπτονται τα τραπεζικά ιδρύµατα για να 

κάνουν συναλλαγή καθώς και το µέσον που χρησιµοποιούν για τις συναλλαγές τους 

(ταµεία, ΑΤΜs, internet/phone/mobile banking). Εξετάζεται επίσης η 

προσβασιµότητα στα εναλλακτικά µέσα διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών 

(ΑΤΜ, internet banking, phone banking, mobile banking) τόσο µε την κατοχή των 

απαραίτητων καρτών ή κωδικών όσο και µε τις γνώσεις για την ολοκλήρωση µιας 

συναλλαγής. Η κατοχή των απαραίτητων στοιχείων πρόσβασης (καρτών ή κωδικών) 

στα εναλλακτικά µέσα δεν θεωρήθηκε ότι είναι αρκετό για την έρευνα διότι οι 
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τράπεζες έχουν δαπανήσει χρηµατικά ποσά στην επένδυση αυτών των µέσων 

προκειµένου να στραφούν οι πελάτες σε αυτές τις µεθόδους και παράλληλα γίνονται 

προσπάθειες προώθησής τους στο πελατειακό κοινό, ιδιαίτερα στους νέους, αλλά η 

χρήση τους εξακολουθεί να µην είναι τόσο διαδεδοµένη στην Ελλάδα. 

Η τρίτη νοητή ενότητα του ερωτηµατολογίου αφορά στις χορηγήσεις των 

τραπεζών δηλαδή τα δάνεια-καταναλωτικά, στεγαστικά, επιχειρηµατικά-και τις 

πιστωτικές κάρτες. Εξετάζεται το είδος της χορήγησης που έχει λάβει ο ερωτώµενος 

νέος ως πελάτης τραπεζικού ιδρύµατος, αν τελικά έµεινε ικανοποιηµένος και εάν θα 

ζητούσε ξανά νέα τραπεζική χορήγηση. Παράλληλα, µελετάται ο λόγος για τον οποίο 

δεν έχει λάβει χορήγηση δανείου ή κάρτα κάποιος πελάτης που δεν ανήκει στην 

οµάδα των δανειοληπτών. Αυτή η παράµετρος συµµετέχει στην έρευνα για να 

εντοπίσει συναίσθηµα φόβου, έλλειψης εµπιστοσύνης, αδιαφορίας ή άλλης τυχόν 

αρνητικότητας απέναντι στις παροχές των τραπεζών. 

Το τέταρτο και τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου αναφέρεται στις 

επενδυτικές υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν τα τραπεζικά ιδρύµατα και 

απαρτίζεται από δύο µόλις ερωτήσεις. Για ευνόητους λόγους διακριτικότητας και 

εχεµύθειας δεν τέθηκαν ερωτήσεις κατοχής τραπεζικών επενδυτικών προϊόντων, 

εξάλλου δεν είναι αυτός ο σκοπός της παρούσας έρευνας. Είναι κατανοητό ότι λόγω 

οικονοµικών συνθηκών πολλοί ερωτώµενοι δεν θα βρίσκονται µεταξύ των 

επενδυτών. Για τους παραπάνω λόγους οι ερωτήσεις που τέθηκαν σε αυτήν την 

ενότητα είναι υποθετικές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ερωτώµενος καλείται να αγνοήσει 

την τυχόν έλλειψη διαθεσίµων και να αποκαλύψει την πρόθεσή του να επενδύσει ή 

όχι µέσω τραπεζικών ιδρυµάτων και αν όχι για ποιο λόγο. 

Η κωδικοποίηση των µεταβλητών και των ιδιοτήτων παρουσιάζεται σε πίνακα 

του παραρτήµατος. 

Η διάθεση του ερωτηµατολογίου έγινε σε δύο φάσεις. Αρχικά διανεµήθηκε σε 

έντυπη µορφή σε τυχαίο δείγµα 9 ατόµων. Ο χρόνος συµπλήρωσής του υπολογίστηκε 

στα 2 περίπου λεπτά της ώρας και η έκτασή του ήταν πέντε σελίδες. Οι περισσότερες 

ερωτήσεις είναι τύπου ναι/ όχι και πολλαπλής επιλογής πλην των ερωτήσεων που 

αφορούν στο επάγγελµα του ερωτώµενου και των γονέων του, τον νοµό στον οποίο 

ζει και το πλήθος των τραπεζικών συναλλαγών που πραγµατοποιεί ανά µήνα 

µεταβλητές οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας. Στη συνέχεια και αφού διορθώθηκαν µερικά σηµεία του ερωτηµατολογίου 

τα οποία φάνηκαν δυσνόητα στους ερωτηθέντες, το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε 



 

28 

τόσο σε έντυπη µορφή όσο και ηλεκτρονικά µε ανάρτηση σε πολυσύχναστους τόπους 

του διαδικτύου.  

Για το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε µπορεί κανείς να ανατρέξει στο 

παράρτηµα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJjbzNtdG1DUmF

mUUZMcmNFdmxodWc6MQ 

Η προθυµοποίηση ήταν σηµαντική και συλλέχθηκε µεγάλος αριθµός 

απαντηµένων ερωτηµατολογίων από τα οποία στη συνέχεια επιλέχθηκαν εκείνα που 

πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ηλικίας και γεωγραφικής τοποθέτησης. 

Συνολικά 227 ερωτηµατολόγια χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα και συµµετέχουν στα 

αποτελέσµατα µε την ίδια βαρύτητα το καθένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Στην έρευνα συµµετείχαν 108 άντρες και 119 γυναίκες µε ποσοστό 47,57% και 

52,42% αντίστοιχα αναλογία που πλησιάζει αυτή του πληθυσµού της Ελλάδας 

(49,2% έναντι 50,8%) όπως αυτό έχει καταγραφεί στην απογραφή του 2011 από την 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-1: Ανάλυση φύλλου ερωτηθέντων 

 
 
Όπως προαναφέρθηκε, το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 

18 έως 35 ετών όµως το διάστηµα αυτό είναι αρκετά µεγάλο και για το λόγο αυτό η 

ηλικία είναι µια παράµετρος ακόµα που ερωτάται και εξετάζεται. Ως ποσοτική 

µεταβλητή χωρίστηκε σε τρεις κλάσεις: 18-25, 26-30 και 31-35 οι οποίες, όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω ραβδόγραµµα συµµετέχουν στην έρευνα µε ποσοστά 

21,58%(49 άτοµα) , 39,64%(90 άτοµα) και 38,76%(88 άτοµα) αντίστοιχα. 

 

Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-2: Ανάλυση ηλικίας ερωτηθέντων 

 
 
Τρεις απαντήσεις δόθηκαν και για την οικογενειακή κατάσταση όπου το 

68,72% του δείγµατος (156 άτοµα) δήλωσαν άγαµοι, το 30,83%(70 άτοµα) δήλωσαν 

έγγαµοι ενώ µόλις το 0,44%(1 άτοµο) φαίνεται να είναι διαζευγµένο. 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-3: Ανάλυση οικογενειακής κατάστασης ερωτηθέντων 

 
 
Το µηνιαίο εισόδηµα τέθηκε εξ’ αρχής ως µεταβλητή χωρισµένη σε κλάσεις 

όπου η πρώτη κλάση εµφανίζει τους ερωτώµενους που το εισόδηµά τους είναι από 

µηδενικό έως €700, η δεύτερη κλάση περιλαµβάνει το δείγµα που αµείβεται µηνιαίως 

µε µισθό από €701 έως €1000 ενώ η τρίτη κλάση περιλαµβάνει εκείνους ο µισθός των 

οποίων υπερβαίνει τα €1001 τον µήνα. Για λόγους διακριτικότητας συµµετείχε και η 

επιλογή της µη αποκάλυψης του µισθού. Τα ποσοστά συµµετοχής τους φαίνονται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-4: Ανάλυση εισοδηµάτων ερωτηθέντων 

 
 
Μια ακόµα µεταβλητή του ερωτηµατολογίου είναι και η βαθµίδα εκπαίδευσης. 

Λύκειο δηλώνουν ότι έχουν τελειώσει 17 ερωτώµενοι (7,48%), ενώ οι απόφοιτοι 

πανεπιστηµίου είναι οι 88 ερωτώµενοι (38,76%). Το µεγαλύτερο ποσοστό 

συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι µεταπτυχιακού προγράµµατος µε 44,93%(102 άτοµα)  

ενώ αισθητά λιγότεροι είναι οι απόφοιτοι απόφοιτοι των ΙΕΚ µε 7,48%(17 άτοµα). 

∆ιδακτορικό τίτλο δήλωσαν ότι κατέχουν 3 άτοµα δηλαδή το 1,32% του δείγµατος. 

Κανένας από το δείγµα µας δεν έχει σταµατήσει την εκπαίδευσή του στο γυµνάσιο 

καθώς δεν υπάρχουν απαντήσεις µε τον κωδικό 1 στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-5: Ανάλυση εκπαίδευσης ερωτηθέντων 

 
 
Σχετική οµοιοµορφία παρουσιάζεται στις απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά µε 

το επάγγελµα του ερωτηθέντος. 29 άτοµα δήλωσαν δηµόσιοι υπάλληλοι(12,77%), 68 

είναι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι(29,95%) ενώ 36 είναι οι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες(15,85%). Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι δεν συµπεριλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες διότι η 

καθηµερινή τους επαφή µε τον τραπεζικό τοµέα ίσως επηρεάζει διαφορετικά την 

σχέση τους µε τα τραπεζικά ιδρύµατα και γι’ αυτό θεωρήθηκε σκόπιµο να 

µελετηθούν ως ξεχωριστή κατηγορία επαγγέλµατος. Σε αυτή την οµάδα ανήκει το 

16,29% του δείγµατος(37 άτοµα). Οι εργαζόµενοι στα σώµατα ασφαλείας που 

απάντησαν το ερωτηµατολόγιο ήταν 21 άτοµα(9,25%) και µελετούνται επίσης ως 

ξεχωριστή κατηγορία όπως διατυπώθηκε στην προηγούµενη ενότητα. Φοιτητές, 

άνεργοι, µη εργαζόµενοι κτλ συµπεριλαµβάνονται στην τελευταία κατηγορία η οποία 

συµπεριλαµβάνει 36 άτοµα(15,85%). 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-6: Ανάλυση επαγγελµατικής κατάστασης ερωτηθέντων 

 
 
Το επάγγελµα του πατέρα και της µητέρας του ερωτηθέντος συµπεριλήφθηκαν 

ως µεταβλητές στο ερωτηµατολόγιο γιατί λόγω της νεαρής ηλικίας των ερωτηθέντων 

ο τρόπος που αντιµετωπίζουν τις τράπεζες είναι σε ένα µεγάλο βαθµό επηρεασµένος 

από το περιβάλλον και όχι ίσως από προηγούµενη εµπειρία.  

Και στις δυο αυτές µεταβλητές η κωδικοποίηση είναι η ίδια. Με τον κωδικό 1 

εµφανίζονται οι δηµόσιοι υπάλληλοι και καταλαµβάνει το 24,66%(56 άτοµα) στους 

πατεράδες των ερωτηθέντων και 26,43%(60 άτοµα) στις µητέρες. Στον ιδιωτικό 
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τοµέα φαίνεται να εργάζεται το 14,09%(32 άτοµα) των πατεράδων και το 10,13%(23 

άτοµα των µητέρων ενώ ελεύθεροι επαγγελµατίες δηλώνουν το 36,12%(82 άτοµα) 

και το 14,09(32 άτοµα) αντίστοιχα. Όσο για τους τραπεζικούς υπαλλήλους µόνο το 

1,76%(4 άτοµα) των πατεράδων και 1,76%(4 άτοµα) των µητέρων φαίνεται να 

απασχολούνται στον τοµέα αυτό ενώ στα σώµατα ασφαλείας δεν εργάζεται η µητέρα 

κανενός ερωτηθέντος µε το αντίστοιχο για τον πατέρα να αγγίζει µόλις το 2,2%(5 

άτοµα). Τέλος, στην κατηγορία των συνταξιούχων, ανέργων, µη εργαζόµενων ή 

λοιπών επαγγελµάτων ανήκουν το 21,14% (48 άτοµα) για τους πατέρες και 

47,57%(108 άτοµα) για τις µητέρες των ερωτηθέντων. Ακολουθούν οι σχετικοί 

πίνακες και ραβδογράµµατα. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-7: Ανάλυση επαγγελµατικής κατάστασης πατέρα ερωτηθέντων 

 
 
 

Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-8: Ανάλυση επαγγελµατικής κατάστασης µητέρας ερωτηθέντων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 
 
6.1 ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 
Η επόµενη νοητή οµάδα ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου αφορά στα βασικά 

τραπεζικά προϊόντα, αναφέρεται δηλαδή στους τραπεζικούς λογαριασµούς και στις 

υπηρεσίες που παρέχονται από τα τραπεζικά ιδρύµατα για εναλλακτικούς τρόπους 

ολοκλήρωσης συναλλαγών.   

Η πρώτη ερώτηση αυτής της κατηγορίας είναι η ύπαρξη ή όχι τραπεζικού 

λογαριασµού, οποιασδήποτε µορφής (ταµιευτηρίου, τρεχούµενο ή όψεως) στην 

κατοχή του ερωτηθέντος. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ήτοι το 

97,79%(222 άτοµα), απάντησε θετικά, δηλαδή είναι κάτοχος τραπεζικού 

λογαριασµού ενώ µόλις το 2,2%(5 άτοµα) δήλωσαν το αντίθετο. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-9: Ανάλυση κατοχής τραπεζικού λογαριασµού 

 
 
Το πλήθος των συναλλαγών που πραγµατοποιεί ο ερωτηθείς ανά µήνα, µε 

οποιονδήποτε τρόπο, είναι η επόµενη µεταβλητή. Τέθηκε ως ανοιχτού τύπου 

προκειµένου να εντοπιστούν τα πλαίσια στα οποία θα κυµανθούν οι τιµές της 

µεταβλητής και εν συνεχεία, για την οµαλή ροή της εργασίας, δηµιουργήθηκαν 

τέσσερις κλάσεις. Η πρώτη κλάση συµπεριλαµβάνει εκείνους που κάνουν µηνιαίως 

από καµία έως δύο συναλλαγές και καταλαµβάνει το 25,11%(57 άτοµα) του 

δείγµατος ενώ η δεύτερη κλάση η οποία αναφέρεται στις τρεις µε τέσσερις 

συναλλαγές ανά µήνα προσεγγίζει το 19,82%(45 άτοµα). Το 24,22%(55 άτοµα) 

δηλώνουν ότι οι τραπεζικές συναλλαγές µηνιαία κυµαίνονται από πέντε έως εννέα 

ενώ το 30,83%(70 άτοµα) ξεπερνούν τις 10 συναλλαγές. Αυτό παρουσιάζεται 

παρακάτω στον σχετικό πίνακα και το αντίστοιχο ραβδόγραµµα. 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-10: Ανάλυση συχνότητας διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών 

 
 
Η επόµενη µεταβλητή που εξετάζεται είναι ο τρόπος µε τον οποίο προτιµά ο 

νέος- ερωτηθείς να πραγµατοποιήσει την συναλλαγή του δηλαδή αν προτιµά να πάει 

στο ταµείο κάποιου καταστήµατος, σε κάποιο ATM, ή να πραγµατοποιήσει τη 

συναλλαγή του ηλεκτρονικά µέσω internet banking, phone ή mobile banking. Επειδή 

βέβαια µπορεί κάποιος πελάτης να επιλέγει για την διεκπεραίωση κάποιων 

συναλλαγών(πχ ανάληψη ή κατάθεση µετρητών) µια µέθοδο για άλλου όµως είδους 

συναλλαγές(πχ πληρωµή δόσης δανείου, πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΚΟ) να προτιµά 

κάποια άλλη διαδικασία γι’ αυτό δόθηκε η δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων από 

µία απαντήσεις. Επειδή όµως κατά τις µεθόδους ανάλυσης δεδοµένων  το κάθε 

στοιχείο-ερωτηθείς πρέπει να συµµετέχει ισοβαρώς στην έρευνα δεν µπορεί το 

ερώτηµα διαφορετικά παρά να διασπαστεί σε 6 µεταβλητές η κάθε µία από τις οποίες 

θα αντιστοιχεί σε µία µέθοδο ολοκλήρωσης συναλλαγής(ταµείο, ΑΤΜ κτλ) και οι 

απαντήσεις θα δίνονται µε την επιλογή ναι/όχι (για το πρόγραµµα είναι 

µεταφρασµένα σε 1 και 0 αντίστοιχα). 

Η πραγµατοποίηση µιας τραπεζικής συναλλαγής από τα ταµεία φαίνεται να 

ενδιαφέρει το 22,9%(52 άτοµα) του δείγµατός µας αφού το επιλέξανε ανάµεσα στις 

προτιµότερες µεθόδους διεκπεραίωσης συναλλαγής ενώ το υπόλοιπο 77,09%(175 

άτοµα) δεν συγκαταλέγει τη µέθοδο αυτή στις προτιµήσεις του. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-11: Ανάλυση προτίµησης ολοκλήρωσης τραπεζικών συναλλαγών 
µέσω ταµείων των τραπεζών 
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∆ιαφορετική εικόνα παρουσιάζει η επιλογή των ATMs για την 

πραγµατοποίηση µιας τραπεζικής συναλλαγής. Το 85,9%(195 άτοµα) του δείγµατος 

υποστηρίζει τη χρήση του ΑΤΜ ενώ το υπόλοιπο 22,9%(52 άτοµα) δεν έχουν την 

ίδια γνώµη. 

Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-12: Ανάλυση προτίµησης ολοκλήρωσης τραπεζικών συναλλαγών 
µέσω ΑΤΜs 

 
 
Στην περίπτωση του internet banking φαίνεται να αναστρέφεται πάλι η 

κατάσταση αφού σύµφωνα και µε τον παρακάτω πίνακα παρατηρείται ότι το 

61,23%(139 άτοµα) δεν χρησιµοποιεί αυτή τη µέθοδο ενώ το υπόλοιπο 38,76%(88 

άτοµα) την συγκαταλέγουν στις προτιµήσεις τους. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-13: Ανάλυση προτίµησης ολοκλήρωσης τραπεζικών συναλλαγών 
µέσω internet banking 

 
 
Η εικόνα γίνεται πιο αρνητική ακόµα για το phone banking το οποίο δήλωσαν 

ότι προτιµάνε δύο µόνο άτοµα, µόλις δηλαδή το 0,88% του δείγµατος έναντι των 225 

ατόµων, του 99,11% δηλαδή του πληθυσµού. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-14: Ανάλυση προτίµησης ολοκλήρωσης τραπεζικών συναλλαγών 
µέσω phone banking 
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Σχεδόν η ίδια εικόνα επικρατεί και στην περίπτωση του mobile banking αφού 

µόλις το 2,2% του δείγµατος (5 άτοµα) φαίνεται να υποστηρίζουν τη χρήση αυτής της 

µεθόδου έναντι της συντριπτικής πλειοψηφίας του 97,79% (222 άτοµα). 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-15: Ανάλυση προτίµησης ολοκλήρωσης τραπεζικών συναλλαγών 
µέσω mobile banking 

 
Ως άλλη επιλογή, διαφορετική από τις προηγούµενες πέντε, ένας εκ των 

ερωτηθέντων(0.44%) δήλωσε ότι προτιµά το paypal . 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-16: Ανάλυση προτίµησης ολοκλήρωσης τραπεζικών συναλλαγών 
µέσω άλλου δικτύου (paypal) 

 
 
Συγκεντρωτικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι στην πρώτη θέση προτίµησης οι 

νέοι τοποθετούν τα ΑΤΜς και σε δεύτερη θέση µια πιο αναβαθµισµένη ηλεκτρονικά 

υπηρεσία, το internet banking, ενώ µετά στρέφονται προς την πλέον κλασσική και 

συντηρητική επιλογή των ταµείων αποφεύγοντας το phone και mobile banking.  

Μια σειρά από ερωτήσεις που ακολουθούν σκοπό έχουν να διαγνώσουν εάν 

στους νέους έχουν χορηγηθεί από τα τραπεζικά ιδρύµατα τα απαραίτητα εφόδια για 

να ολοκληρώσουν µια συναλλαγή αλλά και αν η διαδικασία πραγµατοποίησης των 

συναλλαγών είναι γνωστή στους ερωτηθέντες. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατοχή ή µη κάρτας χρεωστικής για 

την πραγµατοποίηση συναλλαγών µέσω ATM µε τους κωδικούς 1 και 2 αντίστοιχα. 

Το 83,7% του δείγµατος (190 άτοµα) είναι κάτοχοι τέτοιων καρτών ενώ το υπόλοιπο 

16,29%(37 άτοµα) δεν έχουν την απαραίτητη κάρτα. Τα ποσοστά αυτά παρατηρούµε 

ότι πλησιάζουν αρκετά στα ποσοστά των ερωτηθέντων που προτιµούν τη χρήση των 

ATM στις τραπεζικές συναλλαγές τους. 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-17: Ανάλυση κατοχής χρεωστικής κάρτας 

 
 

Παραπλήσια είναι και η εικόνα της γνώσης του δείγµατος για την ολοκλήρωση 

µιας τραπεζικής συναλλαγής µέσω αυτής της διαδικασίας µε το 95,59%(217 άτοµα) 

να δηλώνουν ότι γνωρίζουν πώς να πραγµατοποιήσουν συναλλαγές µέσω ATM και 

µόλις 4,4% (10 άτοµα) να δείχνουν ότι αγνοούν. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-18: Ανάλυση κατοχής γνώσης χρήσης χρεωστικής κάρτας 

 
 

Η εικόνα δείχνει να ισορροπεί στην περίπτωση του internet banking όπου το 

µισό περίπου δείγµα της έρευνας έχει κωδικούς πρόσβασης(55,06%, 125 άτοµα) ενώ 

το υπόλοιπο µισό (44,93%, 102 άτοµα) δεν διαθέτει τέτοιους κωδικούς. 

 

Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-19: Ανάλυση κατοχής κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία internet 
banking 

 
 
Αν και το µισό δείγµα έχει κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία του internet 

banking περισσότεροι ακόµα είναι αυτοί που δηλώνουν ότι έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις ολοκλήρωσης µιας συναλλαγής µέσω αυτού του δικτύου(63,87%, 145 

άτοµα)-κι ας µην έχουν τους κωδικούς. 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-20: Ανάλυση κατοχής γνώσης χρήσης του internet banking 

 
 

∆ιαφορετική εικόνα παρουσιάζεται στα άλλα δίκτυα όπου το phone banking 

δείχνει να γνωρίζει το 30,83% του δείγµατος -αν και µόνο το 19,38%  διαθέτει τους 

απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης- και την ολοκλήρωση µιας συναλλαγής µέσω  

mobile banking δείχνει να κατέχει το 20,26% (46 άτοµα) ενώ µόνο το 8,37% (19 

άτοµα) δηλώνει ότι έχει κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία. Ο αναγνώστης 

παραπέµπεται στο παράρτηµα για την αναζήτηση των σχετικών πινάκων συχνοτήτων 

και ραβδογραµµάτων. 

 Το παράδοξο σε αυτές τις περιπτώσεις εναλλακτικών δικτύων είναι ότι οι 

κωδικοί του internet banking τα τελευταία χρόνια είναι ίδιοι µε αυτούς για το phone 

και mobile banking γεγονός που µάλλον οι ερωτηθέντες δείχνουν στην πλειοψηφία 

τους να αγνοούν αφού το 55,06% (125 άτοµα) δηλώνουν ότι έχουν κωδικούς 

πρόσβασης στην υπηρεσία του internet banking και µόνο το 19,38%(44 άτοµα) στο 

phone banking και 8,37% (19 άτοµα) στο mobile banking!  

Η τελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας αφορά στα συναισθήµατα που 

προκαλεί η χρήση των εναλλακτικών δικτύων (internet/phone/mobile banking) στους 

νέους. Στον παρακάτω πίνακα και ραβδόγραµµα φαίνονται οι απαντήσεις που 

δόθηκαν κωδικοποιηµένες ως εξής: 1. δυσκολία στη χρήση 2.προκαλούν φόβο 

3.φαίνονται ενδιαφέροντα και 4. άλλο. Το 4,4% (10 άτοµα) του δείγµατος έχουν 

δηλώσει ότι η χρήση των εναλλακτικών δικτύων τους δυσκολεύει στη χρήση και το 

20,26% (46 άτοµα) ότι τους προκαλεί φόβο ποσοστό αρκετά µεγάλο αν 

συλλογιστούµε ότι η έρευνα αναφέρεται σε άτοµα ηλικιών 18 µε 35 που είναι 

εξοικειωµένα µε τη χρήση της τεχνολογίας σε σύγκριση µε το σύνολο του 

πληθυσµού! Επιπλέον, το 59,91%(136 άτοµα) δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς 

αυτές τις µεθόδους συναλλαγών ενώ το 15,41% (35 άτοµα) δήλωσε διαφορετικά 

συναισθήµατα επικρατέστερο των οποίων ήταν η αδιαφορία τους προς τα µέσα αυτά. 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-21: Ανάλυση συναισθηµάτων για τη χρήση εναλλακτικών δικτύων 

 
 
 
 
 

6.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 

Ο πίνακας συχνοτήτων που προκύπτει κατά την επεξεργασία των δεδοµένων 

µπορεί να προσφέρει πολύ χρήσιµες πληροφορίες. Είναι δυνατόν να αναλυθεί το 

προφίλ των ερωτηθέντων ανά ιδιότητα αλλά και το προφίλ των ιδιοτήτων των 

ερωτηθέντων. Οι σχετικοί πίνακες βρίσκονται στο παράρτηµα της εργασίας και ο 

αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει για περισσότερα στοιχεία. 

Από τους 227 ερωτηθέντες που συµµετείχαν στην έρευνα, οι 108 (47,6%) ήταν 

άντρες. Το σύνολο της οµάδας αυτής διαθέτει έναν τουλάχιστον τραπεζικό 

λογαριασµό και στην πλειοψηφία τους(37%) κάνουν τουλάχιστον δέκα συναλλαγές 

τον µήνα ενώ το 87% των αντρών συναναστρέφεται περισσότερες από δύο φορές τον 

µήνα µε τραπεζικό ίδρυµα για κάποια συναλλαγή (µέσω οποιουδήποτε δικτύου). 

Όµως προτιµότερα δίκτυα για την πραγµατοποίηση µιας τραπεζικής συναλλαγής 

είναι για την οµάδα των αντρών τα ATMs (87%) και το internet banking(46,3%) ενώ 

µόνο ένας στους πέντε άντρες(22,2%) προτιµά τις συναλλαγές στα ταµεία των 

τραπεζών. Μόνο το 4,6% των αντρών ενδιαφέρεται για συναλλαγές µέσω mobile 

banking και ακόµα λιγότεροι (1,9%) για συναλλαγές µέσω phone banking ενώ ένας 

µόνο ερωτηθείς δήλωσε προτίµηση σε κάτι άλλο, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στο 

paypal. To 91.7% των αντρών δηλώνει ότι έχει χρεωστική κάρτα για τραπεζικές 

συναλλαγές µέσω ATM αν και περισσότεροι (97,2%) δείχνουν να γνωρίζουν πώς να 

ολοκληρώσουν µια τέτοια συναλλαγή. Επίσης, το 60,2% των αντρών διαθέτει 

κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία internet banking της τράπεζας µε την οποία 

συνεργάζεται µολονότι τρεις στους τέσσερις(75%) δηλώνουν γνώστες του 

αντικειµένου. Αν και το 43,5% των αντρών έχει τις γνώσεις πραγµατοποίησης µιας 

τραπεζικής συναλλαγής µέσω phone banking και το 34,3% για το mobile banking 
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µόνο το 21,3% και το 11,1% έχει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης! 

Παρατηρείται ότι µεγάλη µερίδα των αντρών δηλώνει ότι γνωρίζει πώς να 

ολοκληρώσει συναλλαγή µέσω αυτών των δικτύων ενώ δεν έχει κωδικούς 

πρόσβασης. Να σηµειώσουµε επίσης ότι το 63% των αντρών δηλώνει πως η 

δυνατότητα πραγµατοποίησης συναλλαγών µέσω εναλλακτικών δικτύων 

(internet/phone/mobile banking) τους φαίνεται ενδιαφέρουσα ενώ στο 15,7% η χρήση 

αυτών των µεθόδων προκαλεί φόβο ενώ το 4,7% των αντρών δυσκολεύεται στη 

χρήση τους. Γεννάται συνεπώς το ερώτηµα ποιος είναι ο λόγος που δεν αποκτούν 

κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές καθώς υπάρχουν και οι γνώσεις και το 

ενδιαφέρον! 

Στην έρευνα συµµετείχαν 119 γυναίκες (52,4% του δείγµατος) οι οποίες επίσης 

στην πλειοψηφία τους (95,8%) έχουν έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασµό και 

συναλλαγές κάνουν κυρίως (36,1%) το πολύ δύο µηνιαίως. Προτιµότερο µέσω 

συναλλαγής είναι το ΑΤΜ και για τις γυναίκες (84,9%) ενώ µία στις τρεις(31,9%) 

επιλέγει να συναλλαχθεί µέσω internet banking και µία στις τέσσερις (23,5%) 

προτιµά το πιο παραδοσιακό δίκτυο, τα ταµεία. Οι εναλλακτικές µορφές τραπεζικής 

δεν τις ενδιαφέρουν καθώς 0% είναι το ποσοστό σε κάθε µία από αυτές! Τρεις στις 

τέσσερις γυναίκες διαθέτουν κάρτα για τα ΑΤΜ (76,5%) ενώ υπενθυµίζεται ότι το 

αντίστοιχο ποσοστό των αντρών ήταν 91,7%. Βέβαια περισσότερες ακόµα είναι 

εκείνες που δηλώνουν ότι γνωρίζουν πώς να κάνουν µια συναλλαγή µέσω 

ΑΤΜ(94,1%). Περίπου οι µισές γυναίκες της έρευνας (50,4%) έχουν κωδικούς 

πρόσβασης στην υπηρεσία του internet banking, το 17,6% για το phone banking και 

το 5,9% για το mobile banking. Αντίστοιχα, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τον τρόπο 

πραγµατοποίησης συναλλαγών µέσω αυτών των δικτύων το 53,8%, 19,3% και 7,6%. 

Τέλος, το 57% των γυναικών δείχνει να ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

τραπεζικής ενώ το 24,4% τις αποφεύγει γιατί τους προκαλεί φόβο και ανασφάλεια. 

Οι πιο νέοι συµµετέχοντες στην έρευνα, ηλικίας από 18-25 στην πλειοψηφία 

τους διαθέτει τραπεζικό λογαριασµό (93,9%), κάνει το πολύ δύο συναλλαγές τον 

µήνα (51%) και προτιµά να συναλλάσσεται µέσω των ΑΤΜs  (87,8%) ή µέσω 

ταµείων (26,5%) ενώ τα εναλλακτικά δίκτυα δεν συµπεριλαµβάνονται καθόλου (0%) 

στις προτιµήσεις τους µε µόνη εξαίρεση µικρής συµµετοχής στο internet banking 

(16.3%). To 71.4% διαθέτει χρεωστική κάρτα ενώ κατά η συντριπτική πλειοψηφία 

(93,9%) δηλώνει ότι γνωρίζει τη διαδικασία συναλλαγής µέσω ATM. Μόνο το 

36,7%, το 2% και το 4,1% των νέων 18-25 έχει κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες 
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internet banking, phone και mobile banking αντίστοιχα ενώ τα ποσοστά εκείνων των 

νέων που είναι γνώστες των διαδικασιών είναι ελαφρώς πιο αυξηµένα (40,8%,  

10,2% και 10,2% αντίστοιχα). Οι νέοι δείχνουν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη 

δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών δικτύων(49%) όµως υπάρχει και µια µεγάλη 

µερίδα αυτής της ηλικιακής κατηγορίας (32,7%) που φοβάται να κάνει τέτοιου είδους 

συναλλαγή. 

Η επόµενη ηλικιακή οµάδα (26-30) διαθέτει τραπεζικό λογαριασµό (97,8%) 

και προτιµά να συναλλάσσεται µέσω ΑΤΜs (0,9%) και µέσω internet banking 

(42,2%) ενώ τα ποσοστά προτίµησης των υπόλοιπων εναλλακτικών δικτύων είναι 

αρκετά χαµηλά(1,1% για το phone banking και 2,2% για το mobile banking). To 

84.4% των νέων 26-30 διαθέτει χρεωστική κάρτα και το 95,6% γνωρίζει πώς να την 

χρησιµοποιήσει. Το 55,6% έχει κωδικούς πρόσβασης για την υπηρεσία internet 

banking ενώ το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 25,6% και στο 11,1% για το phone και 

το mobile banking αντίστοιχα. Λίγο µεγαλύτερα είναι ανά είδος τα ποσοστά των νέων 

ηλικίας 26-30 που δηλώνουν ότι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την 

πραγµατοποίηση συναλλαγών µέσω των παραπάνω δικτύων. Σε ποσοστό 64,4% 

εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τη χρήση των εναλλακτικών δικτύων ενώ ο φόβος 

περιορίζεται στο 20%. 

Όσο για την τρίτη ηλικιακή κατηγορία (31-35), όλοι είναι κάτοχοι τραπεζικού 

λογαριασµού (100%) και συνήθως οι συναλλαγές τους µηνιαίως ξεπερνούν τις δέκα 

(42%). Προτιµότερο δίκτυο συναλλαγής είναι τα ATMs (80,7%) και το internet 

banking (47.7%) ενώ µόνο 22,7% προτιµά την παραδοσιακή διαδικασία των ταµείων. 

Τα ποσοστά εκδήλωσης προτίµησης των εναλλακτικών δικτύων είναι 1,1% για το 

phone banking και 3,4% για το mobile banking. Κάτοχοι χρεωστικών καρτών(89,8) 

δηλώνουν οι νέοι ηλικίας 31-35, κάτοχοι και κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία 

internet banking (64.8%) ενώ 22,7% είναι κάτοχοι κωδικών πρόσβασης στο phone 

banking και 8% στο mobile banking. Η χρήση των εναλλακτικών δικτύων τους 

φαίνεται ενδιαφέρουσα (61,4%) ενώ µεγάλο είναι και το ποσοστό που δήλωσε κάποιο 

άλλο συναίσθηµα(21,6%) εκτός των προεπιλεγµένων µε επικρατέστερη απάντηση ότι 

δεν τα χρειάζονται. 

Συνοπτικά για τις τρεις ηλικιακές οµάδες, παρατηρείται ότι τα ποσοστά 

κατοχής λογαριασµού είναι γενικά υψηλά αλλά τόσο αυτά όσο και οι συναλλαγές που 

πραγµατοποιούν ανά µήνα είναι ανάλογα προς την ηλικία καθώς η πλειοψηφία των 

µικρότερων νέων(51%) συναλλάσσεται έως δύο φορές τον µήνα ενώ οι µεγαλύτεροι 
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συναλλάσσονται περισσότερες από 10 φορές (42%)! Σηµαντική είναι επίσης η 

διαφορά την αντιµετώπιση του internet banking ως προτιµητέο µέσω συναλλαγής µε 

τους νέους ηλικίας 18-25 να το αποδέχονται κατά 16,3% ενώ οι µεγαλύτεροι µε 

42,2% και 47,7% κατά την αύξηση της ηλικίας. Μικρή αύξηση ανάλογη µε την 

ηλικία παρατηρείται και στην προτίµηση του mobile banking. Η κατοχή χρεωστικής 

κάρτας και κωδικών πρόσβασης για τα εναλλακτικά δίκτυα στο σύνολό τους επίσης 

δείχνει να είναι ανάλογη της αύξησης της ηλικίας καθώς στα µεγαλύτερα ηλικιακά 

γκρουπ οι νέοι και έχουν αλλά και γνωρίζουν σε µεγαλύτερα ποσοστά τις εν λόγω 

υπηρεσίες. Υπενθυµίζεται ότι η ηλικιακή κατηγορία 25-34 ετών συνδέει την επιλογή 

της τράπεζας µε την ποιότητα των υπηρεσιών e-banking  σε ποσοστό 10% ενώ οι 

νεότεροι επιλέγουν να συνεργαστούν µε την τράπεζα µε την οποία συνεργάζονται οι 

γονείς του κατά 35% σύµφωνα µε πηγές όπως αναφέρθηκε στη θεωρία συνεπώς 

συµφωνεί µε την έρευνα αφού οι µεγαλύτεροι (26-35) δείχνουν να είναι πιο 

εξοικειωµένοι µε τις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. Όσο για τα συναισθήµατα 

που τους προκαλούν τα εναλλακτικά µέσα σε όλους υπερέχει το ενδιαφέρον όµως 

ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό της φοβίας στους ιδιαίτερα νέους (18-25) το οποίο 

είναι σχεδόν το τριπλάσιο από εκείνο για τους µεγαλύτερους. 

Παρατηρώντας τις απαντήσεις που λήφθηκαν ανά κατηγορία οικογενειακής 

κατάστασης συµπεραίνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά αντίληψης των 

βασικών τραπεζικών προϊόντων καθώς τα ποσοστά είναι αρκετά κοντινά για τις δύο 

κατηγορίες. 

Αντιθέτως, µεγάλες διαφορές παρουσιάζονται ανάλογα µε το εισόδηµα του 

νέου. Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα της έρευνας όσο µικρότερος είναι ο 

µηνιαίος µισθός του ερωτηθέντος τόσο λιγότερες και οι συναλλαγές που 

πραγµατοποιεί ανά µήνα καθώς το 54,2% των χαµηλόµισθων κάνει από µηδέν έως 

δύο συναλλαγές τον µήνα, ενώ οι καλύτερα αµειβόµενοι ξεπερνούν τις δέκα σε 

ποσοστό 41,7%! Επίσης ανάλογα µε το µισθό αυξάνεται και το ποσοστό επιλογής του 

internet banking ως µέσω συναλλαγής. Καθώς αυξάνεται ο µισθός µεταξύ των τριών 

κατηγοριών αυξάνεται και το ποσοστό κατοχής χρεωστικής κάρτας για τα ΑΤΜs 

αλλά και τα ποσοστά κατοχής κωδικών πρόσβασης για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

τραπεζικής µε µεγάλες αποκλίσεις ιδιαίτερα στην περίπτωση του mobile banking 

όπου το ποσοστό που γνωρίζει πώς να ολοκληρώσει µια συναλλαγή στους καλύτερα 

αµειβόµενους είναι 30 φορές µεγαλύτερο από εκείνο των χαµηλόµισθων! Επίσης 

σηµειώνεται ότι ενώ και στις τρεις κατηγορίες επικρατεί το ενδιαφέρον προς τις 
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ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες παρατηρείται µείωση του φόβου όσο αυξάνεται ο 

µισθός καθώς το 32,2% των χαµηλόµισθων νιώθει ανασφάλεια κατά τη χρήση αυτών 

των δικτύων ενώ το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 14,2% όταν ο µισθός ξεπεράσει τα 

€1000 µηνιαίως. 

∆ιαχωρίζοντας τις απαντήσεις ως προς την βαθµίδα εκπαίδευσης των 

ερωτηθέντων προκύπτει ότι τόσο οι απόφοιτοι λυκείου(53%) όσο και οι απόφοιτοι 

ιδιωτικής σχολής-ΙΕΚ(41%) κάνουν το πολύ δύο συναλλαγές µηνιαίως ενώ οι 

κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου ξεπερνούν τις πέντε συναλλαγές (65%) ενώ οι 

απαντήσεις των απόφοιτων πανεπιστηµιακών σχολών είναι ισοµοιρασµένες. Επίσης, 

τα ποσοστά των απόφοιτων λυκείων και ιδιωτικών σχολών που προτιµούν τις 

ταµειακές συναλλαγές είναι 41% και 33% αντίστοιχα, αισθητά µεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα των υπολοίπων τα οποία κυµαίνονται γύρω στο 20%! Αντίθετα είναι τα 

αποτελέσµατα για την χρήση των ΑΤΜs όπου για το ποσοστό προτίµησης είναι 77% 

για τους απόφοιτους λυκείου, αρκετά χαµηλότερα από των υπολοίπων οµάδων τα 

οποία είναι της τάξης του 90%. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η προτίµηση του 

internet banking καθώς το 49% των κατόχων διδακτορικών τίτλων και το 35% των 

αποφοίτων πανεπιστηµίων είναι υπέρ αυτού του δικτύου έναντι του 12% των 

αποφοίτων λυκείων και ιδιωτικών σχολών. Συνεπώς, οι απόφοιτοι λυκείου και 

ιδιωτικών σχολών, κατά κύριο λόγο, κάνουν λίγες συναλλαγές µηνιαίως µέσω 

ταµείων ή ΑΤΜs ενώ οι απόφοιτοι πανεπιστηµίων και µεταπτυχιακών σχολών 

συναλλάσσονται περισσότερες φορές τον µήνα κυρίως µέσω ΑΤΜs ή internet 

banking. Ανάλογη είναι και η διαφορά στα ποσοστά κατοχής κάρτας χρεωστικής µε 

το 71% των απόφοιτων λυκείων και ιδιωτικών σχολών να διαθέτουν κάρτα ενώ το 

ποσοστό αυτό πλησιάζει το 90% για τους περισσότερο µορφωµένους ενώ παράλληλα 

το 95% σχεδόν του δείγµατος δηλώνει ότι γνωρίζει πώς να πραγµατοποιήσει 

συναλλαγή µέσω ATM ανεξαρτήτως επιπέδου µόρφωσης. Η κατοχή κωδικών 

πρόσβασης στις διάφορες εναλλακτικές µεθόδους τραπεζικής είναι ιδιαίτερα χαµηλές 

για τους απόφοιτους λυκείου και ιδιωτικής σχολής όµως το 71% των µεταπτυχιακών 

αποφοίτων διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς στο internet banking και το 40% 

των ίδιων για το mobile banking ενώ τα ποσοστά αυτά για τους απόφοιτους 

πανεπιστηµίου είναι 48% και 28% αντίστοιχα. Γενικά, είναι αντιληπτό ότι οι 

απόφοιτοι λυκείου απέχουν από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και το 35% της 

παραπάνω οµάδας δήλωσε ότι τα εναλλακτικά δίκτυα του προκαλούν φόβο ενώ στις 
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άλλες οµάδες βαθµιδών εκπαίδευσης η πλειοψηφία (από 50 έως 70%) εκφράζει 

ενδιαφέρον προς τις ηλεκτρονικές αυτές συναλλαγές. 

Όσο για τον επαγγελµατικό διαχωρισµό τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 

είναι τα εξής: όλοι είναι κάτοχοι τραπεζικού λογαριασµού πλην των ανέργων και 

φοιτητών των οποίων το 11,1% δεν διαθέτει κανέναν τραπεζικό λογαριασµό. Το 

66,7% του ίδιου πληθυσµού προβαίνει σε τραπεζική συναλλαγή το πολύ δύο φορές 

τον µήνα ενώ στο αντίθετο άκρο βρίσκονται τραπεζικοί(62,2%) και εργαζόµενοι στα 

σώµατα ασφαλείας (42,9%) διαπράττοντας περισσότερες από δέκα συναλλαγές ανά 

µήνα. Σχεδόν ένας στους πέντε ανεξαρτήτως επαγγέλµατος προτιµά τις ταµειακές 

συναλλαγές µε µόνη εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελµατίες οι οποίοι δείχνουν την 

προτίµησή τους προς αυτό το µέσω συναλλαγής σε ποσοστό 33,3%. Αντίθετα, σε 

σχέση µε τα ΑΤΜs από 88% έως 95% κυµαίνεται το ποσοστό αυτών που θεωρούν 

προτιµότερο το δίκτυο αυτό ενώ για τους ελεύθερους επαγγελµατίες είναι αρκετά 

χαµηλότερο (66,7%). Η διαφορά αυτή κρίνεται απόλυτα φυσιολογική καθώς, στην 

Ελλάδα τουλάχιστον, τα ΑΤΜ δεν είναι διαθέσιµα για εργασίες όπως κατάθεση 

επιταγών, αµοιβές µηχανικών ή καταθέσεις σε λογαριασµούς τρίτων µε αιτιολογία, 

συναλλαγές πολύ διαδεδοµένες στο χώρο τον επιχειρήσεων. Οι προτιµήσεις προς τα 

άλλα δίκτυα δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ανά επάγγελµα ούτε και η 

κατοχή χρεωστικής κάρτας ή η γνώση των ATMs όµως µεγάλη διαφορά εντοπίζεται 

στη γνώση και στη χρήση του internet banking µε το 63,2% των ιδιωτικών 

υπαλλήλων, το 55,6% των ελεύθερων επαγγελµατιών και το 86,5% των τραπεζικών 

υπαλλήλων να διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης ενώ µόνο το 

37,9% των δηµοσίων υπαλλήλων, το 28,6% των εργαζοµένων στα σώµατα 

ασφαλείας και το 36,1% των φοιτητών ή ανέργων έχει προµηθευτεί τους σχετικούς 

κωδικούς. Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά που εκφράζουν τη γνώση της χρήσης της 

υπηρεσίας αυτής. Στην περίπτωση του phone banking µόνο ένας  πέντε έχει κωδικούς 

πρόσβασης από τους δηµόσιους, ιδιωτικούς και ελεύθερους επαγγελµατίες και το 

45,9% των τραπεζικών υπαλλήλων όµως η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαδεδοµένη 

στους εργαζόµενους στα σώµατα ασφαλείας και στους φοιτητές ή ανέργους καθώς 

ούτε ένας στους δέκα δεν διαθέτει τους κωδικούς. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

εκφράζει ενδιαφέρον για τη δυνατότητα χρήσης των εναλλακτικών δικτύων µε 

µικρότερο το ενδιαφέρον των δηµοσίων υπαλλήλων(48,3%) και των φοιτητών ή 

ανέργων (47,2%). Αξίζει να σηµειωθεί το υψηλό ποσοστό φοβίας των δικτύων αυτών 

καθώς ένας στους τέσσερις νιώθει ανασφάλεια µε µόνη εξαίρεση τους τραπεζικούς 
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υπαλλήλους πιθανότατα λόγω εξοικείωσης. Όπως αναφέρθηκε και στη θεωρία, τα 

τραπεζικά ιδρύµατα ενδιαφέρονται για την προώθηση των εναλλακτικών δικτύων ως 

µέσο συναλλαγής διότι κοστίζουν λιγότερο και δηµιουργούν πιο ισχυρούς δεσµούς µε 

τους πελάτες. Όµως στην περίπτωση των τραπεζικών υπαλλήλων αυτή η θεωρία δεν 

έχει ιδιαίτερο νόηµα αφού οι τραπεζικοί υπάλληλοι ήδη είναι «δεµένοι» µε την 

τράπεζα! Συνεπώς, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πρέπει για την προώθηση των 

εναλλακτικών δικτύων να «εκπαιδεύσει» τους πελάτες και να τους πείσει για την 

ασφάλεια. Προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση γίνονται ήδη µε διαφηµιστικά 

µηνύµατα, την ίδρυση καταστηµάτων που παρέχουν κυρίως υπηρεσίες «εξοικείωσης» 

του πελάτη µε τα εναλλακτικά δίκτυα (i-bank stores Εθνικής Τράπεζας) κ.α. 

Αν ληφθεί υπόψη ο πίνακας συχνοτήτων ως προς τις απαντήσεις που δόθηκαν 

για τα βασικά τραπεζικά προϊόντα είναι δυνατό να αναλυθεί το µέσο προφίλ του νέου 

που έχει µια ιδιότητα. Ο σχετικός πίνακας βρίσκεται στο παράρτηµα. 

Έτσι λοιπόν, οι 222 καταθέτες είναι άγαµοι (68%), καλά αµειβόµενοι (57,2%), 

απόφοιτοι πανεπιστηµίου (38,3%) ή µεταπτυχιακής σχολής (45%) και κατά κύριο 

λόγο ιδιωτικοί υπάλληλοι (30,2%), µε πατέρα δηµόσιο υπάλληλο (36,5%) και µητέρα 

µη εργαζόµενη (47,3%). Από την άλλη µεριά οι νέοι που δεν διαθέτουν τραπεζικό 

λογαριασµό (5 άτοµα) είναι γυναίκες (100%), ηλικίας από 18 έως 25 ετών (60%), 

άγαµες (100%), µε χαµηλό εισόδηµα (100%), απόφοιτες πανεπιστηµίου (60%), 

φοιτήτριες ή µη εργαζόµενες (80%) ενώ ο πατέρας τους είναι συνταξιούχος ή άνεργος 

(40%) και η µητέρα τους ασχολείται µε τα οικιακά ή είναι συνταξιούχος (60%). 

Οι νέοι που προβαίνουν σε δύο το πολύ τραπεζικές συναλλαγές το µήνα είναι 

κυρίως γυναίκες (75,4%), ηλικίας µέχρι 25 ετών (43,9%) και άγαµες (80,7%). 

Συνήθως ο µισθός δεν ξεπερνάει τα €700 (56,1%), έχουν αποφοιτήσει από κάποιο 

πανεπιστήµιο (43,9%), και δεν εργάζονται (42,1%) ενώ ο πατέρας εργάζεται ως 

ελεύθερος επαγγελµατίας (40,4%) και η µητέρα ασχολείται µε τα οικιακά (47,4%). 

Στους νέους που κάνουν τρεις µε τέσσερις συναλλαγές µηνιαίως υπερτερούν σε µικρό 

βαθµό οι άντρες (53,3% έναντι 46,7% οι γυναίκες), ηλικίας 26-30 (40%) ή 31-

35(37,8%), άγαµοι (62,2%) µε µηνιαίες αποδοχές άνω των €1000 (55,6%). Είναι 

κυρίως απόφοιτοι πανεπιστηµίου (37,8%) ή µεταπτυχιακοί απόφοιτοι (44,4%). Οι 

νέοι που κάνουν ανά µήνα πέντε µε εννέα συναλλαγές είναι στην πλειοψηφία τους 

άντρες (54,5%), ηλικίας 26-35 (89,1%), άγαµοι (65,5%), µε µηνιαίες απολαβές άνω 

των €1000 (61,8%). Είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου (50,9%) ή απόφοιτοι 

πανεπιστηµίου (40%) και εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι (41,8%). Τέλος, οι νέοι 
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που κάνουν περισσότερες από δέκα συναλλαγές τον µήνα είναι κατά κύριο λόγο 

άντρες (57,1%), µεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή είναι µεταξύ τριάντα και τριάντα πέντε 

ετών (52,9%), άγαµοι (65,7%), µε εισόδηµα µεγαλύτερο των €1000(75,7%). Είναι οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι συνήθως (54,3%) που κάνουν τις περισσότερες συναλλαγές 

ανά µήνα. Συµπερασµατικά, παρατηρείται ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο µισθός και η 

ηλικία του ερωτηθέντος τόσο περισσότερες είναι και οι συναλλαγές ανά µήνα. 

Τα ταµεία των τραπεζών ως προτιµότερο µέσο συναλλαγής δηλώνουν 52 

άτοµα εκ των οποίων το 53,8% είναι γυναίκες, το 63,5% είναι άγαµοι και το 46,2% 

έχει εισόδηµα που ξεπερνάει τα €1000 ανά µήνα. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τα 

ATMs το οποίο είναι προτιµότερο µέσο για 195 άτοµα  το 51,8% των οποίων είναι 

γυναίκες, το 41,5% είναι ηλικίας από 26 µέχρι 30, το 55,9% έχει εισόδηµα άνω των 

€1000 και το 30,8% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το internet banking κέρδισε την 

προτίµηση 88 ατόµων εκ των οποίων το 56,8% είναι άντρες, το 90,9% είναι ηλικίας 

άνω των 26, το 67% είναι άγαµοι, το 68,2% αµείβεται τουλάχιστον µε €1000 το 

µήνα, το 56,8% είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου και το 36,4% αυτών είναι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι. Τα προφίλ των νέων ερωτηθέντων που χρησιµοποιούν τις άλλες 

εναλλακτικές διαδικασίες συναλλαγής θεωρείται σκόπιµο να αναλυθούν 

συγκεντρωτικά καθώς µόνο 8 δηλώσεις προτίµησης υπήρξαν προς αυτά τα δίκτυα. 

Έτσι λοιπόν, παρατηρείται ότι το phone και mobile banking (καθώς και το paypal 

όπως προστέθηκε ως άλλο µέσο συναλλαγής από ερωτηθέντα) συγκεντρώνουν µόνο 

νέους µεγαλύτερης ηλικίας (26-30), µε εισόδηµα άνω των €1000, κατόχους 

µεταπτυχιακών τίτλων ή απόφοιτους πανεπιστηµίου που εργάζονται κατά κύριο λόγο 

ως τραπεζικοί ή ιδιωτικοί υπάλληλοι. Συµπεραίνεται ότι όσες προσπάθειες έχουν 

κάνει οι τράπεζες για την προώθηση των εναλλακτικών δικτύων ακόµα δεν έχουν 

πείσει το πελατειακό κοινό των νέων στην περιοχή της Μακεδονίας για τη χρήση 

τους και την προτίµησή τους παρά µόνο τους ίδιους τους τους υπαλλήλους! 

Αξίζει να σηµειωθεί το προφίλ των νέων ανάλογα µε τα συναισθήµατα που 

εκφράσανε για τη δυνατότητα χρήσης των εναλλακτικών δικτύων. Το 40% των νέων 

που δήλωσαν ότι τα εναλλακτικά µέσα τους δυσκολεύουν στη χρήση είναι ηλικίας 18 

έως 25 ενώ το 100% του είναι άγαµοι. Είναι κυρίως απόφοιτοι λυκείου (30%) ή 

πανεπιστηµίου (30%) και εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι(40%). Το εντυπωσιακό 

63% των νέων που εξέφρασαν τη φοβία τους είναι γυναίκες ενώ το ίδιο συναίσθηµα 

φαίνεται να κυριεύει τους µικρότερους ηλικιακά νέους καθώς το 73,9% του εν λόγω 

πληθυσµού ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 18-30. Το 71,7% είναι άγαµοι ενώ κατά 
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κύριο λόγο είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίου (45,7%) και εργάζονται ως ιδιωτικοί 

υπάλληλοι(30,4%), ελεύθεροι επαγγελµατίες (21,7%) ή είναι φοιτητές και άνεργοι 

(21,7%). Παρατηρείται λοιπόν έντονη φοβία και ανασφάλεια από τις γυναίκες ενώ 

όσο µεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο ερωτηθείς τόσο πιο πιθανό είναι να ενδιαφέρεται 

για τα εναλλακτικά δίκτυα και να έχει αποβάλει την ανασφάλεια και την άγνοια. Την 

ίδια επίπτωση φαίνεται να έχει και στην µόρφωση καθώς το υψηλότερο ποσοστό 

στην απάντηση δήλωσης ενδιαφέροντος συγκεντρώνουν οι περισσότερο µορφωµένοι 

ενώ οι νέοι που είναι απόφοιτοι λυκείων ή ιδιωτικών σχολών είναι το µεγαλύτερο 

ποσοστό των ατόµων που δήλωσαν ότι τα εναλλακτικά δίκτυα τους προκαλούν φοβία 

ή τους δυσκολεύουν στη χρήση. 

 

 

 

6.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
  

Πριν ξεκινήσει η ανάλυση και η επεξήγηση των αποτελεσµάτων του 

προγράµµατος MAD µε τη µέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών 

είναι σηµαντικό να σηµειωθεί το ποσοστό ερµηνείας της πληροφορίας στο σύστηµα 

που θα αναλυθεί.  

Στο ιστόγραµµα χαρακτηριστικών ριζών που ακολουθεί παρουσιάζεται ο 

βαθµός ερµηνείας της πληροφορίας. Στην πρώτη στήλη  είναι ο αύξων αριθµός του 

παραγοντικού άξονα, στη δεύτερη στήλη παρουσιάζεται η τιµή της αντίστοιχης 

χαρακτηριστικής ρίζας, η αδράνεια, στην τρίτη στήλη δίνεται το ποσοστό ερµηνείας 

του κάθε άξονα, στην τέταρτη στήλη υπάρχει αθροιστικά το ποσοστό ερµηνείας των 

αξόνων δηλαδή το άθροισµα των αξόνων από τον πρώτο µέχρι και εκείνο τον άξονα 

δίπλα στον οποίο αναγράφεται η τιµή, ενώ στην πέµπτη στήλη παρουσιάζεται το 

ιστόγραµµα των χαρακτηριστικών ριζών από το οποίο ο αναλυτής διαπιστώνει την 

ποιότητα της ανάλυσης και γραφικά. Η ταχεία µείωση των χαρακτηριστικών ριζών 

προσφέρει στον αναλυτή µια καλή ανάλυση. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν στην παρούσα 

έρευνα ότι οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερµηνεύουν το 66,25% της συνολικής 

πληροφορίας που παρέχει ο πίνακας δεδοµένων. 
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Ιστόγραµµα χαρακτηριστικών ριζών 1 

 
 
Μετά από κατάλληλη επεξεργασία, το πρόγραµµα MAD επιστρέφει τον πρώτο 

και τον δεύτερο παραγοντικό άξονα όπου βρίσκονται διατεταγµένα τα σηµαντικότερα 

σηµεία τα οποία ορίζουν τη θέση του άξονα. Στους παραγοντικούς άξονες 

εµφανίζονται από την πάνω µεριά τα στοιχεία του ερωτηθέντος (ηλικία, φύλο κτλ) 

και από την κάτω µεριά οι απόψεις και οι θέσεις του όσον αφορά τις ερωτήσεις για τα 

βασικά τραπεζικά προϊόντα. 

 Έτσι, στον πρώτο παραγοντικό άξονα παρατηρείται πλήρης αντιπαράθεση 

σχετικά µε την ιδιότητα του τραπεζικού υπαλλήλου (er74) και την µη κατοχή 

τραπεζικού λογαριασµού (er102). Επιπλέον, παρουσιάζεται µια σχετικά µικρή 

απόσταση µεταξύ των τραπεζικών υπαλλήλων και των νέων που έχουν κωδικούς 

πρόσβασης αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις για την διεκπεραίωση συναλλαγών 

µέσω των εναλλακτικών δικτύων (er151, er161, er171, er181, er191, er201). Στην 

ίδια µεριά απαντήσεων βρίσκονται και εκείνοι οι νέοι που προτιµούν για τις 

συναλλαγές τους να χρησιµοποιούν το internet banking (er12c1), εκείνοι των οποίων 

ο µισθός είναι µεγαλύτερος από €1000 (er53), η ηλικία τους είναι άνω των 30 ετών 

(er23) και είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων (er64) ενώ συνολικά ολοκληρώνουν 

περισσότερες των πέντε συναλλαγών ανά µήνα (er113, er114) και η χρήση των 

εναλλακτικών δικτύων δείχνει να τους ενδιαφέρει.  
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1ος παραγοντικός άξονας  

 

Αντίστοιχα, η ολοκλήρωση τριών ή τεσσάρων τραπεζικών συναλλαγών ανά 

µήνα (er112) αντιπαρατίθεται µε την προτίµηση του mobile banking (er12e1) ως 

µέσο συναλλαγής όπως φαίνεται και στον δεύτερο παραγοντικό άξονα. Επιπλέον, οι 

νέοι από τη Φλώρινα (er310), οι εργαζόµενοι στα σώµατα ασφαλείας (er75) και 

εκείνοι των οποίων οι απολαβές κυµαίνονται µεταξύ €700 και €1000 (er52) φαίνονται 

να προσεγγίζουν περισσότερο το χαρακτηριστικό των ελάχιστων συναλλαγών ανά 

µήνα παρά την προτίµηση του mobile banking στο οποίο πλησιάζει η κατοχή 

κωδικών πρόσβασης για την υπηρεσία αυτή αλλά και το ανώτερο µορφωτικό επίπεδο 

(er64), δηλαδή εκείνοι οι οποίοι είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου καθώς και τα 

παιδιά των ελεύθερων επαγγελµατιών (er83, er93) 

 

2ος παραγοντικός άξονας  

 

 

Μετά από την συνένωση των δύο παραγοντικών αξόνων µεταφερόµαστε στο 

παραγοντικό επίπεδο όπου δηµιουργείται ταυτόχρονη απεικόνιση των µεταβλητών σε 

ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 66,25% της πραγµατικότητας όπως προαναφέρθηκε.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα που επιστρέφει το πρόγραµµα τα 

στοιχεία που εµφανίζονται στο σύστηµα αξόνων µπορούν να διαχωριστούν σε 

τέσσερις οµάδες.  
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Παραγοντικό επίπεδο 1 

 
 
Έτσι, στην 1η οµάδα ανήκουν εκείνοι οι νέοι οι οποίοι προτιµούν να κάνουν 

συναλλαγές µέσω internet banking και έχουν κωδικούς πρόσβασης αλλά και τις 

απαραίτητες γνώσεις για να πραγµατοποιήσουν συναλλαγές µέσω internet banking, 

phone banking και mobile banking. Στην ίδια οµάδα ανήκουν οι τραπεζικοί 

υπάλληλοι. Στην δεύτερη οµάδα που δηµιουργείται περιλαµβάνονται οι νέοι οι οποίοι 

έχουν χρεωστική κάρτα, δείχνουν ενδιαφέρον για την δυνατότητα χρήσης 

εναλλακτικών δικτύων και κάνουν συνήθως τρεις µε τέσσερις συναλλαγές ανά µήνα. 

Στην οµάδα αυτή ανήκουν νέοι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου, µε γονείς µη 

εργαζόµενους και µισθό από €700 έως €1000.  Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει τους 

νέους οι οποίοι φοβούνται να συναλλαχθούν µέσω των εναλλακτικών δικτύων και 

δεν έχουν ούτε τις γνώσεις ούτε τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης στις εν 

λόγω υπηρεσίες. Στην ίδια οµάδα βρίσκονται και οι νέοι κάτω των 25 ετών, οι 

απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών και τα παιδιά των ελεύθερων επαγγελµατιών. Τέλος, 

στην τέταρτη οµάδα ανήκουν οι νέοι οι οποίοι δεν έχουν τραπεζικό λογαριασµό και 

οι τραπεζικές τους συναλλαγές περιορίζονται στις δύο –το πολύ- ανά µήνα ενώ δεν 

έχουν ούτε χρεωστική κάρτα για να συναλλάσσονται µέσω ATMs. Στην οµάδα αυτοί 

ανήκουν οι άνεργοι και οι φοιτητές καθώς και οι νέοι που κατάγονται από τη ∆ράµα. 

 

4η οµάδα 

3η οµάδα 
2η οµάδα 

1η οµάδα 
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6.4 ΑΝΙΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Όπως αναφέρθηκε και κατά την θεωρητική ανάπτυξη της µεθόδου της 

Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόµησης είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται συνήθως 

ως συµπληρωµατική άλλων µεθόδων της ανάλυσης δεδοµένων, εφαρµόζεται σε 

πίνακα δεδοµένων και βασίζεται στην αρχή ότι δύο αντικείµενα που βρίσκονται 

«κοντά» το ένα στο άλλο οµαδοποιούνται και δηµιουργούν οµάδα ή κλάση ή κόµβο 

στο δενδρόγραµµα. Για τον προσδιορισµό αυτής της οµοιότητας απαιτείται ο 

καθορισµός ενός µέτρου που θα υπολογίζει την απόσταση µεταξύ αντικειµένων ή 

αντικειµένων και ήδη δηµιουργηµένης οµάδας ή ακόµα –σε µεγαλύτερα επίπεδα- 

µεταξύ δύο οµάδων.  

Αφού υπολογιστούν οι απαραίτητες αποστάσεις και δηµιουργηθούν οι κόµβοι 

µεταξύ των «κοντινότερων» αντικειµένων ή/και κλάσεων το πρόγραµµα επιστρέφει 

τον παρακάτω πίνακα όπου παρουσιάζονται οι υψηλότερες κλάσεις, εκείνες δηλαδή 

οι οποίες δηµιουργούνται τελευταίες και περιέχουν τα περισσότερα αντικείµενα.  

Η ονοµασία των κόµβων δίνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα. Αφού 

υπολογιστούν οι σχετικές αποστάσεις και δηµιουργηθούν οι κατάλληλοι κόµβοι 

επιστρέφεται ο παραπάνω πίνακας στην πρώτη γραµµή του οποίου αναφέρεται η 

ονοµασία του κόµβου, στη δεύτερη και στην τρίτη γραµµή ονοµατίζονται οι κόµβοι 

οι οποίοι κατά τη συνένωσή τους δηµιούργησαν τον παραπάνω και στη συνέχεια όλες 

εκείνες οι ιδιότητες που είναι ισχυρές σε αυτήν την κλάση. 
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Πίνακας 1: Οι υψηλότερες κλάσεις και τα χαρακτηριστικά τους 

 

 
 
Έτσι λοιπόν ο κόµβος 169 αφορά το σύνολο των ερωτηθέντων συνεπώς και το 

σύνολο των ιδιοτήτων και χωρίζεται στις κλάσεις 168 και 167. Η κλάση 168 είναι και 

κόµβος αφού περιλαµβάνει δύο µικρότερες κλάσεις, την 164 και την 165 ενώ η 

κλάση 167 είναι κόµβος όπου περιλαµβάνει τις κλάσεις 166 και 155 κ.ο.κ. 
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Ερµηνεία των κλάσεων 

 

Α) Χαρακτηριστικά κλάσης 155 
 

Οι ερωτηθέντες της οµάδας αυτής είναι κυρίως άτοµα ηλικίας από 18 έως 25 

ετών (er21), µε µηνιαίες αποδοχές µικρότερες από €700 (er51), φοιτητές ή άνεργοι 

(er76), από Κοζάνη (er34) ή από ∆ράµα (er38). ∆εν έχουν τραπεζικό λογαριασµό 

(er102) ούτε χρεωστική κάρτα για την διεκπεραίωση των συναλλαγών µέσω ΑΤΜ 

(er132) και κάνουν το πολύ δύο τραπεζικές συναλλαγές ανά µήνα (er111). 

 

Β) Χαρακτηριστικά κλάσης 166 
 

Οι ερωτηθέντες αυτής της οµάδας είναι κυρίως γυναίκες (er12) από το νοµό 

Σερρών (er32), Κιλκίς (er35) ή Χαλκιδικής (er37) και δεν είναι απόφοιτοι 

µεταπτυχιακής σχολής (er62, er63, er65, er66). Εργάζονται ως ελεύθεροι 

επαγγελµατίες (er73) ή στα σώµατα ασφαλείας (er75) και για την πραγµατοποίηση 

των τραπεζικών τους συναλλαγών προτιµούν τα ταµεία (er12a1) ενώ δεν δείχνουν 

την ίδια προτίµηση για το internet banking (er12c0) ή για τα ATMs (er12b0). ∆εν 

γνωρίζουν πώς να διεκπεραιώσουν µια τραπεζική συναλλαγή µέσω ΑΤΜ (er142) 

ούτε µέσω εναλλακτικών δικτύων όπως το internet banking (er162) και το phone 

banking (er182) ενώ για τις υπηρεσίες αυτές δεν διαθέτουν ούτε και τους 

απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης (er152) 

 

Γ) Χαρακτηριστικά κλάσης 164 
 

Σε αυτήν την οµάδα ερωτηθέντων ανήκουν κυρίως άντρες (er11), ηλικίας από 

26 και άνω (er22, er23). Κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη (er31), την Πιερία (er33), 

την Καστοριά(er39), Καβάλα (er311) ή τη Φλώρινα (er310) και οι µηνιαίες τους 

απολαβές ξεπερνούν τα €700 (er52, er53). Είναι απόφοιτοι µεταπτυχιακής σχολής 

(er64). Είναι δηµόσιοι (er71) ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (er72) και ο πατέρας τους 

εργάζεται ως δηµόσιος υπάλληλος (er81) ή είναι µη εργαζόµενος (er86) καθώς και η 

µητέρα τους (er91, er96). ∆ιαθέτουν έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασµό 

(er101), κάνουν από 3 έως 9 συναλλαγές µηνιαίως (er112, er113) και προτιµούν να 

συναλλάσσονται µέσω των ATMs (er12b1) ενώ τα ταµεία και τα εναλλακτικά δίκτυα 

δεν ανήκουν στις προτιµήσεις τους (er12a0, er12d0, er12e0, er12st0). Συνεπώς 

διαθέτουν χρεωστική κάρτα (er131) για τις συναλλαγές µέσω του προτιµότερου για 
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αυτούς δικτύου και γνωρίζουν πώς να ολοκληρώσουν συναλλαγές µέσω αυτού 

(er141). Σε αυτήν την οµάδα κατατάσσονται οι ερωτηθέντες που δυσκολεύονται στη 

χρήση των εναλλακτικών δικτύων (er211) αλλά και εκείνοι που δηλώνουν ότι η 

δυνατότητα χρήσης των εναλλακτικών δικτύων τους φαίνεται ενδιαφέρουσα (er213). 

 

∆) Χαρακτηριστικά κλάσης 165 
 

Οι ερωτηθέντες αυτής της οµάδας είναι κυρίως νέοι από το νοµό Γρεβενών 

(er36) ή Ηµαθίας (er313), γνωρίζουν πώς να κάνουν συναλλαγές µέσω phone banking 

(er181) και mobile banking (er201) και είναι κάτοχοι των απαραίτητων κωδικών για 

την πρόσβαση στις  παραπάνω υπηρεσίες (er171, er191). Εργάζονται ως τραπεζικοί 

υπάλληλοι (er74) και ο πατέρας τους εργάζεται επίσης ως τραπεζικός υπάλληλος 

(er84). Πραγµατοποιούν ανά µήνα περισσότερες από δέκα συναλλαγές (er114) και 

προτιµούν να συναλλάσσονται µέσω των εναλλακτικών δικτύων που προσφέρει η 

τράπεζα δηλαδή το internet banking (er12c1), το phone banking (12d1) και το mobile 

banking (er12e1). Σε αυτήν την οµάδα ανήκουν εκείνοι που έχουν τους απαραίτητους 

κωδικούς πρόσβασης και στην υπηρεσία του internet banking (er151) και γνωρίζουν 

πώς να πραγµατοποιήσουν µια συναλλαγή µέσω αυτού του καναλιού τραπεζικής 

(er161) 

 
Ραβδόγραµµα 6: Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση 
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Έτσι από το παραπάνω σχήµα και από τη δηµιουργία των κλάσεων, όπως αυτή 

ερµηνεύτηκε παραπάνω, αν υπάρχει ανάγκη να χωριστεί το σύνολο των ερωτηθέντων 

σε ένα πλήθος οµάδων αρκεί να βρεθεί το σηµείο όπου αν τραβηχτεί µια κάθετη 

γραµµή θα τέµνει όπως κλάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούνται τόσες τοµές 

όσες και οι οµάδες που πρέπει να δηµιουργηθούν. Αν λοιπόν είναι απαραίτητη η 

δηµιουργία τεσσάρων οµάδων αυτές θα είναι όπως αναφέρθηκαν παραπάνω ενώ αν 

δηµιουργηθούν τρεις συνολικά οµάδες θα υπάρχει η οµάδα κλάσης 164, οµάδα 

κλάσης 165 και οµάδα κλάσης 167 όπου η κλάση 167 περιέχει όλες τις ιδιότητες των 

κλάσεων 155 και 166. Αντίστοιχα αν το πλήθος των ερωτηθέντων χωριστεί σε δύο 

µόνο οµάδες η πρώτη οµάδα- κλάση 168 θα περιέχει όλες τις ιδιότητες των κλάσεων 

164 και 165 και η δεύτερη οµάδα- κλάση 167 θα περιέχει όλες τις ιδιότητες των 

κλάσεων 155 και 166 όπως προαναφέρθηκε.  

Στην ανάλυση µε τη µέθοδο αυτή παρουσιάζεται µια συνοπτική εικόνα όπως 

ταξινόµησης και όχι η πλήρη η οποία είτε δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία είτε αλλοιώνει 

την γενικότερη εικόνα όπως ταξινόµησης λόγω του µεγάλου πλήθους των 

ερωτηθέντων που ταξινοµούνται. Για το λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιµο να 

αναλυθούν περεταίρω οι µικρότερες κλάσεις. 

Τα αποτελέσµατα της ιεραρχικής ταξινόµησης επιβεβαιώνουν και 

συµπληρώνουν µερικώς την διάταξη και την οµαδοποίηση των ιδιοτήτων όπως 

παραγοντικής ανάλυσης. 

 

 

 

6.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Κλείνοντας την ενότητα των βασικών τραπεζικών προϊόντων, αξίζει να 

αναφερθούν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν.  

 Πιο συχνοί χρήστες όλων των εναλλακτικών δικτύων 

(internet/phone/mobile banking) είναι κυρίως οι τραπεζικοί υπάλληλοι 

οι οποίοι και διαθέτουν τις γνώσεις αλλά και τους απαραίτητους 

κωδικούς πρόσβασης για τις εν λόγω υπηρεσίες και ολοκληρώνουν 

περισσότερες από δέκα συναλλαγές ανά µήνα. Για την διεκπεραίωση 

των συναλλαγών τους προτιµούν τη χρήση κάποιου από τα εναλλακτικά 

δίκτυα. 
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 Οι νέοι οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι απόφοιτοι µεταπτυχιακής 

σχολής και εργαζόµενοι µε µηνιαίες αποδοχές από €700 έως €1000 

κάνουν συνήθως τρεις µε τέσσερις τραπεζικές συναλλαγές ανά µήνα, 

έχουν χρεωστική κάρτα για να πραγµατοποιήσουν τις συναλλαγές τους 

µέσω των ATMs και δείχνουν ενδιαφέρον για τη δυνατότητα χρήσης 

των εναλλακτικών δικτύων. 

 Οι νέοι κάτω των 25 ετών, οι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών (ΙΕΚ) αλλά 

και παιδιά ελεύθερων επαγγελµατιών αποφεύγουν να συναλλαχθούν 

µέσω των εναλλακτικών δικτύων κυρίως λόγω φόβου και δεν έχουν 

ούτε τις γνώσεις ούτε τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τις 

διαδικασίες εναλλακτικής τραπεζικής.  

 Άνεργοι και φοιτητές είναι κυρίως οι νέοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι 

τραπεζικών λογαριασµών ενώ οι τραπεζικές τους συναλλαγές δεν 

ξεπερνούν τις δύο ανά µήνα. ∆εν διαθέτουν χρεωστική κάρτα για 

συναλλαγές µέσω ΑΤΜ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

 

7.1 ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 

Όπως προαναφέρθηκε η ενότητα αυτή του ερωτηµατολογίου µελετά την στάση 

των νέων απέναντι όπως χορηγήσεις των τραπεζών είτε αυτές έχουν τη µορφή 

δανείου είτε κάρτας. Ελέγχεται τόσο η κατοχή όσο και η διάθεση απέναντι στα 

προϊόντα αυτά. 

Το µισό περίπου δείγµα όπως έρευνας (48,89%, 111 άτοµα) δήλωσε ότι έχει 

πιστωτική κάρτα όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα ενώ το υπόλοιπο µισό του 

δείγµατος (51,10%, 116 άτοµα) δεν διαθέτει. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-22: Ανάλυση κατοχής πιστωτικής κάρτας 

 
 
Οι νέοι που απάντησαν αρνητικά στην κατοχή κάρτας κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε δύο ακόµα ερωτήσεις σχετικά µε τον λόγο για τον οποίο δεν 

χρησιµοποιούν πιστωτική κάρτα προκειµένου να εντοπίσουµε τα αίτια αποχής από 

αυτό το προϊόν αλλά και εάν είχαν πιστωτική κάρτα στο παρελθόν δεδοµένου ότι η 

προηγούµενη εµπειρία τους ενδέχεται να τους έχει επηρεάσει. 

Όπως και νωρίτερα, ενδέχεται οι λόγοι που δεν χρησιµοποιεί κάποιος την 

πιστωτική κάρτα να είναι περισσότεροι του ενός γι’ αυτό και η κάθε απάντηση 

µελετάται χωριστά.  

Ακολουθεί ο πίνακας συχνοτήτων και το σχετικό διάγραµµα όσον αφορά την 

απάντηση που δόθηκε ότι δεν χρησιµοποιούν την πιστωτική κάρτα γιατί προτιµούν τα 

µετρητά. Με 0 εµφανίζεται το µισό δείγµα 48,89% (111 άτοµα) τα οποία δεν 

χρειάστηκε να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση διότι είναι ήδη κάτοχοι καρτών. Οι 

υπόλοιποι ερωτηθέντες, έχοντας απαντήσει ότι δεν διαθέτουν πιστωτική κάρτα, 

καλούνται να δηλώσουν εάν ο παράγοντας αυτός είναι λόγος που δεν έχουν 

πιστωτική. Η θετική απάντηση παρουσιάζεται ως 1 στον πίνακα που ακολουθεί ενώ η 
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αρνητική αντιπροσωπεύεται από το 2. Το 35,24%(80 άτοµα) του συνολικού 

δείγµατος απάντησε θετικά ποσοστό που µεταφράζεται ως το 68,96% των 

ερωτηθέντων που δεν έχουν πιστωτική κάρτα ενώ το 31,03%(36 άτοµα) αυτής της 

οµάδας ερωτηθέντων δεν δείχνει να χρησιµοποιεί αυτή την «δικαιολογία» για την µη 

απόκτηση του παραπάνω τραπεζικού προϊόντος. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-23: Αποφυγή από τη χρήση πιστωτικής κάρτας λόγω προτίµησης 
στα µετρητά 

 
 

Η επόµενη επιλογή που δόθηκε στους ερωτηθέντες ως απάντηση για το λόγο 

που δεν διαθέτουν πιστωτική κάρτα είναι ο φόβος που πιθανώς έχουν µήπως την 

υπερχρεώσουν, µελετάται δηλαδή η εµπιστοσύνη που έχει ο ερωτηθέν στον εαυτό 

του για τον τρόπο χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Το 14,09%(32 άτοµα) του 

συνολικού δείγµατος, το οποίο µεταφράζεται ως το 27,58% των µη κατόχων 

πιστωτικών καρτών απάντησαν θετικά σε αυτήν την ερώτηση έναντι του 72,41% που 

δεν παρουσιάζει αυτήν την εικόνα. Περίπου δηλαδή το 1/3 του πληθυσµού που δεν 

έχει πιστωτική κάρτα φοβάται ότι θα ξεφύγει από τον οικονοµικό έλεγχο αν κάποιο 

τραπεζικό ίδρυµα του παρέχει κάποια πίστωση µέσω κάρτας. 

Ένας παράγοντας ακόµα που θεωρήθηκε σηµαντικός να συµπεριληφθεί στην 

έρευνα και στη συγκεκριµένη ερώτηση είναι οι τυχόν κρυφές χρεώσεις (τόκοι, τόκοι 

υπερηµερίας, συνδροµές κ.α.) στις οποίες είναι πιθανόν, κατά την κρίση των νέων, να 

προβαίνουν τα τραπεζικά ιδρύµατα. Την έλλειψη αυτή εµπιστοσύνης προς τις 

τράπεζες φαίνεται να έχει το 10,57% (24 άτοµα) του συνολικού δείγµατος, ποσοστό 

που αντιστοιχεί στο 20,68% των ερωτηθέντων οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι πιστωτικών 

καρτών ενώ το υπόλοιπο 79,31% του ίδιου πληθυσµού δεν αντιµετωπίζει αυτήν τη 

φοβία. 

Το γεγονός ότι δεν δέχονται όλα τα καταστήµατα πιστωτικές κάρτες δεν 

φαίνεται να απασχολεί τους νέους αφού µόλις το 0,44% (1 άτοµο) του συνολικού 

δείγµατος απάντησε θετικά. Συνεπώς µόνο το 0,86% των µη κάτοχων πιστωτικών 

καρτών δεν χρησιµοποιεί το παραπάνω τραπεζικό προϊόν λόγω της µη αποδοχής του 
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από όλα τα καταστήµατα. ∆εν είναι βέβαια απορίας άξιο το αποτέλεσµα αφού η 

συντριπτική πλειοψηφία των καταστηµάτων έχει ενταχθεί πλέον στο σύστηµα 

πληρωµής µέσω πιστωτικής κάρτας. 

Για κάποιον άλλο λόγο, διαφορετικό από τους προηγούµενους δεν 

χρησιµοποιεί πιστωτική κάρτα το 3,96% (9 άτοµα) του δείγµατος, ήτοι το 7,75% των 

ερωτηθέντων που δεν διαθέτουν πιστωτική κάρτα. 

Συνοψίζοντας τις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση αυτή συµπεραίνουµε 

ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας για τον οποίο οι µισοί περίπου νέοι δεν 

χρησιµοποιούν πιστωτική κάρτα είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης στον ίδιο τους τον 

εαυτό! Ένας στους τρεις νέους φοβάται ότι θα υπερχρεώσει την κάρτα από δικό του 

λάθος χειρισµό ενώ 1 στους 5 είναι επιφυλακτικός απέναντι στις τράπεζες και στις 

χρεώσεις στις οποίες προβαίνουν. Για τους αντίστοιχους πίνακες και ραβδογράµµατα 

µπορεί να ανατρέξει ο αναγνώστης στο παράρτηµα. 

Η επόµενη ερώτηση αφορά πάλι όσους δήλωσαν ότι δεν χρησιµοποιούν 

πιστωτική κάρτα. Το 41,85% του συνόλου δήλωσε ότι δεν διαθέτει και ποτέ στο 

παρελθόν δεν διέθετε πιστωτική κάρτα. ∆ηλαδή το 81,89% των ερωτηθέντων που δεν 

έχουν πιστωτική κάρτα δεν είχαν ποτέ ενώ µόνο το 18,10% αυτής της κατηγορίας 

νέων είχε στο παρελθόν κάρτα αλλά διέκοψε τη χρήση της. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-24: Κατοχή κάρτας στο παρελθόν 

 
 
Η τελευταία ερώτηση σχετικά µε τις πιστωτικές κάρτες καλεί τους ερωτηθέντες 

να επιλέξουν µεταξύ κάποιων χαρακτηρισµών που αφορούν την χρησιµότητά τους. 

Ζητείται από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν εάν η πιστωτική κάρτα τους είναι 

χρήσιµη γιατί τους απαλλάσσει από τα µετρητά ή επειδή τους παρέχει εκπτώσεις 

κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, αν την θεωρούν απαραίτητη για τις 

συναλλαγές τους µέσω του διαδικτύου, αν είναι αδιάφορη η χρησιµότητά της ή εάν 

θεωρείται ένα αναγκαίο µέσω συναλλαγής αλλά όχι επιθυµητό. Και εδώ, οι 

ερωτηθέντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από µία απαντήσεις 

που να τους αντιπροσωπεύουν συνεπώς η ανάλυση και πάλι γίνεται ανά απάντηση. 
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Τα σχετικά ραβδογράµµατα και οι αντίστοιχοι πίνακες βρίσκονται στο παράρτηµα 

της εργασίας και µε 1 παρουσιάζουν τη θετική απάντηση των ερωτηθέντων ενώ µε 2 

εκφράζεται η άρνηση σε αυτόν τον χαρακτηρισµό. 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, ένας στους τρεις(33,03%) 

θεωρεί χρήσιµη την πιστωτική κάρτα γιατί δεν χρειάζεται να κυκλοφορεί µε µετρητά 

ενώ ένας στους τέσσερις (26,87%) χαρακτηρίζει ως χρήσιµη την πιστωτική κάρτα 

λόγω των εκπτώσεων που παρέχει κατά τη χρήση της (συνήθως µέσω αγορών 

προϊόντων και υπηρεσιών). Πιο σηµαντικός λόγος χρήσης του εν λόγω τραπεζικού 

προϊόντος φαίνεται να είναι οι αγορές και η χρήση της, γενικότερα, µέσω διαδικτύου 

αφού 4 στους 10 (42,29%) νέους απάντησαν θετικά στην επιλογή. «Αναγκαίο κακό» 

χαρακτήρισε την πιστωτική κάρτα ένας στους πέντε νέους(20,26%) ενώ αδιαφορεί 

για τη χρησιµότητά της ένας στους τρεις (32,15%). 

Τα άλλα προϊόντα τραπεζικής χορήγησης είναι τα δάνεια. Αρχικά υπάρχει µια 

γενική ερώτηση κατοχής δανειακού προϊόντος είτε αυτό είναι καταναλωτικό, είτε 

στεγαστικό ή επιχειρηµατικό. Ένας στους τρεις νέους (33,92%) δηλώνει ότι είναι 

κάτοχος ενός τουλάχιστον δανείου οποιασδήποτε µορφής. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-25: Κατοχή δανείων 

 
 
Εφόσον είναι σηµαντικό το ποσοστό των νέων που δεν είναι δανειολήπτες 

καλό θα είναι να ρίξουµε µια µατιά και στο λόγο για τον οποίο δεν προχώρησαν στην 

συνοµολόγηση ενός δανείου. Στον παρακάτω πίνακα µε 0 παρουσιάζονται οι 

δανειολήπτες, µε 1 όσοι δεν χρειάστηκαν ποτέ δάνειο, µε 2 όσοι δεν θέλουν να 

«µπλέξουν» µε τις τράπεζες ενώ µε 3 εµφανίζονται οι αιτήσεις που δεν εγκρίθηκαν. 

Τρεις στους τέσσερις νέους (111 άτοµα) που δεν διαθέτουν δάνειο δηλώνουν ότι δεν 

προέκυψε η σχετική ανάγκη ενώ ένας στους τέσσερις (38 άτοµα) δεν θέλει να έχει 

τέτοιες δοσοληψίες µε τις τράπεζες! Το ποσοστό αυτών των νέων στο σύνολο του 

δείγµατος µεταφράζεται ως το 16,74%. Υπενθυµίζεται στον αναγνώστη ότι το 

αντίστοιχο ποσοστό στις πιστωτικές κάρτες που έδειχνε την φοβία συναλλαγής µε τις 
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τράπεζες ήταν 10,57%, όχι πολύ διαφορετικό από την αποφυγή λήψης δανείου που 

µελετάται σε αυτήν την ερώτηση. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-26: Λόγος µη κατοχής δανείων 

 
 

Οι επόµενες ερωτήσεις αυτής της ενότητας αναφέρονται µόνο όπως 

δανειολήπτες. Στους παρακάτω πίνακες και ραβδογράµµατα µε 0 δηλώνονται οι µη 

δανειολήπτες του δείγµατος ενώ µε 1 εκφράζεται η θετική απάντηση στη 

συγκεκριµένη µορφή δανείου. Παρατηρείται ότι ένας στους πέντε νέους(21,14%) 

είναι κάτοχος καταναλωτικού δανείου, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 64% των 

δανειοληπτών. Όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια, το 14,53% (33 άτοµα) του 

δείγµατος έχουν φτάσει στην συνοµολόγηση ενός δανείου δηλαδή το 44% των 

δανειοληπτών. Η περίπτωση των επιχειρηµατικών δανείων είναι διαφορετική αφού 

για να λάβει κανείς τέτοιο δάνειο πρέπει να συντρέχουν και κάποιες προϋποθέσεις 

περιορίζοντας έτσι τον πιθανό αριθµό των ενδιαφερόµενων. Για το λόγο αυτό 

προέκυψε ότι µόνο το 4%(3 άτοµα) των δανειοληπτών έχουν λάβει δάνειο αυτής της 

µορφής. Παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες και τα αντίστοιχα ραβδογράµµατα. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-27: Κατοχή καταναλωτικού δανείου 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-28: Κατοχή στεγαστικού δανείου 

 
 

Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-29: Κατοχή επιχειρηµατικού δανείου 

 
 
Ικανοποιηµένοι δηλώνουν από τα δάνειά τους τρεις στους τέσσερις νέους 

(73,33%) ενώ εννιά στους δέκα δανειολήπτες (92%) απάντησαν ότι εάν προέκυπτε 

ανάγκη θα απευθυνόταν ξανά σε τραπεζικό ίδρυµα για νέα χορήγηση δανείου! 

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες και τα ραβδογράµµατά τους. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-30: Ικανοποίηση από τα δάνεια 

 
 

Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-31: Εκ νεου λήψη δανείου 
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7.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
 

 Οι άντρες είναι περισσότερο χρήστες πιστωτικών καρτών από τις γυναίκες 

αφού το 59% των αντρών δήλωσε ότι τις χρησιµοποιεί έναντι του 40% των γυναικών. 

Αναλυτικότερα, δύο στους τρεις άντρες(68,3%) που δεν έχουν πιστωτική κάρτα 

δήλωσαν ότι προτιµούν τα µετρητά και αυτός είναι ο κύριος λόγος που το 41% των 

αντρών δεν τις χρησιµοποιεί αφήνοντας µακράν το 29,3% να δηλώνει ότι οι τράπεζες 

προβαίνουν σε κρυφές χρεώσεις και έξοδα. Το 14,6% των αντρών που δεν έχουν 

πιστωτική κάρτα δηλώνει ότι στο παρελθόν διέθετε τουλάχιστον µία. Θεωρείται από 

το σύνολο των αντρών ότι η πιστωτική κάρτα είναι χρήσιµη κυρίως λόγω των αγορών 

µέσω internet(50%) αλλά κι επειδή δεν διαθέτουν µαζί τους µετρητά (39%). 

Αντίστοιχα, το 61% των γυναικών δήλωσε ότι δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα και ο 

σηµαντικότερος λόγος που δήλωσαν δύο στις τρεις γυναίκες (68,9%) είναι ότι 

προτιµούν τα µετρητά ενώ µία στις τρεις δήλωσε ότι είναι χρήσιµη γιατί παρέχει 

εκπτώσεις κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το 21,3% αυτών είχαν 

πιστωτική κάρτα στο παρελθόν όµως για κάποιο λόγο δεν έχουν πλέον. Μία στις 

τρεις γυναίκες πιστεύει ότι η πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές 

µέσω διαδικτύου ενώ µία στις τρεις αδιαφορεί για τη χρησιµότητά της. 

 Όσον αφορά τα δάνεια, η εικόνα είναι περίπου η ίδια. Και εδώ το µεγαλύτερο 

ποσοστό των αντρών (59%) δεν είναι κάτοχος κάποιου δανείου µε σηµαντικότερο 

λόγο ότι δεν το χρειάστηκε (71%) ενώ το 65,9% των κατόχων διαθέτουν ένα 

τουλάχιστον καταναλωτικό δάνειο, το 39% διαθέτει στεγαστικό και το 4,9% διαθέτει 

επιχειρηµατικό. Το 68,3% των αντρών κατόχων δανείων δήλωσε ότι είναι 

ικανοποιηµένο µε τα δάνεια και το 95,1% θα απευθυνόταν ξανά σε τραπεζικό ίδρυµα 

για χορήγηση δανείου αν προέκυπτε ανάγκη. Μικρότερο είναι το ποσοστό των 

γυναικών που διαθέτει τραπεζικό δάνειο και ο σηµαντικότερος λόγος είναι η έλλειψη 

της αναγκαιότητας (77,8%) ενώ εκ των κατόχων το 57,1% έχει καταναλωτικό, το 

46,4% στεγαστικό και το 3,6% επιχειρηµατικό. Τρεις στις τέσσερις γυναίκες που 

διαθέτουν οποιασδήποτε µορφής δάνειο δηλώνουν ικανοποιηµένες από το προϊόν και 

το 82,1% θα έπαιρνε ξανά δάνειο αν προέκυπτε ανάγκη. 

 Παρατηρώντας τις απαντήσεις που λήφθηκαν ανά ηλικία εντοπίζεται διαφορά 

στην κατοχή πιστωτικής κάρτας ανά ηλικιακή κατηγορία. Οι νέοι 18-25 δεν 

διαθέτουν πιστωτική κάρτα (82%) ενώ όσο µεγαλύτερη η ηλικία τόσο µεγαλύτερο 

και το ποσοστό κατοχής (46% για τους 26-30, 69% για τους 31-35). Ο λόγος που οι 

νεότεροι δεν έχουν πιστωτική κάρτα βάσει των δηλώσεών τους είναι κατά κύριο λόγο 
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ότι προτιµούν τα µετρητά (64,6%), σηµαντικό όµως είναι και το ποσοστό εκείνων 

που δηλώνουν ότι φοβούνται πως θα την υπερχρεώσουν (40,2%) και εκείνων που 

δηλώνουν ότι οι τράπεζες προβαίνουν σε κρυφές χρεώσεις (22%) και για το λόγο 

αυτό δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν. Το 55% των νέων 18-25 βρίσκουν αδιάφορη 

την χρησιµότητα της κάρτας ενώ στην επόµενη ηλικιακή οµάδα (26-30) ένας στους 

δύο την θεωρεί απαραίτητη για τις συναλλαγές µέσω διαδικτύου και τέσσερις στους 

δέκα την θεωρούν χρήσιµη για να µην διαθέτουν µετρητά. Τέλος, στην κατηγορία 30-

35, οι αντιλήψεις πλησιάζουν αυτές της προηγούµενης οµάδας (26-30) µε επιπλέον 

αυξηµένη τη άποψη ότι η πιστωτική κάρτα είναι χρήσιµη λόγω των εκπτώσεων που 

παρέχει (34%). 

 Στα δάνεια επικρατεί η ίδια εικόνα, όσο µεγαλύτερη η ηλικία τόσο 

µεγαλύτερο και το ποσοστό των δανειοληπτών σηµαντικότερο εκείνο της κατηγορίας 

31-35 όπου ένας στους δύο είναι κάτοχος δανείου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην ίδια 

αυτή κατηγορία (30-35) ένας στους δύο είναι κάτοχος καταναλωτικού και ένας στους 

δύο είναι κάτοχος στεγαστικού δανείου! Τρεις στους τέσσερις δανειολήπτες ηλικίας 

άνω των 30 είναι ικανοποιηµένος από το δάνειο ενώ το 92,3% της ίδιας οµάδας θα 

ζητούσε ξανά δάνειο από τράπεζα. Αρκετά υψηλά είναι και τα ποσοστά για αυτές τις 

δύο οµάδες. 

 Η πιστωτική κάρτα φαίνεται να είναι µέσο κυρίως των έγγαµων αφού το 

61,4% των παραπάνω διαθέτει πιστωτική κάρτα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

άγαµων είναι µόλις 43,6%. Κατά τα άλλα φαίνεται να µην υπάρχει διαφορά µεταξύ 

έγγαµων και άγαµων καθώς ο κυριότερος λόγος µη κατοχής πιστωτικής κάρτας και 

για τις δύο κατηγορίες είναι ότι προτιµούν τα µετρητά. Αξίζει µόνο να σηµειωθεί ότι 

το ποσοστό των άγαµων νέων που δήλωσαν ότι φοβούνται πως θα υπερχρεώσουν την 

πιστωτική κάρτα είναι 30,7% αισθητά µεγαλύτερο από εκείνο των άγαµων το οποίο 

είναι στο 18,4%.  

Ένας στους δύο έγγαµους νέους είναι κάτοχος κάποιου δανείου ενώ στους 

άγαµους η αναλογία αυτή µειώνεται στον έναν στους τέσσερις. Και για τις δύο 

κατηγορίες ο σηµαντικότερος λόγος µη κατοχής δανείου είναι η έλλειψη 

αναγκαιότητας όµως οι έγγαµοι έχουν περισσότερα στεγαστικά (31,4% του συνόλου 

των έγγαµων) από καταναλωτικά (24,3% των έγγαµων) ενώ για τους άγαµους δεν 

ισχύει το ίδιο καθώς οι κάτοχοι στεγαστικών δανείων (7,1% των άγαµων) είναι πολύ 

λιγότεροι από τους κατόχους καταναλωτικών δανείων (19,9%). 
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  Η κατοχή κάρτας είναι µεγαλύτερη όσο αυξάνεται το εισόδηµα. Έτσι, τρεις 

στους τέσσερις χαµηλόµισθους (76,3%) δεν διαθέτουν πιστωτική κάρτα ενώ η 

αναλογία γίνεται δύο στους τρεις για την αµέσως επόµενη µισθολογική κατηγορία 

(€701-€1000) και ανατρέπεται στους καλύτερα αµειβόµενους (άνω των €1000) καθώς 

το 64,6% διαθέτει πιστωτική κάρτα. ∆ιαφορά όπως παρουσιάζεται και στον φόβο 

υπερχρέωσης της κάρτας καθώς ένας στους τρεις χαµηλόµισθους που δεν διαθέτει 

κάρτα και µόνο ένας στους δέκα καλά αµειβόµενος εκφράζει τέτοια ανασφάλεια 

όµως το 55% της µεσαίας κατηγορίας αµειβόµενων (701-1000) έχει την φοβία. 

Όσο καλύτερα αµειβόµενος είναι ο νέος τόσο µεγαλύτερη και η πιθανότητα να 

είναι κάτοχος κάποιου δανείου. Σχεδόν ένας στους δύο νέους µε αµοιβή άνω των 

€1000 το µήνα είναι κάτοχος δανείου ενώ µόλις το 8,5% των χαµηλόµισθων (0-700) 

έχουν δηλώσει την κατοχή ενός δανείου. Όµως ενώ όλοι νέοι που δεν είναι κάτοχοι 

δανείων ανεξαρτήτως εισοδήµατος κατά κύριο λόγο δεν χρειάστηκαν ποτέ δάνειο 

είναι σηµαντικό να προσέξουµε τα ποσοστά εκείνων των νέων που δεν θέλουν να 

µπλέξουν µε τις τράπεζες. Σχεδόν ένας στους τρεις νέους µε µισθό έως €700 (29,6%) 

που δεν έχει λάβει στεγαστικό δάνειο και ένας στους τρεις όπως νέους µε µισθό από 

€701 έως €1000 πιθανόν να έχουν χρειαστεί κάποια στιγµή στο παρελθόν δάνειο 

όµως προτίµησαν να µην απευθυνθούν σε κάποιο τραπεζικό ίδρυµα. Μόνο ένας 

στους πέντε (19,6%) των καλύτερα αµειβόµενων εξέφρασε την ίδια φοβία. Έτσι 

παρατηρείται µεγαλύτερο ποσοστό των καλύτερα αµειβόµενων στην κατοχή 

στεγαστικών δανείων ενώ όσο µικρότερος ο µισθός τόσο µειώνεται και το ποσοστό 

αυτό. 

Έτσι, όσο αυξάνεται το µορφωτικό επίπεδο τόσο αυξάνεται και το ποσοστό 

κατοχής πιστωτικών καρτών. Η κατοχή πιστωτικής κάρτας καταλαµβάνει το 11,8% 

των απόφοιτων ιδιωτικών σχολών, το 41,2% των απόφοιτων λυκείων, το 48,9% των 

απόφοιτων πανεπιστηµίων και το 54,9% των απόφοιτων µεταπτυχιακών σχολών. 

Είναι όµως φανερό ότι όσο βελτιώνεται το µορφωτικό επίπεδο τόσο µεγαλύτερη 

απήχηση έχει η άποψη ότι η πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές 

µέσω διαδικτύου αλλά τόσο λιγότερη είναι και η αδιαφορία για τη χρησιµότητά της. 

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 52,9% των απόφοιτων λυκείων έχει ένα 

τουλάχιστον δάνειο ενώ η αναλογία περιορίζεται στον έναν στους τρεις στις ανώτερες 

µορφωτικά οµάδες, στους απόφοιτους πανεπιστηµιακών και µεταπτυχιακών σχολών. 

Παρόλα αυτά, τρεις στους τέσσερις µορφωµένους νέους (απόφοιτους 

πανεπιστηµιακών και µεταπτυχιακών σχολών) οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δανείων 
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δηλώνουν ότι δεν χρειάστηκαν ποτέ χρήµατα ενώ στην περίπτωση των απόφοιτων 

λυκείων και ιδιωτικών σχολών η αναλογία αυτή είναι µικρότερη και αφορά δύο στους 

τρεις νέους. Αντίθετα, η αντίληψη ότι δεν θέλουν να συναλλάσσονται µε τις τράπεζες 

για δανειακές υποχρεώσεις είχε µεγαλύτερα ποσοστά των απόφοιτων λυκείων και 

ιδιωτικών σχολών –σε σχέση µε εκείνα των απόφοιτων πανεπιστηµίων και κατόχων 

τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών-ξεπερνώντας το 32% ανά κατηγορία. Παρατηρείται 

επιπλέον ότι ενώ τα καταναλωτικά δάνεια τυγχάνουν µεγαλύτερης αποδοχής από τα 

στεγαστικά, τα τελευταία στην κατηγορία των αποφοίτων µεταπτυχιακών σχολών 

έχουν σχεδόν την ίδια απήχηση µε τα καταναλωτικά δάνεια και µάλιστα ελαφρώς 

αυξηµένη. 

Ένας στους δύο νέους έχει πιστωτική κάρτα µε εξαίρεση τους άνεργους και 

τους φοιτητές όπου ένας στους πέντε είναι κάτοχος και τους υπαλλήλους τραπεζών 

όπου το ποσοστό κατοχής αγγίζει το 91,9%. Ο σπουδαιότερος λόγος µη κατοχής 

πιστωτικής κάρτας είναι η προτίµηση των µετρητών για τους δηµόσιους και 

ιδιωτικούς υπαλλήλους µε ποσοστό γύρω στο 70% ενώ οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 

υπολείπονται δέκα µονάδες από αυτήν την άποψη και οι εργαζόµενοι στα σώµατα 

ασφαλείας υπερτερούν ξεπερνώντας το 88%. Ισχυρή είναι για όπως δηµοσίους 

υπαλλήλους και η ανασφάλεια µήπως την υπερχρεώσουν αγγίζοντας το 37,5% 

εκείνων των δηµοσίων υπαλλήλων που δεν διαθέτουν πιστωτική κάρτα. Οι 

απαντήσεις των νέων σχετικά µε την χρησιµότητα της κάρτας ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των δηµοσίων υπαλλήλων είναι ισοµοιρασµένες. Έτσι, ένας στους 

τέσσερις δηµοσίους υπαλλήλους δεν βρίσκει χρησιµότητα στην πιστωτική κάρτα, 

ένας στους τέσσερις θεωρεί ότι είναι χρήσιµη γιατί παρέχει εκπτώσεις, ένας στους 

τρεις δηλώνει ότι προτιµά τα µετρητά και ένας στους τρεις την χαρακτηρίζει ως 

αναγκαίο µέσο αλλά όχι επιθυµητό.. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι τείνουν περισσότερο 

προς την άποψη ότι τους είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές µέσω διαδικτύου 

(47,1%) µε τις υπόλοιπες απαντήσεις ισοµοιρασµένες ενώ οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 

δίνουν έµφαση στις αγορές µέσω διαδικτύου (44,4%) αλλά και στην ελάχιστη 

χρησιµότητά της (44,4%). Οι φοιτητές και οι άνεργοι όµως δεν βρίσκουν ιδιαίτερα 

χρήσιµη την πιστωτική κάρτα (50%) ενώ οι τραπεζικοί υπάλληλοι εµφανίζουν 

τελείως διαφορετική εικόνα από όλους τους υπόλοιπους εργαζόµενους. Το 73% των 

τραπεζικών υπαλλήλων θεωρεί ότι η πιστωτική κάρτα είναι χρήσιµη γιατί δεν 

χρειάζεται να διαθέτουν µαζί τους πολλά χρήµατα, 64,9% θεωρούν ότι είναι χρήσιµη 

λόγω των εκπτώσεων που παρέχει και 67,6% θεωρείται ότι είναι απαραίτητη για τις 
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συναλλαγές µέσω διαδικτύου. Οι αρνητικές απόψεις της µη χρησιµότητας και του µη 

επιθυµητού µέσου δεν κερδίζουν έδαφος σε αυτή την κατηγορία. 

Ο δηµόσιος υπάλληλος ερωτηθείς δεν είναι κάτοχος δανείου (65,5%) διότι δεν 

χρειάστηκε (57,8% των µη κατόχων) ή δεν ήθελε να έχει δανειακές υποχρεώσεις προς 

κάποιο τραπεζικό ίδρυµα(42,1% των µη κατόχων). Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά 

υψηλό ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι οι τράπεζες κατά την χορήγηση δανείων 

προτιµούν πελάτες µε σταθερά εισοδήµατα όπως των δηµοσίων υπαλλήλων 

προκειµένου να είναι µεγαλύτερη η πιθανότητα της οµαλής αποπληρωµής! Τα 

ποσοστά κατοχής δανείων από ιδιωτικούς υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελµατίες 

κυµαίνονται στο 23-25% όµως για την αποχή τους από δανειακά προϊόντα ευθύνεται 

η έλλειψη ανάγκης (76,8% και 66,7% αντίστοιχα) και η άρνησή τους να αποκτήσουν 

πάγιες δανειακές υποχρεώσεις (23% και 33,3% αντίστοιχα). Ανάλογα είναι και τα 

ποσοστά για τους εργαζόµενους στα σώµατα ασφαλείας αλλά και για τους ανέργους 

και φοιτητές πολύ διαφορετική η εικόνα όµως και πάλι για τους τραπεζικούς 

υπαλλήλους των οποίων ο κύριος λόγος µη κατοχής δανείου είναι η έλλειψη αυτής 

της ανάγκης χρηµάτων. 

Συµπερασµατικά, σηµειώνεται ότι οι συχνότεροι πελάτες των τραπεζών όσον 

αφορά την κατοχή δανείων και πιστωτικών καρτών είναι οι ίδιοι τους οι υπάλληλοι!!! 

Εκείνοι είναι που εµπιστεύονται περισσότερο τα προϊόντα που προσφέρουν τα 

τραπεζικά ιδρύµατα και γνωρίζουν πώς να τα εκµεταλλευτούν όπως στην περίπτωση 

των πιστωτικών καρτών. Οι νέοι άλλων επαγγελµάτων διατηρούν επιφυλακτικότερη 

στάση. 

Υπολογίζοντας τις σχετικές συχνότητες ως προς τις απαντήσεις που αφορούν 

τις χορηγήσεις είναι δυνατό να δηµιουργηθεί το προφίλ των νέων που έχουν µια 

ιδιότητα. Έτσι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών είναι κυρίως άντρες (57,7%), ηλικίας 

άνω των τριάντα ετών (55%), άγαµοι (61,3%), µε εισόδηµα άνω των €1000 (73,9%), 

κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου (50,5%) ή απόφοιτοι πανεπιστηµίου (38,7%) ενώ 

εργάζονται ως τραπεζικοί υπάλληλοι(30,6%) ή ως ιδιωτικοί υπάλληλοι (26,1%). 

Κατά κύριο λόγο ο πατέρας τους είναι ελεύθερος επαγγελµατίας (41,4%) και η 

µητέρα τους συνταξιούχος ή µη εργαζόµενη (50,5%). Από την άλλη µεριά, οι νέοι 

που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασµό είναι κυρίως γυναίκες (62,1%) και άγαµοι 

(75,9%). Εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι (33,6%) ή είναι άνεργοι και φοιτητές 

(25%).  
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Οι νέοι οι οποίοι δεν έχουν κάρτα γιατί προτιµούν την παραδοσιακή εκδοχή 

των µετρητών είναι κυρίως γυναίκες (62,5%), ηλικίας από 26 έως 30 (41,3%), άγαµοι 

(72,5%) και µε εισόδηµα άνω των €1000 (40%) ή κάτω των €700 (38,8%). Είναι 

κυρίως απόφοιτοι πανεπιστηµιακών(38,8%) ή µεταπτυχιακών σχολών(38,8%) και 

εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι(33,8%) ή είναι φοιτητές ή άνεργοι (23,8%). Από 

την άλλη µεριά, εκείνοι που δηλώνουν ότι φοβούνται µήπως την υπερχρεώσουν είναι 

κυρίως γυναίκες (81,3%), µικρότερης ηλικίας, συνήθως 18-25 (50%), άγαµοι (84,4%) 

και νέοι µε χαµηλό εισόδηµα, δηλαδή µε µισθό µέχρι 700 ευρώ το µήνα(46,9%). 

Επιπλέον, εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι (34,4%). Αντίθετα, τις κρυφές 

χρεώσεις στις οποίες προβαίνουν οι τράπεζες επικαλέστηκαν κυρίως άντρες (54,2%), 

ηλικίας 26 µε 30 ετών (45,8%), άγαµοι (79,2%), µε µισθό άνω των €1000 (45,8%) ή 

κάτω των 700 (41,7%). 

Οι νέοι που θεωρούν ότι η πιστωτική κάρτα είναι χρήσιµη διότι δεν διαθέτουν 

ανά πάσα στιγµή µετρητά είναι κυρίως άντρες (56%), µε µηνιαίο εισόδηµα άνω των 

€1000 (78,7%) και κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου (50,7%), κατά κύριο λόγο 

τραπεζικοί υπάλληλοι (36%) ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (24%). Εκείνοι που κρίνουν την 

πιστωτική κάρτα χρήσιµη λόγω των εκπτώσεων που παρέχει κατά τη χρήση της είναι 

άντρες (57,4%), µε µηνιαίες αποδοχές άνω των €1000 (75,4%), απόφοιτοι 

µεταπτυχιακής σχολής (47,5%), ιδιωτικοί υπάλληλοι (29,5%) ή τραπεζικοί υπάλληλοι 

(39,3%). Παρόµοια χαρακτηριστικά έχουν και οι νέοι που την θεωρούν απαραίτητη 

για τις συναλλαγές µέσω διαδικτύου ενώ εκείνοι που δηλώνουν ότι τους είναι 

αδιάφορη η χρησιµότητα της πιστωτικής κάρτας είναι κυρίως γυναίκες (58,9%), 

χαµηλόµισθοι (37%) και ιδιωτικοί υπάλληλοι (30,1%). Αναγκαίο αλλά όχι επιθυµητό 

µέσο την χαρακτήρισαν τόσο άντρες όσο και γυναίκες (50% έκαστο). 

Κάτοχοι δανείων είναι κυρίως οι άντρες (57,1%), ηλικίας άνω των τριάντα 

(59,7%), τόσο έγγαµοι (48,1%) όσο και άγαµοι (51,9%). Το εισόδηµά τους ξεπερνάει 

τα €1000 µηνιαίως (79,2%) και είναι κυρίως τραπεζικοί υπάλληλοι (33,8%) ή 

ιδιωτικοί υπάλληλοι (20,8%). Από την άλλη, οι νέοι στους οποίους δεν έχει 

χορηγηθεί κάποιο δάνειο είναι κυρίως γυναίκες (57,3%), ηλικίας από 26 έως 30 ετών 

(44,7%), άγαµοι (77,3%), χαµηλού εισοδήµατος (36%) και ιδιωτικοί υπάλληλοι 

(34,7%). Για µια φορά ακόµα αποδεικνύεται ότι πελάτες των τραπεζικών ιδρυµάτων 

είναι οι τραπεζικοί υπάλληλοι! 

Από τους νέους οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι κάποιου δανείου εκείνοι που 

δήλωσαν ότι δεν τους χρειάστηκε ήταν κυρίως άντρες (59,5%), ηλικίας από 26 έως 
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30 ετών (45,9%), άγαµοι (73,9%), µε εισόδηµα άνω των €1000 (47,7%) ενώ εκείνοι 

που δήλωσαν ότι δεν επιθυµούν να αποκτήσουν δανειακές υποχρεώσεις προς κάποια 

τράπεζα είναι τόσο άντρες όσο και γυναίκες (50%), άγαµοι (86,8%), µε χαµηλά 

εισοδήµατα έως €700 (42,1%). Η περίπτωση εκείνων που έκαναν αίτηση αλλά δεν 

εγκρίθηκε περιλαµβάνει µόνο έναν ερωτηθέν και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται 

σκόπιµο να αναλυθεί το προφίλ του. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία νέοι 

µε εισόδηµα µικρότερο των €700 ανά µήνα είναι εκείνοι που περισσότερο δεν θέλουν 

να «µπλέξουν» µε τις τράπεζες. 

Οι νέοι κάτοχοι καταναλωτικών δανείων είναι κατά κύριο λόγο άντρες (60,4%) 

και άγαµοι (64,6%). Οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι πανεπιστηµιακής σχολής 

(47,9%) και εργάζονται ως τραπεζικοί ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (43,8% και 22,9% 

αντίστοιχα). Οι κάτοχοι στεγαστικών δανείων είναι τόσο άντρες (51,5%) όσο και 

γυναίκες (48,5%), είναι έγγαµοι (66,7%) και απόφοιτοι µεταπτυχιακής σχολής 

(60,6%). Οι νέοι που έχουν λάβει επιχειρηµατικό δάνειο είναι κυρίως άντρες (66,7%) 

και έγγαµοι (66,7%) ενώ η µόρφωσή τους είναι ισοµοιρασµένη ανάµεσα σε 

απόφοιτους λυκείου, πανεπιστηµίου και µεταπτυχιακής σχολής. Στο σύνολό τους οι 

δανειολήπτες έχουν εισόδηµα άνω των €1000 και ηλικία από 30 έως 35 όπως 

αναφέρθηκε και προγενέστερα αναλύοντας από άλλη σκοπιά τα αποτελέσµατα. 

Οι κάτοχοι δανείων που είναι ικανοποιηµένοι από τα δανειακά του προϊόντα 

είναι κυρίως άγαµοι (56,4%) και απόφοιτοι µεταπτυχιακών σχολών (56,4%) ενώ οι 

κάτοχοι δανείου που δεν είναι ικανοποιηµένοι είναι κυρίως έγγαµοι (59,1%) και 

απόφοιτοι πανεπιστηµίου (59,1%). Οι νέοι που θα έπαιρναν ξανά δάνειο αν 

προέκυπτε οικονοµική ανάγκη είναι ως επί το πλείστον άντρες (60,9%) και 

υπάλληλοι τραπεζών (36,2%) ενώ δεν επιθυµούν να ξαναµπούν στη διαδικασία ενός 

δανείου γυναίκες (75%), ιδιωτικοί (25%) και δηµόσιοι υπάλληλοι (25%). 

 

 

 

7.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  
 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενα κεφάλαια, είναι σηµαντικό το ποσοστό 

της πληροφορίας που αποτυπώνεται στους παραγοντικούς άξονες. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα που επιστρέφονται από το πρόγραµµα MAD, στο υπό εξέταση µέρος 

της έρευνας αποτυπώνεται το 81,33% της πληροφορίας ποσοστό αρκετά 

ικανοποιητικό για εξαγωγή συµπερασµάτων.  
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Ιστόγραµµα χαρακτηριστικών ριζών 2 

 
 

Στον πρώτο παραγοντικό άξονα αντιπαρατίθενται οι ιδιότητες κατοχής 

καταναλωτικού ή/και στεγαστικού δανείου, ικανοποίησης από το δανειακό προϊόν 

και εκ νέου λήψη δανείου σε περίπτωση ανάγκης µε την αδιαφορία  για τη 

χρησιµότητα της πιστωτικής κάρτας. Κατά την πορεία του άξονα από τα αρνητικά 

προς τα θετικά παρακολουθούµε την κατοχή καταναλωτικού δανείου, την δήλωση 

ικανοποίησης από τα δάνεια, την εκ νέου λήψη δανείου σε περίπτωση που 

δηµιουργηθεί ανάγκη, την κατοχή στεγαστικού δανείου και τη χρησιµότητα της 

πιστωτικής κάρτας λόγω των εκπτώσεων που επωφελείται και των συναλλαγών που 

µπορεί να πραγµατοποιήσει στο διαδίκτυο να πλέκονται µε την ιδιότητα του 

τραπεζικού υπαλλήλου και του εργαζόµενου στα σώµατα ασφαλείας, την ηλικία από 

30 έως 35 και τους έγγαµους ενώ από την άλλη µεριά να απέχουν πολύ από τα θετικά 

µη κατοχής δανείου, µη κατοχής πιστωτικής κάρτας λόγω προτίµησης στα µετρητά ή 

κατοχής της λόγω µη κατοχής µετρητών τα οποία είναι συνυφασµένα µε τους 

άνεργους και τους απόφοιτους ιδιωτικών σχολών. 

 

1ος παραγοντικός άξονας  
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Στον δεύτερο παραγοντικό άξονα τα πράγµατα είναι πιο ξεκάθαρα καθώς 

εµφανίζονται λιγότερες ιδιότητες. Έτσι, κατά την διαδροµή του άξονα από τα 

αρνητικά στα θετικά συναντάµε την δήλωση ότι η πιστωτική κάρτα είναι χρήσιµη 

διότι παρέχει εκπτώσεις κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, τη δήλωση ότι η 

πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητη λόγω της ηλεκτρονικής συναλλακτικής 

δυνατότητας µέσω διαδικτύου ενώ δεξιότερα του µηδενός συναντάµε την άρνηση 

στις παραπάνω δηλώσεις και ακόµα δεξιότερα την κατοχή στεγαστικού δανείου, την 

κατοχή καταναλωτικού δανείου και τις δηλώσεις µη ικανοποίησης από το δανειακό 

προϊόν και άρνησης λήψης νέου δανείου σε περίπτωση νέας ανάγκης. Με την πρώτη 

αναφερθείσα οµάδα συνυπάρχουν και οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου αλλά και οι 

νέοι των οποίων ο πατέρας είναι δηµόσιος υπάλληλος και η µητέρα µη εργαζόµενοι 

ενώ µε την δεύτερη οµάδα µε τους κατόχους στεγαστικού και καταναλωτικού δανείου 

εµφανίζονται και οι απόφοιτοι λυκείου, οι µεταπτυχιακοί απόφοιτοι και οι νέοι που 

κατάγονται από ∆ράµα και Πέλλα. 

 

2ος παραγοντικός άξονας  

 
 
 
Κατά την συνένωση των παραπάνω αξόνων προκύπτει το παρακάτω σύστηµα 

στο οποίο είναι τοποθετηµένα τα χαρακτηριστικά. 
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Παραγοντικό επίπεδο 2 

 
 

Συνεπώς δηµιουργούνται τέσσερις οµοιογενείς οµάδες. Στην πρώτη οµάδα 

ανήκουν οι ερωτηθέντες οι οποίοι έχουν στεγαστικό δάνειο κι εκείνοι που δεν είναι 

ικανοποιηµένοι από τα δανειακά τους προϊόντα και εάν προέκυπτε ξανά ανάγκη δεν 

θα απευθύνονταν σε τραπεζικό ίδρυµα αλλά θα αναζητούσαν µια άλλη λύση. Στην 

ίδια οµάδα εµφανίζονται και εργαζόµενοι στα σώµατα ασφαλείας, έγγαµοι και νέοι 

ηλικίας άνω των 30 Στην δεύτερη οµάδα ανήκουν νέοι που δεν χρησιµοποιούν 

πιστωτική κάρτα γιατί φοβούνται µήπως την υπερχρεώσουν αλλά και εκείνοι που δεν 

θεωρούν ότι η πιστωτική κάρτα είναι χρήσιµη στις αγορές µέσω διαδικτύου και στην 

παροχή εκπτώσεων κατά τις αγορές. Σε αυτήν την οµάδα βρίσκονται και απόφοιτοι 

λυκείου, άγαµοι και γυναίκες. Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει τους νέους οι οποίοι 

θεωρούν την πιστωτική κάρτα χρήσιµη λόγω εκπτώσεων που τους παρέχει και λόγω 

αγορών που µπορούν µέσω της κάρτας να πραγµατοποιήσουν στο διαδίκτυο. Στην 

ίδια οµάδα εµφανίζονται και οι νέοι µε αποδοχές άνω των €1000. Τέλος, στην 

τέταρτη και τελευταία οµάδα, ανήκουν οι νέοι οι οποίοι δεν χρησιµοποιούν 

πιστωτικές κάρτες για οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτήν την οµάδα βρίσκονται και νέοι 

ηλικίας από 18 έως 25 ετών, απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών και µη εργαζόµενοι. 

 
 
 

4η οµάδα 

3η οµάδα 

2η οµάδα 

1η οµάδα 
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7.4 ΑΝΙΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 

Αφού υπολογιστούν οι απαραίτητες αποστάσεις και δηµιουργηθούν οι κόµβοι 

µεταξύ των «κοντινότερων» αντικειµένων ή/και κλάσεων το πρόγραµµα επιστρέφει 

τον παρακάτω πίνακα όπου παρουσιάζονται οι υψηλότερες κλάσεις, εκείνες δηλαδή 

οι οποίες δηµιουργούνται τελευταίες και περιέχουν τα περισσότερα αντικείµενα.  

 
Πίνακας 2: Οι υψηλότερες κλάσεις και τα χαρακτηριστικά τους 

 

 
 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, η ονοµασία των κόµβων 

δίνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα. Αφού υπολογιστούν, λοιπόν,  οι σχετικές 

αποστάσεις και δηµιουργηθούν οι κατάλληλοι κόµβοι επιστρέφεται ο παραπάνω 
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πίνακας στην πρώτη γραµµή του οποίου αναφέρεται η ονοµασία του κόµβου, στη 

δεύτερη και στην τρίτη γραµµή ονοµατίζονται οι κόµβοι οι οποίοι κατά τη συνένωσή 

τους δηµιούργησαν τον παραπάνω και στη συνέχεια όλες εκείνες οι ιδιότητες που 

είναι ισχυρές σε αυτήν την κλάση. 

Έτσι λοιπόν ο κόµβος 195 αφορά το σύνολο των ερωτηθέντων συνεπώς και το 

σύνολο των ιδιοτήτων και χωρίζεται στις κλάσεις 193 και 194. Η κλάση 193 είναι και 

κόµβος αφού περιλαµβάνει δύο µικρότερες κλάσεις, την 191 και την 190 ενώ η 

κλάση 194 είναι κόµβος όπου περιλαµβάνει τις κλάσεις 192 και 189 κ.ο.κ. 

 

Ερµηνεία των κλάσεων 

 

Α) Χαρακτηριστικά κλάσης 189 

 

 Οι ερωτηθέντες της οµάδας αυτής είναι κυρίως νέοι ηλικίας από 18 έως 25 

ετών (er21), µε µηνιαίες αποδοχές µέχρι €700 (er51) και προέρχονται από το νοµό 

Κοζάνης (er34), ∆ράµας (er38) ή Καστοριάς (er39). ∆εν χρησιµοποιούν πιστωτικές 

κάρτες (er222) για οποιονδήποτε από τους προεπιλεγµένους λόγους µη χρήσης 

πιστωτικής κάρτας(er23a1, er23b1, er23c1, er23d1, er23e1) και τους είναι αδιάφορη 

η χρησιµότητά της (er25d1) ενώ άλλοι είχαν παλιότερα πιστωτική κάρτα (er241) και 

άλλοι όχι (er242). Είναι απόφοιτοι ιδιωτικής σχολής (er65) και δεν απέκτησαν δάνειο 

γιατί δεν εγκρίθηκε από την τράπεζα (er273). Συνήθως πρόκειται για νέους που δεν 

εργάζονται (er76) και ο πατέρας τους είναι εργαζόµενος των σωµάτων ασφαλείας 

(er85). 

 

Β) Χαρακτηριστικά κλάσης 190 

 

Σε αυτήν την οµάδα ανήκουν οι ερωτηθέντες που κατάγονται από το νοµό 

Γρεβενών (er36), Καβάλας (er311) ή Ηµαθίας (er313). Έχουν πατέρα τραπεζικό 

υπάλληλο (er84), έχουν κάποιο δανειακό προϊόν (er261) είτε είναι καταναλωτικό 

(er28a1) είτε στεγαστικό (e28b1) ή επιχειρηµατικό (er28c1). 
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Γ) Χαρακτηριστικά κλάσης 191 

 

Οι ερωτηθέντες της οµάδας αυτής είναι άντρες (er11), µε µηνιαίες αποδοχές 

άνω των €1000 (er53) και καταγωγή από το νοµό Πιερίας (er33), Πέλλας (er312) ή 

Κιλκίς (er35). ∆εν βρίσκουν αδιάφορη τη χρησιµότητα της πιστωτικής κάρτας 

(er25d2) αντιθέτως την χρησιµοποιούν (er221) και την θεωρούν χρήσιµη επειδή δεν 

φέρουν χρηµατικά ποσά (er25a1) κι επειδή τους παρέχει εκπτώσεις κατά τις αγορές 

(er25b1) καθώς και απαραίτητη για τις συναλλαγές µέσω διαδικτύου (er25c1). Είναι 

άτοµα ηλικίας άνω των 30 ετών (er223), έγγαµοι (er42) και εργάζονται ως τραπεζικοί 

υπάλληλοι (er74) ή στα σώµατα ασφαλείας (er75). Στην ίδια οµάδα ανήκουν και οι 

απόφοιτοι λυκείου (er62) και ιδιωτικών σχολών (er66). 

 

∆) Χαρακτηριστικά κλάσης 192 

 

Σε αυτήν την οµάδα ανήκουν γυναίκες (er12) από το νοµό Θεσσαλονίκης 

(er31), Σερρών (er32), Φλώρινας (er310) ή Χαλκιδικής (er37). Είναι ηλικίας από 26 

έως 30 (er22), άγαµοι (er41) και απόφοιτοι πανεπιστηµίου (er63) ή µεταπτυχιακής 

σχολής (er64). Εργάζονται ως δηµόσιοι υπάλληλοι (er71), ιδιωτικοί υπάλληλοι (er72) 

ή ελεύθεροι επαγγελµατίες  (er73) και το µηνιαίο τους εισόδηµα είναι µεταξύ €700 

και €1000 (er52). ∆εν θεωρούν χρήσιµη την πιστωτική κάρτα (er25a2, er25b2, 

er25c2)και δεν διαθέτουν δάνεια (er262) είτε γιατί δεν τους χρειάστηκε (er271) είτε 

επειδή δεν θέλουν να «µπλέξουν» µε τις τράπεζες (er272). Επιπλέον ο πατέρας τους 

εργάζεται ως δηµόσιος υπάλληλος (er81), ιδιωτικός υπάλληλος (er82),ελεύθερος 

επαγγελµατίας (er83) ή είναι µη εργαζόµενος (er86)  
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Ραβδόγραµµα 7: Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση 

 
 

Έτσι από το παραπάνω σχήµα και από τη δηµιουργία των κλάσεων, όπως αυτή 

ερµηνεύτηκε παραπάνω, αν υπάρχει ανάγκη να χωριστεί το σύνολο των ερωτηθέντων 

σε ένα πλήθος οµάδων αρκεί να βρεθεί το σηµείο όπου αν τραβηχτεί µια κάθετη 

γραµµή θα τέµνει τις κλάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούνται τόσες τοµές 

όσες και οι οµάδες που πρέπει να δηµιουργηθούν. Αν λοιπόν είναι απαραίτητη η 

δηµιουργία τεσσάρων οµάδων αυτές θα είναι όπως αναφέρθηκαν παραπάνω ενώ αν 

δηµιουργηθούν τρεις συνολικά οµάδες θα υπάρχει η οµάδα κλάσης 189, οµάδα 

κλάσης 192 και οµάδα κλάσης 193 όπου η κλάση 193 περιέχει όλες τις ιδιότητες των 

κλάσεων 190 και 191. Αντίστοιχα αν το πλήθος των ερωτηθέντων χωριστεί σε δύο 

µόνο οµάδες η πρώτη οµάδα- κλάση 194 θα περιέχει όλες τις ιδιότητες των κλάσεων 

192 και 189 και η δεύτερη οµάδα- κλάση 193 θα περιέχει όλες τις ιδιότητες των 

κλάσεων 191 και 190 όπως προαναφέρθηκε.  
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7.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
 

Κλείνοντας και την ενότητα των χορηγήσεων, αξίζει να σηµειωθούν και εδώ τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν.  

 Οι νέοι άνω των 30 ετών, οι έγγαµοι και οι εργαζόµενοι στα σώµατα 

ασφαλείας είναι κάτοχοι στεγαστικού δανείου, δηλώνουν δυσαρέσκεια 

από τα δανειακά τους προϊόντα και εάν προέκυπτε ξανά οικονοµική 

ανάγκη δεν θα απευθύνονταν σε κάποιο τραπεζικό ίδρυµα για χορήγηση 

νέου δανείου. 

 Οι απόφοιτοι λυκείου, οι άγαµοι αλλά και οι γυναίκες δεν διαθέτουν 

πιστωτική κάρτα κυρίως λόγω του φόβου ότι θα την υπερχρεώσουν. 

Παράλληλα δεν την θεωρούν χρήσιµη για την παροχή εκπτώσεων αλλά 

ούτε και απαραίτητη για τις διαδικτυακές αγορές. 

 Οι νέοι µε αποδοχές άνω των €1000 θεωρούν ότι η πιστωτική κάρτα 

είναι χρήσιµη λόγω των εκπτώσεων που παρέχει κατά τις αγορές αλλά 

και λόγω των αγορών µέσω του διαδικτύου. 

 Οι νέοι ηλικίας από 18 έως 25 ετών καθώς και οι απόφοιτοι ιδιωτικών 

σχολών και οι µη εργαζόµενοι δεν χρησιµοποιούν πιστωτικές κάρτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

8.1 ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 

Η τρίτη και τελευταία ενότητα του ερωτηµατολογίου αφορά τα επενδυτικά 

προϊόντα. Οι ερωτήσεις δεν θα µπορούσαν να είναι άµεσες λόγω ευαισθησίας του 

θέµατος καθώς πολλοί δεν θα ήθελαν να φανερώσουν την τυχόν οικονοµική τους 

ευχέρεια. Επιπλέον, πρωταρχικός σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι η 

καταγραφή των προϊόντων που έχουν οι νέοι αλλά οι τάσεις τους και οι διαθέσεις 

τους απέναντι στα τραπεζικά ιδρύµατα. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρήθηκε 

προτιµότερο οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας να έχουν υποθετική µορφή. Έτσι ο 

ερωτηθείς δεν αποκαλύπτει αν έχει χρήµατα ή όχι αλλά ποια είναι θέση του ως προς 

τις επενδυτικές υπηρεσίες των τραπεζών. 

Έξι στους δέκα νέους (63,43%) απάντησαν ότι θα απευθύνονταν σε κάποιο 

τραπεζικό ίδρυµα για την αξιοποίηση των χρηµάτων τους ενώ το υπόλοιπο 36,56% 

του δείγµατος κρατάει πιο αρνητική στάση αφού δηλώνει ότι δεν θα επένδυε µέσω 

τραπεζών.  

 

Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-32: Αποδοχή επενδύσεων µέσω τραπεζικών ιδρυµάτων 

 
 

Η τελευταία ερώτηση αφορά µόνο τους νέους που δεν θα απευθύνονταν σε 

κάποιο τραπεζικό ίδρυµα και αναζητά το λόγο που η στάση τους είναι αρνητική. 

Παρατηρείται ότι ένας στους τρεις νέους (27,71%) που δεν θα επένδυαν µέσω 

τράπεζας δηλώνει πως δεν εµπιστεύεται τις τράπεζες! Στο σύνολο του δείγµατος αυτό 

εκφράζεται ως το 10,13%. Υπενθυµίζεται στον αναγνώστη ότι έλλειψη εµπιστοσύνης 

στις τράπεζες έδειξε πρωτύτερα το 10,57% του δείγµατος µέσω της δήλωσης ότι οι 

τράπεζες προβαίνουν σε κρυφές χρεώσεις και έξοδα στις πιστωτικές κάρτες και το 

16,74% του δείγµατος µέσω της αποκάλυψης ότι δεν ζήτησαν δάνειο γιατί δεν θέλουν 

να «µπλέξουν» µε τις τράπεζες. 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-33: Αποφυγή επενδύσεων λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης στα 
τραπεζικά ιδρύµατα 

 
 

Τα χαµηλά επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες στα επενδυτικά προϊόντα 

επικαλέστηκε ως λόγο µη προσέγγισης τραπεζικού ιδρύµατος για τις επενδύσεις του 

ένας στους τέσσερις νέους (26,50%) δηλαδή το 9,69% του δείγµατος.  

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-34: Αποφυγή επενδύσεων λόγω χαµηλών τραπεζικών επιτοκίων 

 
 

Η άµεση πρόσβαση στα χρήµατα είχε την ίδια περίπου απήχηση στους νέους 

αφού το 36,14% θα απείχε από τις επενδύσεις µέσω τράπεζας για το λόγο αυτό. 

 
Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-35: Αποφυγή επενδύσεων λόγω ανάγκης διαθέσιµων χρηµάτων 

 
 

Λιγότεροι είναι οι νέοι που υπολογίζουν στην ύπαρξη άλλων οργανισµών και 

επιχειρήσεων που προσφέρουν δελεαστικότερα επενδυτικά προϊόντα. Ένας στους 

δέκα (9,63%) θα κατέφευγαν σε κάποια άλλη επιχείρηση ή οργανισµό για την 

επένδυση των χρηµάτων τους για τον παραπάνω λόγο. 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα 0-36: Αποφυγή επενδύσεων λόγω ύπαρξης άλλων οργανισµών µε 
δελεαστικότερα επενδυτικά προϊόντα 

 
 
 
 
 
8.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

 

Από τον πίνακα συχνοτήτων µπορεί να εκµαιεύσει κανείς χρήσιµες 

πληροφορίες πριν ακόµα καταλήξει στην παραγοντική ανάλυση. Οι δύο σχετικοί 

πίνακες συχνοτήτων (µεταβλητές ως προς δηµογραφικά στοιχεία, δηµογραφικά 

στοιχεία ως προς µεταβλητές) βρίσκεται στο παράρτηµα της εργασίας όπου µπορεί να 

ανατρέξει ο αναγνώστης για περισσότερες λεπτοµέρειες. 

Από τους πίνακες συχνοτήτων προκύπτει ότι το 71,3% του πληθυσµού των 

αντρών θα απευθυνόταν σε κάποιο τραπεζικό ίδρυµα για την επένδυση των χρηµάτων 

του ενώ από το υπόλοιπο 29% του πληθυσµού που δεν θα επένδυαν τα χρήµατα µέσω 

τραπέζης οι δύο σηµαντικότεροι που δηλώθηκαν ήταν τα χαµηλά επιτόκια των 

τραπεζών και η επιθυµία τους για διαθέσιµα χρήµατα (σε ποσοστό 35,5% στον κάθε 

παράγοντα) ενώ µε µικρότερο ποσοστό συµµετοχής ακολουθούν η έλλειψη 

εµπιστοσύνης προς τις τράπεζες(16,1%) και η ύπαρξη άλλων οργανισµών µε 

δελεαστικότερα επενδυτικά προϊόντα(12,9%). 

∆ιαφορετικά φαίνεται να ανταποκρίνονται στις επενδύσεις οι γυναίκες, το 44% 

των οποίων θα απέφευγε τα τραπεζικά ιδρύµατα για τις επενδύσεις µε ισχυρότερο 

επιχείρηµα ότι θέλουν τα χρήµατά τους συνεχώς διαθέσιµα (36,5%) και δεύτερο και 

εξίσου σηµαντικό το γεγονός ότι δεν εµπιστεύονται τις τράπεζες (34,6%)! Με 

µικρότερη συµµετοχή ακολουθούν τα χαµηλά επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες 

(21,1%) και η ύπαρξη άλλων οργανισµών (7,8%). 

Εντυπωσιακή είναι και η διαφορά θέσης που λαµβάνουν ως προς τα επενδυτικά 

προϊόντα και οι ηλικιακές κατηγορίες. Οι νεότεροι ερωτηθέντες (18-25 ετών) 

παρουσιάζονται πιο αρνητικοί αφού µόνο το 38,8% θα απευθύνονταν σε κάποιο 

τραπεζικό ίδρυµα. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις ηλικίες 26-30 και 31-35 είναι 63,3% 
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και 77,3% αντίστοιχα. Ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο απάντησαν αρνητικά οι 

νέοι ηλικίας 18-25 είναι ότι δεν εµπιστεύονται τις τράπεζες (33,3%) ενώ εξίσου 

σηµαντική φαίνεται να είναι για τους ιδιαίτερα νέους η διαθεσιµότητα των χρηµάτων 

τους (30,1%) και τα χαµηλά επιτόκια των τραπεζών(26,7%) ενώ πολύ λίγο 

ενδιαφέρονται για την ύπαρξη άλλων επενδυτικών οργανισµών (9,9%). Για τη 

δεύτερη ηλικιακή κατηγορία (26-30) σηµαντικότερος παράγοντας αποφυγής των 

τραπεζικών ιδρυµάτων για τις επενδύσεις φαίνεται να είναι η διαθεσιµότητα των 

χρηµάτων (42,5%) ενώ η έλλειψη εµπιστοσύνης και τα χαµηλά τραπεζικά επιτόκια 

ισοψηφούν µε ποσοστό 24,3% του πληθυσµού έκαστο και ακολουθεί η ύπαρξη 

άλλων επενδυτικών επιχειρήσεων (8,9%). Τέλος, στην τρίτη, πιο ώριµη ηλικιακή 

οµάδα (31-35) ο κυριότερος λόγος µη επένδυσης χρηµάτων µέσω τραπεζικού 

ιδρύµατος είναι η διαθεσιµότητα των χρηµάτων(35,1%), ακολουθούν τα χαµηλά 

επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες (29,8%), έπειτα η έλλειψη εµπιστοσύνης προς 

τις τράπεζες (25%) και λιγότερο η ύπαρξη άλλων επιχειρήσεων που πράττουν 

επενδύσεις (10,1%). 

Η οικογενειακή κατάσταση προσφέρει κυρίως διαφορετικά αποτελέσµατα όσον 

αφορά τους λόγους που δεν θα επένδυαν µέσω τραπεζών. Το ποσοστό των άγαµων 

νέων που δεν προτιµά τραπεζικά ιδρύµατα για τις επενδύσεις του αγγίζει το 40%(63 

άτοµα) ενώ το αντίστοιχο για τους έγγαµους είναι 29%(20 άτοµα). Για τα άτοµα που 

δήλωσαν ότι ανήκουν σε άλλη κατηγορία το ποσοστό αγγίζει το 0% χωρίς βέβαια να 

παραληφθεί το γεγονός ότι σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ένας µόνο ερωτηθείς. Ο 

σπουδαιότερος λόγος µη επιλογής των τραπεζικών ιδρυµάτων για τις επενδύσεις των 

άγαµων φαίνεται να είναι η διαθεσιµότητα των χρηµάτων(37,5%) ενώ µε µικρή 

διαφορά ακολουθούν η έλλειψη εµπιστοσύνης (32,5%) και τα χαµηλά επιτόκια (25%) 

αφήνοντας µε πολύ µικρή συµµετοχή την ύπαρξη άλλων επενδυτικών 

ιδρυµάτων(7,5%). Οι προτεραιότητες των έγγαµων ερωτηθέντων νέων φαίνεται να 

είναι διαφορετικές αφού σηµαντικότερος παράγοντας είναι τα χαµηλά τραπεζικά 

επιτόκια (34,5%) και ακολουθούν η διαθεσιµότητα των χρηµάτων (31%) και η 

ύπαρξη άλλων επενδυτικών επιχειρήσεων µε δελεαστικότερα επιτόκια (20,7%) ενώ 

πολύ µικρή παρουσιάζεται η έλλειψη εµπιστοσύνης προς τις τράπεζες (13,8%)! 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας το µηνιαίο εισόδηµα ενός 

νέου επηρεάζει πολύ την αντίδρασή του απέναντι στις επενδύσεις µέσω τραπεζών. Το 

57,6%(34 άτοµα) των χαµηλόµισθων (0-700€ µηνιαίως) δεν θα επένδυε τα χρήµατα 

µέσω τραπεζικού ιδρύµατος, το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 46,7%(14 άτοµα) για 
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τους νέους της επόµενης αµειβόµενης οµάδας (701-1000€ µηνιαίως) και γίνεται 

ακόµα µικρότερο, 22,8%(29 άτοµα) για τους καλύτερα αµειβόµενους (1001€ και άνω 

µηνιαίως). Υπάρχει και µια µερίδα του πληθυσµού (11 άτοµα) που δεν δήλωσε το 

εισόδηµα και συνεπώς δηµιουργεί πιθανότητες απόκλισης στα προηγούµενα 

αποτελέσµατα. Ο κυριότερος παράγοντας αποχής από τις τραπεζικές επενδύσεις και 

στις τρεις κατηγορίες νέων είναι η διαθεσιµότητα των χρηµάτων µε ποσοστά 

41,1%(14 άτοµα), 35,8%(5 άτοµα) και 34,6%(10 άτοµα) αντίστοιχα ενώ και στις 

τρεις κατηγορίες λιγότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη άλλων επενδυτικών 

επιχειρήσεων.  

Πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο δείχνει να διαδραµατίζει η βαθµίδα εκπαίδευσης 

των ερωτηθέντων καθώς όσο πιο υψηλή είναι η βαθµίδα τόσο πιο χαµηλό είναι το 

ποσοστό αποχής από τις επενδύσεις µέσω τραπεζικών ιδρυµάτων! Οι απόφοιτοι 

λυκείου ή κάποιας ιδιωτικής σχολής (ΙΕΚ) παρουσίασαν την σηµαντικότερη άρνηση 

µε ποσοστά 64,7%(11 άτοµα) και 70,6%(12 άτοµα) αντίστοιχα ενώ απόφοιτοι 

πανεπιστηµίου και οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου δεν θα απευθύνονταν σε κάποιο 

τραπεζικό ίδρυµα µε ποσοστά 39,8%(35 άτοµα) και 24,5%(25 άτοµα) αντίστοιχα. 

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου δήλωσε ότι ανήκει ένας ερωτηθείς ο οποίος και θα 

προέβαινε σε επένδυση χρηµάτων µέσω τράπεζας. Οι απόφοιτοι λυκείου δεν 

ξεχώρισαν κάποιον από τους τέσσερις λόγους αποφυγής των τραπεζικών ιδρυµάτων 

καθώς οι απαντήσεις τους ισοµοιράστηκαν  ενώ οι απόφοιτοι ιδιωτικής σχολής (ΙΕΚ) 

επικαλέστηκαν κυρίως την διαθεσιµότητα των χρηµάτων τους(66,7%). 

Επικρατέστερος λόγος µη επιλογής τραπεζικών επενδυτικών προγραµµάτων για τους 

απόφοιτους πανεπιστηµίου ήταν επίσης η διαθεσιµότητα των χρηµάτων (34,2%) ενώ 

για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου η έλλειψη εµπιστοσύνης στα τραπεζικά 

ιδρύµατα (35,9%) 

Το επάγγελµα των ερωτηθέντων δεν διαµορφώνει την στάση του απέναντι στα 

τραπεζικά επενδυτικά προϊόντα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας 

καθώς στις διάφορες κατηγορίες(δηµόσιους/ιδιωτικούς υπαλλήλους, 

ελ.επαγγελµατίες και εργαζόµενους στα σώµατα ασφαλείας) κυµαίνεται από 30 έως 

40% µε εξαιρέσεις τους τραπεζικούς υπάλληλους των οποίων η αποχή είναι πολύ 

µικρότερη (10,8%) και των νέων που δηλώνουν ότι δεν ανήκουν σε µία από τις 

προηγούµενες κατηγορίες επαγγέλµατος (φοιτητές, άνεργοι κ.α.) (ποσοστό αποχής 

72,2%). Οι βασικότεροι λόγοι µη επένδυσης µέσω τραπεζών είναι η έλλειψη 

εµπιστοσύνης για τους δηµοσίους υπαλλήλους(41,5%), η διαθεσιµότητα των 
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χρηµάτων για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους (50%) αλλά και για τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες (49,8%) και αυτούς που δεν εντάσσονται σε κάποια κατηγορία(42,4%) 

και τα χαµηλά επιτόκια των τραπεζών από τους τραπεζικούς υπάλληλους (75%). Οι 

εργαζόµενοι στα σώµατα ασφαλείας ισοµοίρασαν τις απαντήσεις τους µεταξύ 

εµπιστοσύνης, χαµηλών επιτοκίων και άλλων επενδυτικών επιχειρήσεων (28,5% 

έκαστο). 

Το επάγγελµα των γονέων δείχνει να ξεχωρίζει µόνο τις περιπτώσεις των 

παιδιών τραπεζικών υπαλλήλων µε ποσοστό αποχής από τις επενδύσεις µέσω 

τραπεζικών ιδρυµάτων αρκετά πιο χαµηλό και των παιδιών εργαζοµένων στα σώµατα 

ασφαλείας µε ποσοστό ιδιαίτερα αυξηµένο (60%)!  

Εξετάζοντας πάλι τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά µε τα επενδυτικά 

προϊόντα των τραπεζών αλλά από µία άλλη οπτική σκοπιά θα µπορούσαµε να βρούµε 

τα κυριότερα χαρακτηριστικά των νέων δοθείσης της απάντησης. Αυτό θα γίνει 

µελετώντας πάλι τον πίνακα συχνοτήτων ως προς τις απαντήσεις όµως που έχουµε 

λάβει. Ο σχετικός πίνακας βρίσκεται στο παράρτηµα της εργασίας. 

Έτσι λοιπόν, το 53,5% των ερωτηθέντων που θα απευθύνονταν σε κάποιο 

τραπεζικό ίδρυµα για επενδυτικό προϊόν είναι άντρες και υπερτερούν σε σχέση µε τις 

γυναίκες (46,5%). Κατά κύριο λόγο, θα επένδυαν τα χρήµατά τους µέσω τραπέζης οι 

µεγαλύτεροι ηλικιακά ερωτηθέντες καθώς το 47,2% όσων απάντησαν θετικά ανήκουν 

στην κατηγορία 31-35, το 39,6% αφορά τους αµέσως νεότερους (26-30) ενώ µόλις το 

13,2% είναι ηλικίας 18-25. Επίσης, τα αποτελέσµατα δηλώνουν ότι οι νέοι που θα 

επένδυαν σε τραπεζικό προϊόν είναι κυρίως άγαµοι (64,6%) και οι µηνιαίες τους 

αποδοχές ξεπερνούν τα €1000 (68,1%). Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό όσων θα 

επέλεγαν ένα τραπεζικό ίδρυµα για τις επενδύσεις τους που έχει προπτυχιακό ή 

µεταπτυχιακό τίτλο. Έτσι, το 53,5% των ατόµων που θα προσέγγιζαν κάποια τράπεζα 

είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού και το 36,8% απόφοιτοι πανεπιστηµίου, πλησιάζοντας 

έτσι το 90%! Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το 33,3% των νέων που θα 

επένδυαν µέσω τραπεζών είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι αφήνοντας δεύτερους τους 

τραπεζικούς υπαλλήλους (22,9%) ενώ κατά κύριο λόγο έχουν πατέρα ελεύθερο 

επαγγελµατία (38,9%) ή δηµόσιο υπάλληλο (26,4%) και µητέρα άνεργη ή που 

ασχολείται µε τα οικιακά (47,9%). 

∆ιαφορετικό είναι το προφίλ των ατόµων που δήλωσαν ότι δεν θα επένδυαν 

µέσω τραπεζικών ιδρυµάτων. Κατά κύριο λόγο είναι γυναίκες (62,7%) ενώ η ηλικία 

δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερης σηµασίας καθώς οι απαντήσεις που λήφθηκαν ήταν 
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ισοµοιρασµένες. Επιπλέον, οι νέοι που δεν θα απευθύνονταν σε τραπεζικό ίδρυµα 

είναι κυρίως άγαµοι(75,9%), µε µηνιαίο εισόδηµα µικρότερο από €700(41%) και 

είναι κυρίως απόφοιτοι πανεπιστηµίου (42,2%) ή µεταπτυχιακού τίτλου (30,1%). Στο 

επάγγελµα δηλώνουν κυρίως άνεργοι ή φοιτητές(31,3%) ή ιδιωτικοί υπάλληλοι 

(24,1%) ενώ ο πατέρας τους είναι δηµόσιος υπάλληλος(21,7%) ή 

άνεργος/συνταξιούχος(24,1%) και η µητέρα τους δηµόσιος υπάλληλος(27,7%). 

Εξαιρετικής σηµασίας είναι να αναλυθεί το προφίλ των νέων που δεν θα 

προσέγγιζαν τραπεζικό ίδρυµα για κάθε λόγο χωριστά. Έτσι, από τα αποτελέσµατα 

τις έρευνας συµπεραίνεται ότι οι νέοι που δεν θα απευθυνόταν σε τραπεζικό ίδρυµα 

για τις επενδύσεις τους λόγο έλλειψης εµπιστοσύνης στις τράπεζες είναι κυρίως 

γυναίκες (78,3%) ανεξαρτήτου ηλικίας -καθώς οι αποκλίσεις ανά ηλικία δεν είναι 

µεγάλες. Επίσης, πρόκειται για νέους κυρίως άγαµους (87%), χαµηλόµισθους 

(47,8%), απόφοιτους πανεπιστηµίου ή κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου (39,1% 

έκαστο). Κατά κύριο λόγο, δεν εργάζονται (39,1%) και ο πατέρας τους εργάζεται ως ι 

ιδιωτικός υπάλληλος (26,1%) και η µητέρα τους ασχολείται µε τα οικιακά ή δηλώνει 

άνεργη(43,5%). 

∆ιαφοροποιηµένο ελαφρώς δείχνει να είναι το προφίλ όσων νέων δήλωσαν ότι 

θεωρούν χαµηλά τα επιτόκια των τραπεζών και για το λόγο αυτό δεν θα 

απευθύνονταν σε τράπεζες. Είναι κυρίως άγαµοι (68,2%), κάτοχοι µεταπτυχιακού 

τίτλου (31,8%), ελεύθεροι επαγγελµατίες(31,8%) ή άνεργοι (22,7%) µε πατέρα και 

µητέρα δηµοσίους υπαλλήλους (24,6% και 36,4% αντίστοιχα). Το φύλλο καθώς και η 

ηλικία είναι ισοµοιρασµένα. 

Η εικόνα που παρουσιάζει ο µέσος νέος που δεν θα απευθυνόταν σε τραπεζικό 

ίδρυµα για επένδυση των χρηµάτων του είναι επίσης διαφορετική. Κυρίως γυναίκες 

(63,3%) και εδώ όµως της δεύτερης, ως επί των πλείστων, ηλικιακής οµάδας δηλαδή 

26-30(46,7%) και άγαµες(80%). Το µηνιαίο εισόδηµα δεν ξεπερνάει τα €700 (46,7%) 

απασχολείται ως δηµόσιος υπάλληλος (33,3%) ή είναι άνεργος/φοιτητής (36,7%). 

Αντίθετα, η ύπαρξη άλλων επιχειρήσεων µε δελεαστικότερα επιτόκια ως λόγος 

αποφυγής των τραπεζικών επενδυτικών προϊόντων αφορά τους νέους που οι µηνιαίες 

τους απολαβές ξεπερνούν τα €1000 (62,5%) και είναι κυρίως απόφοιτοι λυκείου 

(37,5%) ή πανεπιστηµίου(37,5%). Κατά πρώτο λόγο είναι δηµόσιοι υπάλληλοι 

(37,5%) ενώ το φύλλο η ηλικία και άλλοι παράγοντες δεν φαίνεται να ξεχωρίζουν 

καθώς είναι ισοµοιρασµένες οι απαντήσεις. 
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8.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενα κεφάλαια, είναι σηµαντικό πριν την 

ολοκληρωθεί η µέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης να διευκρινιστεί το ποσοστό της 

πληροφορίας που αποτυπώνεται στους παραγοντικούς άξονες. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα που επιστρέφονται από το πρόγραµµα MAD, στο υπό εξέταση µέρος 

της έρευνας αποτυπώνεται το 83,90% της πληροφορίας ποσοστό αρκετά 

ικανοποιητικό για εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 

Ιστόγραµµα χαρακτηριστικών ριζών 3 

 
 
Στον πρώτο παραγοντικό άξονα αντιπαρατίθενται η επένδυση µέσω 

τραπεζικών ιδρυµάτων µε την αποφυγή επένδυσης µέσω των τραπεζών. Οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι νέοι µε εισόδηµα άνω των €1000 αλλά και κάτοχοι 

µεταπτυχιακών τίτλων εµφανίζονται στα αρνητικά του άξονα και φαίνεται να είναι 

πιο σχετικά µε την επένδυση µέσω τραπεζών και λιγότερο µε την αποφυγή τους. 

Αντιθέτως, οι µη εργαζόµενοι, οι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών και λυκείου καθώς και 

οι χαµηλόµισθοι και οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 είναι πλεγµένοι µε «τις 

δικαιολογίες» αποφυγής τραπεζικών ιδρυµάτων για την αξιοποίηση των χρηµάτων 

τους. 
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1ος παραγοντικός άξονας  

 
 
Σε αυτόν τον παραγοντικό άξονα αντιπαρατίθενται τα συνεχώς διαθέσιµα 

χρήµατα µε την ύπαρξη άλλων επιχειρήσεων που προσφέρουν δελεαστικότερα 

επενδυτικά προϊόντα ως λόγοι µη επένδυσης µέσω τραπεζών. Οι κάτοικοι Σερρών 

αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι φαίνεται να συγκλίνουν περισσότερο στην πρώτη 

αιτιολογία µη επένδυσης µέσω τραπεζών, δηλαδή στην αµεσότητα και διαθεσιµότητα 

των χρηµάτων τους ενώ οι κάτοικοι Πιερίας και Χαλκιδικής, καθώς και οι απόφοιτοι 

λυκείου περισσότερο δένουν µε την αιτιολογία της ύπαρξης άλλων σχετικών 

επιχειρήσεων που προσφέρουν στους πελάτες τους καλύτερα επενδυτικά προϊόντα. 

 

2ος παραγοντικός άξονας 

 
 
Κατά την συνένωση των παραπάνω αξόνων προκύπτει το παρακάτω σύστηµα 

παραγοντικών αξόνων στο οποίο διακρίνονται τρεις οµάδες 
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Παραγοντικό επίπεδο 3 

 
 
Στην πρώτη οµάδα εµφανίζονται οι νέοι οι οποίοι θα απευθύνονταν σε κάποιο 

τραπεζικό ίδρυµα για την αξιοποίηση των χρηµάτων τους. Στην οµάδα αυτή επίσης 

παρουσιάζονται οι τραπεζικοί υπάλληλοι, οι εργαζόµενοι στα σώµατα ασφαλείας, 

άντρες, έγγαµοι και κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου. Στην δεύτερη οµάδα ανήκουν οι 

νέοι οι οποίοι δεν θα επένδυαν τα χρήµατά τους µέσω κάποιου τραπεζικού ιδρύµατος 

λόγω χαµηλών τραπεζικών επιτοκίων και ύπαρξης άλλων επιχειρήσεων που 

προσφέρουν δελεαστικότερα προϊόντα. Στην ίδια οµάδα βρίσκονται και οι απόφοιτοι 

λυκείου καθώς και οι νέοι από τη Χαλκιδική. Τέλος, στην τρίτη οµάδα 

συµπεριλαµβάνονται εκείνοι οι νέοι οι οποίοι θέλουν τα χρήµατά τους συνεχώς 

διαθέσιµα αλλά και αυτοί που δεν εµπιστεύονται τις τράπεζες. Στην οµάδα αυτή 

ανήκουν άνεργοι, γυναίκες, απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών και νέοι από τον νοµό 

Πιερίας. 

 

 

 

 

 

 

1η οµάδα 

2η οµάδα 

3η οµάδα 
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8.4 ΑΝΙΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 

Όπως στα προηγούµενα κεφάλαια έτσι και τώρα, υπολογίζονται οι απαραίτητες 

αποστάσεις και δηµιουργούνται οι κόµβοι µεταξύ των αντικειµένων ή/και κλάσεων 

που απέχουν λιγότερο µεταξύ τους. Έπειτα, επιστρέφεται από το πρόγραµµα ο 

παρακάτω πίνακας όπου παρουσιάζονται οι υψηλότερες κλάσεις, εκείνες δηλαδή οι 

οποίες δηµιουργούνται τελευταίες και περιέχουν τα περισσότερα αντικείµενα. 

 
Πίνακας 3: Οι υψηλότερες κλάσεις και τα χαρακτηριστικά τους 
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Ερµηνεία των κλάσεων 

 

Α) Χαρακτηριστικά κλάσης 116 

 

 Οι ερωτηθέντες της οµάδας αυτής είναι από Πιερία (er33), Κοζάνη (er34), 

Γρεβενά (er36), Φλώρινα (er310) ή Χαλκιδική (er37). Είναι απόφοιτοι ιδιωτικής 

σχολής (er65) και ο πατέρας τους εργάζεται στα σώµατα ασφαλείας (er85). Οι 

ερωτηθέντες αυτής της οµάδας δεν θα απευθύνονταν σε κάποιο τραπεζικό ίδρυµα για 

την επένδυση των χρηµάτων τους (er312). 

 

Β) Χαρακτηριστικά κλάσης 117 

 

Σε αυτήν την οµάδα ερωτηθέντων είναι άντρες (er11), ηλικίας άνω των 26 ετών 

(er22, er23) από το νοµό Θεσσαλονίκης (er31), Καστοριάς (er39) ή Πέλλας (er312). 

Είναι έγγαµοι (er42) µε εισόδηµα άνω των €700 (er52, er53). Είναι απόφοιτοι 

λυκείου (er62) ή απόφοιτοι µεταπτυχιακής σχολής (er64) και δηλώνουν ότι θα 

απευθύνονταν σε κάποιο τραπεζικό ίδρυµα για την επένδυση των χρηµάτων τους 

(er311). ∆εν είναι άνεργοι ή τραπεζικοί υπάλληλοι (er71, er72, er73, er75) ενώ ο 

πατέρας τους είναι ελεύθερος επαγγελµατίας (er83) ή µη εργαζόµενος (er86) και η 

µητέρα τους ελεύθερος επαγγελµατίας (er93), τραπεζικός υπάλληλος (er94) ή µη 

εργαζόµενη (er96) 

 

Γ) Χαρακτηριστικά κλάσης 118 

 

Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει γυναίκες (er12), ηλικίας από 18 µέχρι 25(er21) 

από νοµό Θεσσαλονίκης (er31), Κιλκίς (er35), ∆ράµας (er38) ή Ηµαθίας (er313). 

Είναι άγαµοι (er41), απόφοιτοι πανεπιστηµίου (er63) ή κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 

(er66) και εκείνοι που το εισόδηµά του δεν ξεπερνάει τα €700 (er51) 

 

∆) Χαρακτηριστικά κλάσης 102 

 

Οι ερωτηθέντες αυτής της οµάδας είναι τραπεζικοί υπάλληλοι (er74), 

διαζευγµένοι (er43) οι οποίοι δηλώνουν ότι θα επένδυαν τα χρήµατά τους µέσω 

κάποιου τραπεζικού ιδρύµατος. 
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Ραβδόγραµµα 8: Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση 

 
 
Έτσι από το παραπάνω σχήµα και από τη δηµιουργία των κλάσεων, όπως αυτή 

ερµηνεύτηκε παραπάνω, ανάλογα µε το πλήθος των οµάδων στο οποίο επιθυµούµε να 

χωρίσουµε το σύνολο των ερωτηθέντων εντοπίζουµε το σηµείο τοµής της παραπάνω 

πυραµίδας το οποίο πρέπει να τέµνει τόσες γραµµές όσες θα είναι και οι οµάδες που 

θέλουµε να δηµιουργηθούν 

Αν λοιπόν είναι απαραίτητη η δηµιουργία τεσσάρων οµάδων αυτές θα είναι 

όπως αναφέρθηκαν παραπάνω ενώ αν δηµιουργηθούν τρεις συνολικά οµάδες θα 

υπάρχει η οµάδα κλάσης 116, οµάδα κλάσης 118 και οµάδα κλάσης 119 όπου η 

κλάση 119 περιέχει όλες τις ιδιότητες των κλάσεων 102 και 117. Αντίστοιχα αν το 

πλήθος των ερωτηθέντων χωριστεί σε δύο µόνο οµάδες η πρώτη οµάδα- κλάση 120 

θα περιέχει όλες τις ιδιότητες των κλάσεων 116 και 118 και η δεύτερη οµάδα- κλάση 

119 θα περιέχει όλες τις ιδιότητες των κλάσεων 102 και 117 όπως προαναφέρθηκε.  

 

8.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Ολοκληρώνοντας και την τελευταία ενότητα των επενδύσεων, αξίζει να 

σηµειωθούν και εδώ τα αποτελέσµατα που προέκυψαν.  

 Οι απόφοιτοι ιδιωτικής σχολής δεν θα απευθύνονταν σε κάποιο 

τραπεζικό ίδρυµα για την επένδυση των χρηµάτων τους 

 Νέοι άνω των 26 ετών, έγγαµοι, άντρες, τραπεζικοί υπάλληλοι, 

απόφοιτοι µεταπτυχιακής σχολής και νέοι µε εισόδηµα άνω των €700 

θα απευθύνονταν σε κάποιο τραπεζικό ίδρυµα για την αξιοποίηση των 

χρηµάτων τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Με την παρούσα έρευνα προσπαθήσαµε να σκιαγραφήσουµε το προφίλ των 

νέων ηλικίας από 18 έως 35 στην περιοχή της Μακεδονίας σε σχέση µε τα τραπεζικά 

προϊόντα που διαθέτουν. Έχοντας χωρίσει νοητά το ερωτηµατολόγιο σε τρεις 

θεµατικές ενότητες πραγµατοποιήθηκαν τρεις αναλύσεις µία για κάθε ενότητα. 

Έπειτα από τη σχετική επεξεργασία των αποτελεσµάτων η έρευνα έδειξε ότι  

α) Πιο πιστοί πελάτες των τραπεζών είναι οι τραπεζικοί υπάλληλοι. Είναι 

χρήστες όλων των εναλλακτικών δικτύων (internet/phone/mobile banking), διαθέτουν 

τις γνώσεις αλλά και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τις εν λόγω 

υπηρεσίες και ολοκληρώνουν περισσότερες από δέκα συναλλαγές ανά µήνα. Για την 

διεκπεραίωση των συναλλαγών τους προτιµούν τη χρήση κάποιου από τα 

εναλλακτικά δίκτυα. Επίσης, σε περίπτωση πλεοναζόντων κεφαλαίων θα 

απευθύνονταν σε κάποιο τραπεζικό ίδρυµα για την αξιοποίησή τους 

β) Οι νέοι οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι απόφοιτοι µεταπτυχιακής σχολής και 

εργαζόµενοι µε µηνιαίες αποδοχές από €700 έως €1000 κάνουν συνήθως τρεις µε 

τέσσερις τραπεζικές συναλλαγές ανά µήνα, έχουν χρεωστική κάρτα για να 

πραγµατοποιήσουν τις συναλλαγές τους µέσω των ATMs και δείχνουν ενδιαφέρον 

για τη δυνατότητα χρήσης των εναλλακτικών δικτύων. 

γ) Οι νέοι κάτω των 25 ετών, οι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών (ΙΕΚ) αλλά και 

παιδιά ελεύθερων επαγγελµατιών αποφεύγουν να συναλλαχθούν µέσω των 

εναλλακτικών δικτύων κυρίως λόγω φόβου και δεν έχουν ούτε τις γνώσεις ούτε τους 

απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τις διαδικασίες εναλλακτικής τραπεζικής.  

δ) Άνεργοι και φοιτητές είναι κυρίως οι νέοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι 

τραπεζικών λογαριασµών ενώ οι τραπεζικές τους συναλλαγές δεν ξεπερνούν τις δύο 

ανά µήνα. ∆εν διαθέτουν χρεωστική κάρτα για συναλλαγές µέσω ΑΤΜ. 

ε) Οι νέοι άνω των 30 ετών, οι έγγαµοι και οι εργαζόµενοι στα σώµατα 

ασφαλείας είναι κάτοχοι στεγαστικού δανείου, δηλώνουν δυσαρέσκεια από τα 

δανειακά τους προϊόντα και εάν προέκυπτε ξανά οικονοµική ανάγκη δεν θα 

απευθύνονταν σε κάποιο τραπεζικό ίδρυµα για χορήγηση νέου δανείου. 

στ) Οι απόφοιτοι λυκείου, οι άγαµοι αλλά και οι γυναίκες δεν διαθέτουν 

πιστωτική κάρτα κυρίως λόγω του φόβου ότι θα την υπερχρεώσουν. Παράλληλα δεν 
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την θεωρούν χρήσιµη για την παροχή εκπτώσεων αλλά ούτε και απαραίτητη για τις 

διαδικτυακές αγορές. 

ζ) Οι νέοι µε αποδοχές άνω των €1000 θεωρούν ότι η πιστωτική κάρτα είναι 

χρήσιµη λόγω των εκπτώσεων που παρέχει κατά τις αγορές αλλά και λόγω των 

αγορών µέσω του διαδικτύου. 

η) Οι νέοι ηλικίας από 18 έως 25 ετών καθώς και οι απόφοιτοι ιδιωτικών 

σχολών και οι µη εργαζόµενοι δεν χρησιµοποιούν πιστωτικές κάρτες. 

θ) Οι απόφοιτοι ιδιωτικής σχολής δεν θα απευθύνονταν σε κάποιο τραπεζικό 

ίδρυµα για την επένδυση των χρηµάτων τους 

ι) Νέοι άνω των 26 ετών, έγγαµοι, άντρες, απόφοιτοι µεταπτυχιακής σχολής και 

νέοι µε εισόδηµα άνω των €700 θα απευθύνονταν σε κάποιο τραπεζικό ίδρυµα για 

την αξιοποίηση των χρηµάτων τους 

Στην παρούσα έρευνα δεν αναλύθηκε η σχέση που υπάρχει µεταξύ της κατοχής 

ή µη βασικών τραπεζικών προϊόντων και χορηγητικών προϊόντων, βασικών 

τραπεζικών προϊόντων και πιθανότητα επενδύσεων µέσω τραπεζών ή χορηγητικών 

προϊόντων και πιθανότητα επενδύσεων µέσω τραπεζών. ∆εν µελετήθηκε δηλαδή η 

µεταξύ τους σχέση παρά µόνο το προφίλ των νέων ανά κατηγορία προϊόντων. Ίσως η 

έρευνα αυτή να δώσει ικανά ερεθίσµατα για περεταίρω µελέτη των συνδυασµών των 

προϊόντων.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
 

ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Η παρακάτω έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής µου εργασίας. Οι απαντήσεις σας θα 
είναι εµπιστευτικές και δεν θα χρησιµοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά µόνο για την 
διεξαγωγή στατιστικών αποτελεσµάτων. 

 
* Απαιτείται 
 
1.Φύλο:* 

• Άντρας 

• Γυναίκα 
 

2.Ηλικία:*  
 

3.Νοµός:*  
 
4.Οικογενειακή κατάσταση:* 

• Άγαµος 

• Έγγαµος 

• Άλλο:  
 
5.Μηνιαίο εισόδηµα (σε €):* 

• 0-700 

• 701-1000 

• 1001 και άνω 

• δεν απαντώ 
 
6.Βαθµίδα εκπαίδευσης:* 

• γυµνάσιο 

• λύκειο 

• πανεπιστήµιο 

• µεταπτυχιακό 

• ιδιωτική σχολή (ΙΕΚ) 

• Άλλο:  
 

7.Επάγγελµα:*  
 

8.Επάγγελµα πατέρα:*  
 

9.Επάγγελµα µητέρας:*  
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10.Έχετε καταθετικό λογαριασµό (ταµιευτηρίου/τρεχούµενο/όψεως) σε κάποια τράπεζα;* 

• Ναι 

• Όχι 
 
11.Πόσες φορές τον µήνα κάνετε τραπεζική ενχρήµατη συναλλαγή;*(µέσω ταµείων, internet 

banking, ATMς κ.α.)  
 
12.Με ποιόν τρόπο προτιµάτε να συναλλάσσεστε;*(µπορείτε να δώσετε περισσότερες από µία 
απαντήσεις) 

• µέσω ταµείων 

• µέσω ΑΤΜς 

• µέσω internet banking 

• µέσω phone banking 

• µέσω mobile banking 

• Άλλο:  
 
13.Έχετε χρεωστική κάρτα για συναλλαγές µέσω ΑΤΜ;* 

• Ναι 

• Όχι 
 
14.Γνωρίζετε πως να κάνετε συναλλαγές µέσω ΑΤΜ;* 

• Ναι 

• Όχι 
 
15.Έχετε κωδικούς πρόσβασης για την υπηρεσία internet banking;* 

• Ναι 

• Όχι 
 
16.Γνωρίζετε πως να κάνετε συναλλαγές µέσω internet banking;* 

• Ναι 

• Όχι 
 
17.Έχετε κωδικούς πρόσβασης για την υπηρεσία phone banking;* 

• Ναι 

• Όχι 
 
18.Γνωρίζετε πως να κάνετε συναλλαγές µέσω phone banking;* 

• Ναι 

• Όχι 
 
19.Έχετε κωδικούς πρόσβασης για την υπηρεσία mobile banking;* 

• Ναι 

• Όχι 
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20.Γνωρίζετε πως να κάνετε συναλλαγές µέσω mobile banking;* 

• Ναι 

• Όχι 
 
21.Η δυνατότητα χρήσης των εναλλακτικών δικτύων (internet/phone/mobile banking) για την 
πραγµατοποίηση συναλλαγών...* 

• µε δυσκολεύει στη χρήση 

• µου προκαλεί φόβο 

• µου φαίνεται ενδιαφέρουσα 

• Άλλο:  
 
22.Χρησιµοποιείτε πιστωτικές κάρτες;*(Εάν απαντήσατε "Ναι" πηγαίνετε στην ερώτηση 25) 

• Ναι 

• Όχι 
 
23.Εάν όχι, γιατί δεν χρησιµοποιείτε;(Παρακαλώ δώστε µέχρι δύο απαντήσεις) 

• Προτιµώ τα µετρητά 

• Φοβάµαι ότι θα την υπερχρεώσω 

• Οι τράπεζες προβαίνουν σε κρυφές χρεώσεις και έξοδα 

• ∆εν τις δέχονται σε όλα τα καταστήµατα 

• Άλλο:  
 
24.Είχατε ποτέ πιστωτική κάρτα; 

• Ναι 

• Όχι 
 
25.Θεωρείτε ότι η πιστωτική κάρτα είναι:*(µπορείτε να δώσετε περισσότερες από µία απαντήσεις) 

• χρήσιµη γιατί δεν κουβαλάω µετρητά 

• χρήσιµη γιατί µου παρέχει εκπτώσεις κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 

• απαραίτητη για τις συναλλαγές µου µέσω internet (αγορές, κρατήσεις, κλπ) 

• µου είναι αδιάφορη η χρησιµότητά της 

• αναγκαίο µέσο αλλά όχι επιθυµητό 
 
26.Έχετε δάνεια;*(Εάν απαντήσατε "Ναι" συνεχίστε µε την ερώτηση 28) 

• Ναι 

• Όχι 
 
27.Εάν όχι, γιατί;(συνεχίστε µε την ερώτηση 31) 

• ∆εν µου χρειάστηκε 

• ∆εν θέλω να µπλέξω µε τις τράπεζες 

• Έκανα αίτηση αλλά δεν εγκρίθηκε 
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28.Εάν ναι, τι είδους δάνειο έχετε;(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις) 

• Καταναλωτικό 

• Στεγαστικό 

• Επιχειρηµατικό 
 
29.Είστε ικανοποιηµένος/η από το/τα δανειακό/ά προϊόν/-τα που έχετε; 

• Ναι 

• Όχι 
 
30.Εάν προέκυπτε ανάγκη, θα παίρνατε ξανά δάνειο; 

• Ναι 

• Όχι 
 
31.Εάν είχατε χρήµατα, θα απευθυνόσασταν σε τραπεζικό ίδρυµα για κάποιο επενδυτικό 
προϊόν;*(προθεσµιακές καταθέσεις, µετοχές, οµόλογα κ.α.) 

• Ναι 

• Όχι 
 
32.Εάν όχι, γιατί;(παρακαλώ δώστε µέχρι δύο απαντήσεις) 

• ∆εν εµπιστεύοµαι τις τράπεζες 

• Τα επιτόκια των τραπεζών είναι χαµηλά 

• Θέλω τα χρήµατά µου συνεχώς διαθέσιµα 

• Υπάρχουν άλλοι οργανισµοί µε δελεαστικότερα επενδυτικά προϊόντα 
 
 

 
 
Ευχαριστώ πολύ για τη συµµετοχή σας! Φιλικά, ∆άφνη 
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ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ  ΚΩ∆ΙΚΟΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Er11 Άνδρας 1  Er151 Έχει κωδ. για internet banking 15 
Er12 Γυναίκα  1  Er152 ∆εν έχει κωδ.για internet banking 15 
Er21 Ηλικία 18-25 2  Er161 Έχει γνώσεις συν.internet banking 16 
Er22 Ηλικία 26-30 2  Er162 ∆εν έχει γνώσεις συν.internet banking 16 
Er23 Ηλικία 31-35 2  Er171 Έχει κωδ.για phone banking 17 
Er31 Νοµός Θεσσαλονίκης 3  Er172 ∆εν έχει κωδ.για phone banking 17 
Er32 Νοµός Σερρών 3  Er181 Έχει γνώσεις συν.phone banking 18 
Er33 Νοµός Πιερίας 3  Er182 ∆εν έχει γνώσεις συν.phone banking 18 
Er34 Νοµός Κοζάνης 3  Er191 Έχει κωδ.για mobile banking 19 
Er35 Νοµός Κιλκίς 3  Er192 ∆εν έχει κωδ.για mobile banking 19 
Er36 Νοµός Γρεβενών 3  Er201 Έχει γνώσεις συν.mobile banking 20 
Er37 Νοµός Χαλκιδικής 3  Er202 ∆εν έχει γνώσεις συν.mobile banking 20 
Er38 Νοµός ∆ράµας 3  Er211 Τα εναλ.δίκτυα τον δυσκολεύουν 21 
Er39 Νοµός Καστοριάς 3  Er212 Τα εναλ.δίκτυα τον φοβίζουν 21 
Er310 Νοµός Φλώρινας 3  Er213 Τα εναλ.δίκτυα έχουν ενδιαφέρον 21 
Er311 Νοµός Καβάλας 3  Er214 Τα εναλ.δίκτυα…(άλλο) 21 
Er312 Νοµός Πέλλας 3  Er221 Έχει πιστωτική κάρτα 22 
Er313 Νοµός Ηµαθίας 3  Er222 ∆εν έχει πιστωτική κάρτα 22 
Er41 Άγαµος 4  Er23a0, 

er23b0, 
er23c0, 
er23d0, 
er23e0 

Έχει πιστωτική κάρτα 23 

Er42 Έγγαµος 4  Er23a1 ∆εν έχει π.κ. γιατί προτιµά µετρητά 23 
Er43 Άλλη οικ. κατάσταση 4  Er23a2 ∆εν έχει π.κ. όχι γιατί προτιµά 

µετρητά 
23 

Er51 Μην.εισόδηµα 0-700€ 5  Er23b1 ∆εν έχει π.κ. λόγω φόβου 
υπερχρέωσης 

23 

Er52 Μην.εισόδηµα 700€-1000€ 5  Er23b2 ∆εν έχει π.κ. όχι λόγω φόβου 
υπερχρέωσης 

23 

Er53 Μην.εισόδηµα 1000€-άνω 5  Er23c1 ∆εν έχει π.κ. λόγω κρυφών χρεώσεων 23 
Er54 ∆.Α. για µην. Εισόδηµα 5  Er23c2 ∆εν έχει π.κ. όχι λόγω κρυφών 

χρεώσεων 
23 

Er61 Απόφοιτος γυµνασίου 6  Er23d1 ∆εν έχει π.κ.λόγω µη αποδοχής από 
καταστήµατα 

23 

Er62 Απόφοιτος λυκείου 6  Er23d2 ∆εν έχει π.κ. όχι λόγω µη αποδοχής 
από καταστήµατα 

23 

Er63 Απόφοιτος πανεπιστηµίου 6  Er23e1 ∆εν έχει π.κ. για άλλο λόγο 23 
Er64 Απόφοιτος µεταπτυχ. σχολής 6  Er23e2 ∆εν έχει π.κ. όχι για άλλο λόγο 23 
Er65 Απόφοιτος ΙΕΚ 6  Er241 Είχε στο παρελθόν π.κ. 24 
Er66 Άλλη βαθµ. εκπαίδευσης 6  Er242 ∆εν είχε στο παρελθόν π.κ. 24 
Er71 ∆ηµόσιος υπάλληλος 7  Er25a1 «Χρήσιµη η π.κ.λόγω µη κατοχής 

µετρητών» 
25 

Er72 Ιδιωτικός υπάλληλος 7  Er25a0 «Όχι χρήσιµη η π.κ.λόγω µη κατοχής 
µετρητών» 

25 

Er73 Ελεύθερος επαγγελµατίας 7  Er25b1 «Χρήσιµη η π.κ.λόγω εκπτώσεων» 25 
Er74 Τραπεζικός υπάλληλος 7  Er25b0 «Όχι χρήσιµη η π.κ.λόγω εκπτώσεων» 25 
Er75 Εργ. στα σώµατα ασφαλείας 7  Er25c1 «Απαραίτητη η π.κ.στις διαδικτυακές 

αγορές» 
25 

Er76 Άνεργος/ φοιτητής 7  Er25c0 «Όχι απαραίτητη η π.κ. στις 
διαδικτυακές αγορές 

25 

Er81 Πατέρας δηµ. υπάλληλος 8  Er25d1 «Αδιάφορη η χρησιµότητα της π.κ.» 25 
Er82 Πατέρας ιδ. υπάλληλος  8  Er25d0 «Μη αδιάφορη η χρησιµότητα της 

π.κ» 
25 

Er83 Πατέρας ελ. επαγγελµατίας 8  Er25e1 «Αναγκαίο αλλά όχι επιθυµητό µέσο 
η π.κ.» 

25 

Er84 Πατέρας τραπ. υπάλληλος 8  Er25e0 Όχι «αναγκαίο αλλά όχι επιθυµητό 
µέσο η π.κ.» 

25 

Er85 Πατέρας εργ. στα σώµ.ασφ. 8  Er261 Έχει δάνεια 26 
Er86 Πατέρας µη εργ/συνταξιούχος 8  Er262 ∆εν έχει δάνεια 26 
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Er91 Μητέρα δηµ. υπάλληλος 9  Er270 Έχει δάνεια 27 
Er92 Μητέρα ιδ. υπάλληλος 9  Er271 ∆εν έχει δάνειο γιατί δεν χρειάστηκε 27 
Er93 Μητέρα ελ.επαγγελµατίας 9  Er272 ∆εν έχει δάνειο γιατί δεν θέλει να 

µπλέξει µε τις τράπεζες 
27 

Er94 Μητέρα τραπ. υπάλληλος 9  Er273 ∆εν έχει δάνειο γιατί δεν εγκρίθηκε 27 
Er95 Μητέρα εργ.στα σώµ.ασφαλ. 9  Er28a0, 

er28b0, 
er28c0 

∆εν έχει δάνα 28 

Er96 Μητέρα µη εργαζ./συνταξιούχος 9  Er28a1 Έχει καταναλωτικό δάνειο 28 
Er101 Κάτοχος τραπεζικού λογαριασµού 10  Er28a2 Έχει δάνειο αλλά όχι καταναλωτικό 28 
Er102 Μη κάτοχος τραπεζ.λογαριασµού 10  Er28b1 Έχει στεγαστικό δάνειο 28 
Er111 0-2 συναλλαγές ανά µήνα 11  Er28b2 Έχει δάνειο αλλά όχι στεγαστικό 28 
Er112 3-4 συναλλαγές ανά µήνα 11  Er28c1 Έχει επιχειρηµατικό δάνειο 28 
Er113 5-9 συναλλαγές ανά µήνα 11  Er28c2 Έχει δάνειο αλλά όχι επιχειρηµατικό 28 
Er114 10-άνω συναλλαγές ανά µήνα 11  Er291 Είναι ικανοποιηµένος από το δάνειο 29 
Er12a1 Προτιµά συναλλ.µέσω ταµείων 12  Er292 ∆εν είναι ικανοποιηµένος από το 

δάνειο 
29 

Er12a0 ∆εν προτιµά συν. µέσω ταµείων 12  Er290 ∆εν έχει δάνειο 29 
Er12b1 Προτιµά συναλλ. µέσω ΑΤΜ 12  Er301 Θα έπαιρνε ξανά δάνειο 30 
Er12b0 ∆εν προτιµά συν. µέσω ΑΤΜ 12  Er302 ∆εν θα έπαιρνε ξανά δάνειο 30 
Er12c1 Προτιµά συν. µέσω internet banking 12  Er300 ∆εν έχει δάνειο 30 
Er12c0 ∆εν προτιµά συν.µέσω internet banking 12  Er311 Θα επένδυε χρήµατα σε τράπεζα 31 
Er12d1 Προτιµά συν.µέσω phone banking 12  Er312 ∆εν θα επένδυε χρήµατα σε τράπεζα 31 
Er12d0 ∆εν προτιµά συν.µέσω phone banking 12  Er32a1 ∆εν θα επένδυε γιατί δεν εµπιστεύεται 

τις τράπεζες 
32 

Er12e1 Προτιµά συν. µέσω mobile banking 12  Er32a2 ∆εν θα επένδυε όχι γιατί δεν 
εµπιστεύεται τις τράπεζες 

32 

Er12e0 ∆εν προτιµά συν.µέσω mobile banking 12  Er32b1 ∆εν θα επένδυε λόγω χαµηλών 
τραπεζικών επιτοκίων 

32 

Er12st1 Προτιµά συναλ.µε άλλο µέσο 12  Er32b2 ∆εν θα επένδυε όχι λόγω χαµηλών 
τραπεζικών επιτοκίων 

32 

Er12st0 ∆εν προτιµά συναλλ.µε άλλο µέσο 12  Er32c1 ∆εν θα επένδυε λόγω διαθεσιµότητας 
χρηµάτων 

32 

Er131 Έχει χρεωστική κάρτα 13  Er32c2 ∆εν θα επένδυε όχι λόγω 
διαθεσιµότητας χρηµάτων 

32 

Er132 ∆εν έχει χρεωστική κάρτα 13  Er32d1 ∆εν θα επένδυε λόγω ύπαρξης 
επιχειρ.µε καλύτερα προϊόντα 

32 

Er141 Γνωρίζει να συναλ. µέσω ΑΤΜ 14  Er32d2 ∆εν θα επένδυε όχι λόγω ύπαρξης 
επιχειρ.µε καλύτερα προϊόντα 

32 

Er142 ∆εν γνωρίζει να συναλ.µέσω ΑΤΜ 14  Er32α0, 
er32b0, 
er32c0, 
er32c0 

Θα απευθυνόταν σε κάποιο τραπεζικό 
ίδρυµα για την αξιοποίηση των 
χρηµάτων του 

32 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Πίνακας και ραβδόγραµµα  1: Κατοχή κωδικών πρόσβασης στο phone banking 

 
 

Πίνακας και ραβδόγραµµα  2: Γνώσεις για συναλλαγές µέσω phone banking 

 
 

Πίνακας και ραβδόγραµµα  3: Κατοχή κωδικών πρόσβασης στο mobile banking 

 
 

Πίνακας και ραβδόγραµµα  4: Γνώσεις για συναλλαγές µέσω mobile banking 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα  5: Αποφυγή χρήσης πιστωτικής κάρτας λόγω φόβου υπερχρέωσής 
της  

 
 

Πίνακας και ραβδόγραµµα  6: Αποφυγή χρήσης πιστωτικής κάρτας λόγω κρυφών χρεώσεων στις 
οποίες προβαίνουν οι τράπεζες 

 
 
Πίνακας και ραβδόγραµµα  7: Αποφυγή χρήσης πιστωτικής κάρτας λόγω µη αποδοχής τους από 
όλα τα καταστήµατα 

 
 
Πίνακας και ραβδόγραµµα  8: Αποφυγή χρήσης πιστωτικής κάρτας για άλλο λόγο 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα  9: «Η πιστωτική κάρτα είναι χρήσιµη διότι δεν είναι απαραίτητα τα 
µετρητά» 

 
 

Πίνακας και ραβδόγραµµα  10: «Η πιστωτική κάρτα είναι χρήσιµη διότι παρέχει εκπτώσεις κατά 
την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών» 

 
 

Πίνακας και ραβδόγραµµα  11: «Η πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές µέσω 
διαδικτύου» 

 
 

Πίνακας και ραβδόγραµµα  12: Η πιστωτική κάρτα δεν παρέχει κάποια χρησιµότητα» 
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Πίνακας και ραβδόγραµµα  13: «Η πιστωτική κάρτα είναι αναγκαία αλλά όχι επιθυµητή» 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η Π.Κ. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

Πίνακας  1: Σχετικές συχνότητες βασικών τραπεζικών προϊόντων ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
IND er11 er12 er21 er22 er23 er31 er32 er33 er34 er35 er36 er37 er38 er39 er310 er311 er312 er313 

er101 1 0.958 0.939 0.978 1 0.994 0.952 1 0.75 1 1 1 0.667 1 1 1 1 0.8 

er102 0 0.042 0.061 0.022 0 0.006 0.048 0 0.25 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0.2 

er111 0.13 0.361 0.51 0.244 0.114 0.225 0.429 0 0.5 0.286 0 0.167 1 0.25 0 0 0.2 0.4 

er112 0.222 0.176 0.204 0.2 0.193 0.225 0.095 0 0.25 0 0 0.333 0 0.25 0.333 0 0 0.4 

er113 0.278 0.21 0.122 0.278 0.273 0.263 0.19 0.75 0.25 0.143 0 0.333 0 0 0.333 0.333 0 0 

er114 0.37 0.252 0.163 0.278 0.42 0.288 0.286 0.25 0 0.571 1 0.167 0 0.5 0.333 0.667 0.8 0.2 

er12a0 0.778 0.765 0.735 0.789 0.773 0.75 0.857 1 0.75 0.857 0.5 0.833 0.667 0.75 1 1 0.4 1 

er12a1 0.222 0.235 0.265 0.211 0.227 0.25 0.143 0 0.25 0.143 0.5 0.167 0.333 0.25 0 0 0.6 0 

er12b0 0.13 0.151 0.122 0.1 0.193 0.15 0.048 0 0.25 0 0.5 0 0.333 0.25 0 0.333 0.2 0.2 

er12b1 0.87 0.849 0.878 0.9 0.807 0.85 0.952 1 0.75 1 0.5 1 0.667 0.75 1 0.667 0.8 0.8 

er12c0 0.537 0.681 0.837 0.578 0.523 0.581 0.81 0.5 0.75 0.714 0 0.667 1 0.25 0.667 0.667 1 0.4 

er12c1 0.463 0.319 0.163 0.422 0.477 0.419 0.19 0.5 0.25 0.286 1 0.333 0 0.75 0.333 0.333 0 0.6 

er12d0 0.981 1 1 0.989 0.989 0.988 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

er12d1 0.019 0 0 0.011 0.011 0.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

er12e0 0.954 1 1 0.978 0.966 0.975 0.952 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

er12e1 0.046 0 0 0.022 0.034 0.025 0.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

er12st0 0.991 1 1 1 0.989 0.994 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

er12st1 0.009 0 0 0 0.011 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

er131 0.917 0.765 0.714 0.844 0.898 0.838 0.714 1 0.75 0.714 1 0.833 0.667 1 1 1 1 1 

er132 0.083 0.235 0.286 0.156 0.102 0.163 0.286 0 0.25 0.286 0 0.167 0.333 0 0 0 0 0 

er141 0.972 0.941 0.939 0.956 0.966 0.95 1 1 1 1 1 1 0.667 1 1 1 0.8 1 

er142 0.028 0.059 0.061 0.044 0.034 0.05 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0.2 0 

er151 0.602 0.504 0.367 0.556 0.648 0.594 0.381 0.5 0.5 0.429 1 0.5 0 0.75 1 0.333 0 0.6 

er152 0.398 0.496 0.633 0.444 0.352 0.406 0.619 0.5 0.5 0.571 0 0.5 1 0.25 0 0.667 1 0.4 

er161 0.75 0.538 0.408 0.656 0.75 0.681 0.524 0.75 0.5 0.429 1 0.5 0 0.75 1 0.667 0.2 0.6 

er162 0.25 0.462 0.592 0.344 0.25 0.319 0.476 0.25 0.5 0.571 0 0.5 1 0.25 0 0.333 0.8 0.4 

er171 0.213 0.176 0.02 0.256 0.227 0.206 0.095 0.5 0 0.143 0.5 0.5 0 0.25 0 0.333 0 0 

er172 0.787 0.824 0.98 0.744 0.773 0.794 0.905 0.5 1 0.857 0.5 0.5 1 0.75 1 0.667 1 1 

er181 0.435 0.193 0.102 0.311 0.42 0.331 0.238 0.5 0 0.286 1 0.333 0 0.25 0.333 0.333 0.2 0 

er182 0.565 0.807 0.898 0.689 0.58 0.669 0.762 0.5 1 0.714 0 0.667 1 0.75 0.667 0.667 0.8 1 

er191 0.111 0.059 0.041 0.111 0.08 0.081 0.095 0.25 0 0 0 0.167 0 0.25 0 0.333 0 0 

er192 0.889 0.941 0.959 0.889 0.92 0.919 0.905 0.75 1 1 1 0.833 1 0.75 1 0.667 1 1 

er201 0.343 0.076 0.102 0.222 0.239 0.213 0.19 0.25 0 0.286 0.5 0.167 0 0.25 0.333 0.333 0 0 

er202 0.657 0.924 0.898 0.778 0.761 0.788 0.81 0.75 1 0.714 0.5 0.833 1 0.75 0.667 0.667 1 1 

er211 0.046 0.042 0.082 0.033 0.034 0.025 0.048 0 0.25 0 0 0 0 0.5 0 0.333 0 0.2 

er212 0.157 0.244 0.327 0.2 0.136 0.181 0.19 0 0.25 0.286 0 0.167 0.667 0.25 0.333 0.667 0.6 0 

er213 0.63 0.571 0.49 0.644 0.614 0.631 0.667 0.5 0.25 0.571 0.5 0.667 0 0.25 0.667 0 0.4 0.8 

er214 0.167 0.143 0.102 0.122 0.216 0.163 0.095 0.5 0.25 0.143 0.5 0.167 0.333 0 0 0 0 0 
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Πίνακας  2: Σχετικές συχνότητες βασικών τραπεζικών προϊόντων ως προς τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά (συνέχεια) 

IND er41 er42 er43 er51 er52 er53 er54 er62 er63 er64 er65 er66 

er101 0.968 1 1 0.915 1 1 1 1 0.966 0.98 1 1 

er102 0.032 0 0 0.085 0 0 0 0 0.034 0.02 0 0 

er111 0.295 0.143 1 0.542 0.233 0.118 0.273 0.529 0.284 0.157 0.412 0 

er112 0.179 0.243 0 0.22 0.233 0.197 0 0.176 0.193 0.196 0.294 0 

er113 0.231 0.271 0 0.153 0.267 0.268 0.364 0.176 0.25 0.275 0 0.667 

er114 0.295 0.343 0 0.085 0.267 0.417 0.364 0.118 0.273 0.373 0.294 0.333 

er12a0 0.788 0.743 0 0.712 0.667 0.811 0.909 0.588 0.761 0.814 0.765 0.667 

er12a1 0.212 0.257 1 0.288 0.333 0.189 0.091 0.412 0.239 0.186 0.235 0.333 

er12b0 0.141 0.143 0 0.169 0.1 0.142 0.091 0.235 0.102 0.167 0.059 0.333 

er12b1 0.859 0.857 1 0.831 0.9 0.858 0.909 0.765 0.898 0.833 0.941 0.667 

er12c0 0.622 0.586 1 0.847 0.6 0.528 0.364 0.882 0.648 0.51 0.882 0 

er12c1 0.378 0.414 0 0.153 0.4 0.472 0.636 0.118 0.352 0.49 0.118 1 

er12d0 0.994 0.986 1 1 1 0.992 0.909 1 1 0.98 1 1 

er12d1 0.006 0.014 0 0 0 0.008 0.091 0 0 0.02 0 0 

er12e0 0.974 0.986 1 1 1 0.969 0.909 1 0.989 0.961 1 1 

er12e1 0.026 0.014 0 0 0 0.031 0.091 0 0.011 0.039 0 0 

er12st0 1 0.986 1 1 1 0.992 1 1 1 0.99 1 1 

er12st1 0 0.014 0 0 0 0.008 0 0 0 0.01 0 0 

er131 0.827 0.857 1 0.644 0.9 0.906 0.909 0.706 0.83 0.892 0.706 0.667 

er132 0.173 0.143 0 0.356 0.1 0.094 0.091 0.294 0.17 0.108 0.294 0.333 

er141 0.968 0.929 1 0.932 0.967 0.969 0.909 0.941 0.966 0.971 0.882 0.667 

er142 0.032 0.071 0 0.068 0.033 0.031 0.091 0.059 0.034 0.029 0.118 0.333 

er151 0.545 0.571 0 0.356 0.467 0.654 0.636 0.118 0.477 0.706 0.353 1 

er152 0.455 0.429 1 0.644 0.533 0.346 0.364 0.882 0.523 0.294 0.647 0 

er161 0.622 0.686 0 0.373 0.567 0.772 0.727 0.176 0.58 0.775 0.529 1 

er162 0.378 0.314 1 0.627 0.433 0.228 0.273 0.824 0.42 0.225 0.471 0 

er171 0.173 0.243 0 0.051 0.1 0.276 0.273 0 0.136 0.275 0.118 0.667 

er172 0.827 0.757 1 0.949 0.9 0.724 0.727 1 0.864 0.725 0.882 0.333 

er181 0.295 0.343 0 0.102 0.2 0.417 0.455 0.059 0.284 0.402 0.059 0.667 

er182 0.705 0.657 1 0.898 0.8 0.583 0.545 0.941 0.716 0.598 0.941 0.333 

er191 0.096 0.057 0 0.017 0.033 0.118 0.182 0 0.08 0.098 0.059 0.333 

er192 0.904 0.943 1 0.983 0.967 0.882 0.818 1 0.92 0.902 0.941 0.667 

er201 0.231 0.143 0 0.085 0.133 0.268 0.273 0 0.182 0.284 0 0.333 

er202 0.769 0.857 1 0.915 0.867 0.732 0.727 1 0.818 0.716 1 0.667 

er211 0.064 0 0 0.051 0 0.055 0 0.176 0.034 0.02 0.118 0 

er212 0.212 0.186 0 0.322 0.267 0.142 0.091 0.353 0.239 0.157 0.176 0 

er213 0.596 0.6 1 0.475 0.633 0.646 0.636 0.294 0.557 0.706 0.471 0.667 

er214 0.128 0.214 0 0.153 0.1 0.157 0.273 0.176 0.17 0.118 0.235 0.333 
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Πίνακας  3: Σχετικές συχνότητες βασικών τραπεζικών προϊόντων ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
(συνέχεια) 
IND er71 er72 er73 er74 er75 er76 er81 er82 er83 er84 er85 er86 er91 er92 er93 er94 er96 

er101 1 0.985 1 1 1 0.889 0.982 0.969 0.988 1 1 0.958 1 0.957 0.969 1 0.972 

er102 0 0.015 0 0 0 0.111 0.018 0.031 0.012 0 0 0.042 0 0.043 0.031 0 0.028 

er111 0.241 0.191 0.306 0.027 0.048 0.667 0.179 0.438 0.28 0 0.2 0.188 0.167 0.435 0.313 0 0.25 

er112 0.207 0.221 0.194 0.216 0.19 0.139 0.286 0.063 0.122 0.5 0.4 0.271 0.217 0.13 0.188 0 0.213 

er113 0.31 0.338 0.167 0.135 0.333 0.139 0.268 0.125 0.244 0.25 0.2 0.292 0.3 0.087 0.219 0.25 0.25 

er114 0.241 0.25 0.333 0.622 0.429 0.056 0.268 0.375 0.354 0.25 0.2 0.25 0.317 0.348 0.281 0.75 0.287 

er12a0 0.793 0.824 0.667 0.757 0.762 0.778 0.839 0.75 0.707 0.5 0.8 0.833 0.85 0.826 0.719 0.75 0.731 

er12a1 0.207 0.176 0.333 0.243 0.238 0.222 0.161 0.25 0.293 0.5 0.2 0.167 0.15 0.174 0.281 0.25 0.269 

er12b0 0.103 0.118 0.333 0.081 0.048 0.139 0.089 0.094 0.183 0.25 0 0.167 0.083 0.087 0.219 0 0.167 

er12b1 0.897 0.882 0.667 0.919 0.952 0.861 0.911 0.906 0.817 0.75 1 0.833 0.917 0.913 0.781 1 0.833 

er12c0 0.724 0.529 0.639 0.351 0.857 0.778 0.571 0.688 0.622 0.25 0.8 0.604 0.6 0.739 0.625 0.25 0.602 

er12c1 0.276 0.471 0.361 0.649 0.143 0.222 0.429 0.313 0.378 0.75 0.2 0.396 0.4 0.261 0.375 0.75 0.398 

er12d0 1 0.985 1 0.973 1 1 1 1 0.976 1 1 1 0.983 1 0.969 1 1 

er12d1 0 0.015 0 0.027 0 0 0 0 0.024 0 0 0 0.017 0 0.031 0 0 

er12e0 0.966 0.985 0.972 0.946 1 1 1 1 0.939 1 1 1 0.983 1 0.906 1 0.991 

er12e1 0.034 0.015 0.028 0.054 0 0 0 0 0.061 0 0 0 0.017 0 0.094 0 0.009 

er12st0 1 0.985 1 1 1 1 1 1 0.988 1 1 1 1 1 0.969 1 1 

er12st1 0 0.015 0 0 0 0 0 0 0.012 0 0 0 0 0 0.031 0 0 

er131 0.828 0.897 0.889 0.973 0.857 0.528 0.839 0.719 0.854 1 0.8 0.875 0.9 0.739 0.75 1 0.843 

er132 0.172 0.103 0.111 0.027 0.143 0.472 0.161 0.281 0.146 0 0.2 0.125 0.1 0.261 0.25 0 0.157 

er141 0.931 0.956 0.944 1 0.952 0.944 0.982 0.969 0.927 1 1 0.958 0.983 0.913 0.938 1 0.954 

er142 0.069 0.044 0.056 0 0.048 0.056 0.018 0.031 0.073 0 0 0.042 0.017 0.087 0.063 0 0.046 

er151 0.379 0.632 0.556 0.865 0.286 0.361 0.571 0.469 0.561 1 0.2 0.563 0.617 0.435 0.531 1 0.528 

er152 0.621 0.368 0.444 0.135 0.714 0.639 0.429 0.531 0.439 0 0.8 0.438 0.383 0.565 0.469 0 0.472 

er161 0.552 0.676 0.667 0.919 0.524 0.389 0.661 0.5 0.671 1 0.6 0.625 0.667 0.565 0.625 1 0.63 

er162 0.448 0.324 0.333 0.081 0.476 0.611 0.339 0.5 0.329 0 0.4 0.375 0.333 0.435 0.375 0 0.37 

er171 0.172 0.162 0.194 0.459 0.095 0.056 0.196 0.25 0.22 0.25 0 0.125 0.233 0.087 0.219 0.25 0.185 

er172 0.828 0.838 0.806 0.541 0.905 0.944 0.804 0.75 0.78 0.75 1 0.875 0.767 0.913 0.781 0.75 0.815 

er181 0.345 0.25 0.333 0.622 0.238 0.083 0.321 0.25 0.317 0.5 0.4 0.292 0.4 0.261 0.281 0.25 0.278 

er182 0.655 0.75 0.667 0.378 0.762 0.917 0.679 0.75 0.683 0.5 0.6 0.708 0.6 0.739 0.719 0.75 0.722 

er191 0.138 0.059 0.083 0.189 0 0.028 0.071 0.125 0.122 0 0 0.021 0.117 0.043 0.156 0.25 0.046 

er192 0.862 0.941 0.917 0.811 1 0.972 0.929 0.875 0.878 1 1 0.979 0.883 0.957 0.844 0.75 0.954 

er201 0.138 0.206 0.25 0.432 0.095 0.028 0.196 0.188 0.22 0 0.2 0.208 0.267 0.174 0.188 0.25 0.176 

er202 0.862 0.794 0.75 0.568 0.905 0.972 0.804 0.813 0.78 1 0.8 0.792 0.733 0.826 0.813 0.75 0.824 

er211 0.034 0.059 0.028 0.027 0.095 0.028 0.018 0.031 0.049 0 0 0.083 0.017 0 0 0 0.083 

er212 0.241 0.206 0.278 0.054 0.143 0.278 0.196 0.313 0.183 0 0.6 0.146 0.117 0.304 0.313 0 0.204 

er213 0.483 0.618 0.583 0.811 0.571 0.472 0.679 0.5 0.561 1 0.4 0.625 0.667 0.522 0.563 1 0.574 

er214 0.241 0.118 0.111 0.108 0.19 0.222 0.107 0.156 0.207 0 0 0.146 0.2 0.174 0.125 0 0.139 
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Πίνακας  4: Σχετικές συχνότητες χορηγήσεων ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
    IND er11 er12 er21 er22 er23 er31 er32 er33 er34 er35 er36 er37 er38 er39 er310 er311 er312 er313 

er221 0.59 0.4 0.18 0.46 0.69 0.48 0.38 0.5 0 0.71 1 0.5 0.33 0.5 0.333 1 0.6 0.8 

er222 0.41 0.61 0.82 0.54 0.31 0.52 0.62 0.5 1 0.29 0 0.5 0.67 0.5 0.667 0 0.4 0.2 

er23a0 0.59 0.4 0.18 0.46 0.69 0.48 0.38 0.5 0 0.71 1 0.5 0.33 0.5 0.333 1 0.6 0.8 

er23a1 0.28 0.42 0.53 0.37 0.24 0.37 0.38 0.25 0.5 0.29 0 0.33 0.33 0.25 0.667 0 0.2 0.2 

er23a2 0.13 0.19 0.29 0.18 0.07 0.15 0.24 0.25 0.5 0 0 0.17 0.33 0.25 0 0 0.2 0 

er23b0 0.59 0.4 0.18 0.46 0.69 0.48 0.38 0.5 0 0.71 1 0.5 0.33 0.5 0.333 1 0.6 0.8 

er23b1 0.06 0.22 0.33 0.13 0.05 0.15 0.19 0 0.25 0.14 0 0 0 0 0.333 0 0.2 0 

er23b2 0.35 0.39 0.49 0.41 0.26 0.37 0.43 0.5 0.75 0.14 0 0.5 0.67 0.5 0.333 0 0.2 0.2 

er23c0 0.59 0.4 0.18 0.46 0.69 0.48 0.38 0.5 0 0.71 1 0.5 0.33 0.5 0.333 1 0.6 0.8 

er23c1 0.12 0.09 0.18 0.12 0.05 0.11 0 0.25 0.25 0 0 0.17 0.67 0 0 0 0.2 0 

er23c2 0.29 0.51 0.63 0.42 0.26 0.41 0.62 0.25 0.75 0.29 0 0.33 0 0.5 0.667 0 0.2 0.2 

er23d0 0.59 0.4 0.18 0.46 0.69 0.48 0.38 0.5 0 0.71 1 0.5 0.33 0.5 0.333 1 0.6 0.8 

er23d1 0.01 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

er23d2 0.4 0.61 0.82 0.53 0.31 0.51 0.62 0.5 1 0.29 0 0.5 0.67 0.5 0.667 0 0.4 0.2 

er23e0 0.59 0.4 0.18 0.46 0.69 0.48 0.38 0.5 0 0.71 1 0.5 0.33 0.5 0.333 1 0.6 0.8 

er23e1 0.05 0.03 0.1 0.03 0.01 0.04 0.1 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 

er23e2 0.36 0.57 0.71 0.51 0.3 0.48 0.52 0.5 1 0.29 0 0.5 0.67 0.25 0.667 0 0.4 0.2 

er240 0.59 0.4 0.18 0.46 0.69 0.48 0.38 0.5 0 0.71 1 0.5 0.33 0.5 0.333 1 0.6 0.8 

er241 0.06 0.13 0.08 0.1 0.09 0.09 0.19 0 0.25 0 0 0 0.33 0 0.333 0 0 0 

er242 0.35 0.48 0.74 0.44 0.22 0.43 0.43 0.5 0.75 0.29 0 0.5 0.33 0.5 0.333 0 0.4 0.2 

er25a1 0.39 0.28 0.16 0.39 0.36 0.32 0.33 0.25 0 0.57 1 0.33 0.33 0.25 0.333 0.333 0.2 0.6 

er25a2 0.61 0.72 0.84 0.61 0.64 0.68 0.67 0.75 1 0.43 0 0.67 0.67 0.75 0.667 0.667 0.8 0.4 

er25b1 0.32 0.22 0.1 0.29 0.34 0.28 0.29 0.25 0 0.29 0.5 0.33 0 0.25 0.333 0 0 0.6 

er25b2 0.68 0.78 0.9 0.71 0.66 0.73 0.71 0.75 1 0.71 0.5 0.67 1 0.75 0.667 1 1 0.4 

er25c1 0.5 0.35 0.14 0.5 0.5 0.45 0.33 0.25 0 0.57 1 0.5 0 0.25 0.333 0.333 0.4 0.4 

er25c2 0.5 0.65 0.86 0.5 0.5 0.55 0.67 0.75 1 0.43 0 0.5 1 0.75 0.667 0.667 0.6 0.6 

er25d1 0.28 0.36 0.55 0.29 0.23 0.33 0.38 0.25 0.75 0.14 0 0.33 0.67 0.25 0.333 0 0 0.2 

er25d2 0.72 0.64 0.45 0.71 0.77 0.67 0.62 0.75 0.25 0.86 1 0.67 0.33 0.75 0.667 1 1 0.8 

er25e1 0.21 0.19 0.16 0.19 0.24 0.19 0.24 0.25 0.25 0.14 0 0.17 0 0.25 0.333 0.333 0.6 0 

er25e2 0.79 0.81 0.84 0.81 0.76 0.81 0.76 0.75 0.75 0.86 1 0.83 1 0.75 0.667 0.667 0.4 1 

er261 0.41 0.28 0.16 0.26 0.52 0.32 0.24 0.5 0 0.43 1 0.17 0.67 0.25 0.333 0.667 0.8 0.6 

er262 0.59 0.72 0.84 0.74 0.48 0.68 0.76 0.5 1 0.57 0 0.83 0.33 0.75 0.667 0.333 0.2 0.4 

er270 0.41 0.28 0.16 0.26 0.52 0.32 0.24 0.5 0 0.43 1 0.17 0.67 0.25 0.333 0.667 0.8 0.6 

er271 0.42 0.56 0.59 0.57 0.35 0.48 0.57 0.5 0.75 0.57 0 0.83 0.33 0.75 0.333 0 0.2 0.4 

er272 0.18 0.16 0.25 0.17 0.13 0.2 0.14 0 0.25 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0 0 

er273 0 0.01 0 0.01 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

er28a0 0.59 0.72 0.84 0.74 0.48 0.68 0.76 0.5 1 0.57 0 0.83 0.33 0.75 0.667 0.333 0.2 0.4 

er28a1 0.27 0.16 0.06 0.22 0.28 0.18 0.19 0.25 0 0.29 1 0.17 0 0.25 0.333 0.333 0.6 0.6 

er28a2 0.14 0.12 0.1 0.03 0.24 0.14 0.05 0.25 0 0.14 0 0 0.67 0 0 0.333 0.2 0 

er28b0 0.59 0.72 0.84 0.74 0.48 0.68 0.76 0.5 1 0.57 0 0.83 0.33 0.75 0.667 0.333 0.2 0.4 

er28b1 0.16 0.13 0.1 0.06 0.26 0.16 0.05 0.25 0 0.14 0 0 0.67 0 0 0.333 0.2 0 

er28b2 0.25 0.14 0.06 0.2 0.26 0.16 0.19 0.25 0 0.29 1 0.17 0 0.25 0.333 0.333 0.6 0.6 

er28c0 0.59 0.72 0.84 0.74 0.48 0.68 0.76 0.5 1 0.57 0 0.83 0.33 0.75 0.667 0.333 0.2 0.4 

er28c1 0.02 0.01 0.02 0 0.02 0.01 0 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 

er28c2 0.39 0.27 0.14 0.26 0.5 0.31 0.24 0.5 0 0.29 1 0.17 0.67 0.25 0.333 0.667 0.8 0.6 

er290 0.59 0.72 0.84 0.74 0.48 0.68 0.76 0.5 1 0.57 0 0.83 0.33 0.75 0.667 0.333 0.2 0.4 

er291 0.28 0.21 0.1 0.18 0.39 0.23 0.19 0.25 0 0.14 1 0.17 0.33 0.25 0.333 0.333 0.4 0.6 

er292 0.13 0.07 0.06 0.08 0.14 0.09 0.05 0.25 0 0.29 0 0 0.33 0 0 0.333 0.4 0 

er300 0.59 0.72 0.84 0.74 0.48 0.68 0.76 0.5 1 0.57 0 0.83 0.33 0.75 0.667 0.333 0.2 0.4 

er301 0.39 0.23 0.14 0.22 0.48 0.29 0.24 0.25 0 0.29 1 0.17 0.67 0.25 0.333 0.333 0.6 0.6 

er302 0.02 0.05 0.02 0.03 0.05 0.03 0 0.25 0 0.14 0 0 0 0 0 0.333 0.2 0 
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Πίνακας  5: Σχετικές συχνότητες χορηγήσεων ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά (συνέχεια) 
    IND er41 er42 er43 er51 er52 er53 er54 er62 er63 er64 er65 er66 er71 er72 er73 er74 er75 er76 

er221 0.44 0.61 0 0.24 0.33 0.65 0.46 0.41 0.49 0.55 0.12 1 0.45 0.43 0.44 0.92 0.57 0.19 

er222 0.56 0.39 1 0.76 0.67 0.35 0.55 0.59 0.51 0.45 0.88 0 0.55 0.57 0.56 0.08 0.43 0.81 

er23a0 0.44 0.61 0 0.24 0.33 0.65 0.46 0.41 0.49 0.55 0.12 1 0.45 0.43 0.44 0.92 0.57 0.19 

er23a1 0.37 0.3 1 0.53 0.4 0.25 0.46 0.53 0.35 0.3 0.53 0 0.38 0.4 0.33 0.08 0.38 0.53 

er23a2 0.19 0.09 0 0.24 0.27 0.1 0.09 0.06 0.16 0.15 0.35 0 0.17 0.18 0.22 0 0.05 0.28 

er23b0 0.44 0.61 0 0.24 0.33 0.65 0.46 0.41 0.49 0.55 0.12 1 0.45 0.43 0.44 0.92 0.57 0.19 

er23b1 0.17 0.07 0 0.25 0.37 0.03 0.18 0.18 0.1 0.14 0.35 0 0.21 0.16 0.17 0 0 0.25 

er23b2 0.39 0.31 1 0.51 0.3 0.32 0.36 0.41 0.41 0.31 0.53 0 0.35 0.41 0.39 0.08 0.43 0.56 

er23c0 0.44 0.61 0 0.24 0.33 0.65 0.46 0.41 0.49 0.55 0.12 1 0.45 0.43 0.44 0.92 0.57 0.19 

er23c1 0.12 0.07 0 0.17 0.1 0.09 0 0.06 0.11 0.09 0.24 0 0.14 0.12 0.17 0 0.05 0.14 

er23c2 0.44 0.31 1 0.59 0.57 0.27 0.55 0.53 0.4 0.36 0.65 0 0.41 0.46 0.39 0.08 0.38 0.67 

er23d0 0.44 0.61 0 0.24 0.33 0.65 0.46 0.41 0.49 0.55 0.12 1 0.45 0.43 0.44 0.92 0.57 0.19 

er23d1 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.02 0 0 0 0 

er23d2 0.56 0.39 1 0.76 0.67 0.35 0.55 0.59 0.51 0.44 0.88 0 0.55 0.56 0.56 0.08 0.43 0.81 

er23e0 0.44 0.61 0 0.24 0.33 0.65 0.46 0.41 0.49 0.55 0.12 1 0.45 0.43 0.44 0.92 0.57 0.19 

er23e1 0.05 0.01 0 0.09 0.03 0.02 0 0 0.06 0.04 0 0 0 0.03 0 0 0.05 0.17 

er23e2 0.51 0.37 1 0.68 0.63 0.33 0.55 0.59 0.46 0.41 0.88 0 0.55 0.54 0.56 0.08 0.38 0.64 

er240 0.44 0.61 0 0.24 0.33 0.65 0.46 0.41 0.49 0.55 0.12 1 0.45 0.43 0.44 0.92 0.57 0.19 

er241 0.1 0.07 1 0.09 0.07 0.1 0.09 0 0.11 0.09 0.12 0 0.17 0.13 0.06 0.05 0 0.08 

er242 0.47 0.31 0 0.68 0.6 0.25 0.46 0.59 0.4 0.36 0.77 0 0.38 0.44 0.5 0.03 0.43 0.72 

er25a1 0.31 0.37 0 0.15 0.2 0.47 0.09 0.24 0.33 0.37 0.06 1 0.35 0.27 0.22 0.73 0.29 0.17 

er25a2 0.69 0.63 1 0.85 0.8 0.54 0.91 0.77 0.67 0.63 0.94 0 0.66 0.74 0.78 0.27 0.71 0.83 

er25b1 0.26 0.3 0 0.1 0.27 0.36 0.09 0.18 0.28 0.28 0.12 0.67 0.24 0.27 0.11 0.65 0.24 0.08 

er25b2 0.74 0.7 1 0.9 0.73 0.64 0.91 0.82 0.72 0.72 0.88 0.33 0.76 0.74 0.89 0.35 0.76 0.92 

er25c1 0.42 0.43 0 0.25 0.33 0.54 0.27 0.24 0.42 0.5 0.12 0.67 0.31 0.47 0.44 0.68 0.33 0.19 

er25c2 0.58 0.57 1 0.75 0.67 0.47 0.73 0.77 0.58 0.5 0.88 0.33 0.69 0.53 0.56 0.32 0.67 0.81 

er25d1 0.34 0.27 1 0.46 0.43 0.21 0.55 0.47 0.27 0.31 0.53 0 0.24 0.32 0.44 0.05 0.38 0.5 

er25d2 0.66 0.73 0 0.54 0.57 0.79 0.46 0.53 0.73 0.69 0.47 1 0.76 0.68 0.56 0.95 0.62 0.5 

er25e1 0.2 0.21 0 0.2 0.23 0.19 0.27 0.18 0.22 0.19 0.29 0 0.35 0.22 0.11 0.14 0.19 0.22 

er25e2 0.8 0.79 1 0.8 0.77 0.81 0.73 0.82 0.78 0.81 0.71 1 0.66 0.78 0.89 0.87 0.81 0.78 

er261 0.26 0.53 0 0.09 0.2 0.48 0.46 0.53 0.32 0.35 0.18 0.33 0.35 0.24 0.25 0.7 0.62 0.08 

er262 0.74 0.47 1 0.92 0.8 0.52 0.55 0.47 0.68 0.65 0.82 0.67 0.66 0.77 0.75 0.3 0.38 0.92 

er270 0.26 0.53 0 0.09 0.2 0.48 0.46 0.53 0.32 0.35 0.18 0.33 0.35 0.24 0.25 0.7 0.62 0.08 

er271 0.53 0.4 1 0.63 0.57 0.42 0.36 0.29 0.53 0.47 0.53 0.67 0.38 0.59 0.5 0.27 0.29 0.72 

er272 0.21 0.07 0 0.27 0.23 0.1 0.18 0.18 0.14 0.18 0.29 0 0.28 0.18 0.25 0.03 0.1 0.17 

er273 0.01 0 0 0.02 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 

er28a0 0.74 0.47 1 0.92 0.8 0.52 0.55 0.47 0.68 0.65 0.82 0.67 0.66 0.77 0.75 0.3 0.38 0.92 

er28a1 0.2 0.24 0 0.03 0.1 0.32 0.27 0.35 0.26 0.17 0.06 0.33 0.17 0.16 0.06 0.57 0.43 0 

er28a2 0.06 0.29 0 0.05 0.1 0.17 0.18 0.18 0.06 0.19 0.12 0 0.17 0.07 0.19 0.14 0.19 0.08 

er28b0 0.74 0.47 1 0.92 0.8 0.52 0.55 0.47 0.68 0.65 0.82 0.67 0.66 0.77 0.75 0.3 0.38 0.92 

er28b1 0.07 0.31 0 0.05 0.13 0.19 0.18 0.18 0.09 0.2 0.12 0 0.17 0.07 0.17 0.27 0.19 0.08 

er28b2 0.19 0.21 0 0.03 0.07 0.29 0.27 0.35 0.23 0.16 0.06 0.33 0.17 0.16 0.08 0.43 0.43 0 

er28c0 0.74 0.47 1 0.92 0.8 0.52 0.55 0.47 0.68 0.65 0.82 0.67 0.66 0.77 0.75 0.3 0.38 0.92 

er28c1 0.01 0.03 0 0 0.03 0.02 0 0.06 0.01 0.01 0 0 0 0 0.06 0 0 0.03 

er28c2 0.25 0.5 0 0.09 0.17 0.47 0.46 0.47 0.31 0.34 0.18 0.33 0.35 0.24 0.19 0.7 0.62 0.06 

er290 0.74 0.47 1 0.92 0.8 0.52 0.55 0.47 0.68 0.65 0.82 0.67 0.66 0.77 0.75 0.3 0.38 0.92 

er291 0.2 0.34 0 0.05 0.1 0.36 0.27 0.35 0.17 0.3 0.12 0.33 0.28 0.16 0.14 0.62 0.29 0.06 

er292 0.06 0.19 0 0.03 0.1 0.12 0.18 0.18 0.15 0.05 0.06 0 0.07 0.07 0.11 0.08 0.33 0.03 

er300 0.74 0.47 1 0.92 0.8 0.52 0.55 0.47 0.68 0.65 0.82 0.67 0.66 0.77 0.75 0.3 0.38 0.92 

er301 0.22 0.49 0 0.09 0.17 0.43 0.36 0.41 0.28 0.32 0.18 0.33 0.28 0.21 0.22 0.68 0.57 0.06 

er302 0.03 0.04 0 0 0.03 0.05 0.09 0.12 0.03 0.03 0 0 0.07 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 
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Πίνακας  6: Σχετικές συχνότητες χορηγήσεων ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
(συνέχεια) 

IND er81 er82 er83 er84 er85 er86 er91 er92 er93 er94 er96 

er221 0.43 0.41 0.56 0.5 0.4 0.5 0.5 0.35 0.47 0.5 0.52 

er222 0.57 0.59 0.44 0.5 0.6 0.5 0.5 0.65 0.53 0.5 0.48 

er23a0 0.43 0.41 0.56 0.5 0.4 0.5 0.5 0.35 0.47 0.5 0.52 

er23a1 0.43 0.41 0.29 0.25 0.2 0.35 0.37 0.48 0.38 0 0.32 

er23a2 0.14 0.19 0.15 0.25 0.4 0.15 0.13 0.17 0.16 0.5 0.16 

er23b0 0.43 0.41 0.56 0.5 0.4 0.5 0.5 0.35 0.47 0.5 0.52 

er23b1 0.13 0.19 0.12 0.5 0.2 0.13 0.08 0.3 0.19 0.5 0.11 

er23b2 0.45 0.41 0.32 0 0.4 0.38 0.42 0.35 0.34 0 0.37 

er23c0 0.43 0.41 0.56 0.5 0.4 0.5 0.5 0.35 0.47 0.5 0.52 

er23c1 0.16 0.13 0.1 0 0.2 0.04 0.12 0.13 0.09 0 0.1 

er23c2 0.41 0.47 0.34 0.5 0.4 0.46 0.38 0.52 0.44 0.5 0.38 

er23d0 0.43 0.41 0.56 0.5 0.4 0.5 0.5 0.35 0.47 0.5 0.52 

er23d1 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 

er23d2 0.57 0.59 0.43 0.5 0.6 0.5 0.5 0.65 0.53 0.5 0.47 

er23e0 0.43 0.41 0.56 0.5 0.4 0.5 0.5 0.35 0.47 0.5 0.52 

er23e1 0.02 0.03 0.05 0.25 0.2 0.02 0.02 0.04 0.06 0 0.05 

er23e2 0.55 0.56 0.39 0.25 0.4 0.48 0.48 0.61 0.47 0.5 0.44 

er240 0.43 0.41 0.56 0.5 0.4 0.5 0.5 0.35 0.47 0.5 0.52 

er241 0.05 0.06 0.1 0 0 0.17 0.12 0.09 0.13 0 0.07 

er242 0.52 0.53 0.34 0.5 0.6 0.33 0.38 0.57 0.41 0.5 0.41 

er25a1 0.36 0.31 0.4 0.5 0 0.21 0.42 0.3 0.28 0.25 0.31 

er25a2 0.64 0.69 0.6 0.5 1 0.79 0.58 0.7 0.72 0.75 0.69 

er25b1 0.27 0.22 0.27 0.25 0.6 0.27 0.32 0.13 0.13 0.5 0.31 

er25b2 0.73 0.78 0.73 0.75 0.4 0.73 0.68 0.87 0.88 0.5 0.69 

er25c1 0.46 0.38 0.43 0.5 0.4 0.4 0.52 0.52 0.31 0.75 0.37 

er25c2 0.54 0.63 0.57 0.5 0.6 0.6 0.48 0.48 0.69 0.25 0.63 

er25d1 0.34 0.44 0.26 0.5 0.4 0.31 0.28 0.44 0.41 0.25 0.3 

er25d2 0.66 0.56 0.74 0.5 0.6 0.69 0.72 0.57 0.59 0.75 0.7 

er25e1 0.14 0.16 0.27 0 0 0.23 0.17 0.09 0.25 0.25 0.23 

er25e2 0.86 0.84 0.73 1 1 0.77 0.83 0.91 0.75 0.75 0.77 

er261 0.32 0.31 0.42 0.75 0.2 0.23 0.23 0.48 0.34 0.5 0.36 

er262 0.68 0.69 0.59 0.25 0.8 0.77 0.77 0.52 0.66 0.5 0.64 

er270 0.32 0.31 0.42 0.75 0.2 0.23 0.23 0.48 0.34 0.5 0.36 

er271 0.54 0.53 0.45 0.25 0.6 0.48 0.53 0.44 0.53 0.5 0.46 

er272 0.14 0.16 0.13 0 0.2 0.27 0.22 0.09 0.13 0 0.18 

er273 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0 0 0 

er28a0 0.68 0.69 0.59 0.25 0.8 0.77 0.77 0.52 0.66 0.5 0.64 

er28a1 0.25 0.22 0.21 0.5 0.2 0.15 0.18 0.26 0.22 0.25 0.21 

er28a2 0.07 0.09 0.21 0.25 0 0.08 0.05 0.22 0.13 0.25 0.15 

er28b0 0.68 0.69 0.59 0.25 0.8 0.77 0.77 0.52 0.66 0.5 0.64 

er28b1 0.09 0.16 0.22 0.25 0 0.08 0.07 0.22 0.16 0.25 0.17 

er28b2 0.23 0.16 0.2 0.5 0.2 0.15 0.17 0.26 0.19 0.25 0.19 

er28c0 0.68 0.69 0.59 0.25 0.8 0.77 0.77 0.52 0.66 0.5 0.64 

er28c1 0 0.03 0.01 0 0 0.02 0 0.04 0 0 0.02 

er28c2 0.32 0.28 0.4 0.75 0.2 0.21 0.23 0.44 0.34 0.5 0.34 

er290 0.68 0.69 0.59 0.25 0.8 0.77 0.77 0.52 0.66 0.5 0.64 

er291 0.27 0.13 0.28 0.75 0.2 0.19 0.22 0.22 0.25 0.5 0.25 

er292 0.05 0.19 0.13 0 0 0.04 0.02 0.26 0.09 0 0.11 

er300 0.68 0.69 0.59 0.25 0.8 0.77 0.77 0.52 0.66 0.5 0.64 

er301 0.29 0.25 0.37 0.75 0.2 0.23 0.23 0.39 0.28 0.5 0.32 

er302 0.04 0.06 0.05 0 0 0 0 0.09 0.06 0 0.04 
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Πίνακας  7: Σχετικές συχνότητες χορηγήσεων ως προς τις απαντήσεις 

   IND er221 er222 er23a0 er23a1 er23a2 er23b0 er23b1 er23b2 er23c0 er23c1 er23c2 er23d0 er23d1 er23d2 

er11 0.577 0.379 0.577 0.375 0.389 0.577 0.188 0.452 0.577 0.542 0.337 0.577 1 0.374 

er12 0.423 0.621 0.423 0.625 0.611 0.423 0.813 0.548 0.423 0.458 0.663 0.423 0 0.626 

er21 0.081 0.345 0.081 0.325 0.389 0.081 0.5 0.286 0.081 0.375 0.337 0.081 0 0.348 

er22 0.369 0.422 0.369 0.413 0.444 0.369 0.375 0.44 0.369 0.458 0.413 0.369 1 0.417 

er23 0.55 0.233 0.55 0.263 0.167 0.55 0.125 0.274 0.55 0.167 0.25 0.55 0 0.235 

er31 0.694 0.716 0.694 0.738 0.667 0.694 0.75 0.702 0.694 0.75 0.707 0.694 1 0.713 

er32 0.072 0.112 0.072 0.1 0.139 0.072 0.125 0.107 0.072 0 0.141 0.072 0 0.113 

er33 0.018 0.017 0.018 0.013 0.028 0.018 0 0.024 0.018 0.042 0.011 0.018 0 0.017 

er34 0 0.034 0 0.025 0.056 0 0.031 0.036 0 0.042 0.033 0 0 0.035 

er35 0.045 0.017 0.045 0.025 0 0.045 0.031 0.012 0.045 0 0.022 0.045 0 0.017 

er36 0.018 0 0.018 0 0 0.018 0 0 0.018 0 0 0.018 0 0 

er37 0.027 0.026 0.027 0.025 0.028 0.027 0 0.036 0.027 0.042 0.022 0.027 0 0.026 

er38 0.009 0.017 0.009 0.013 0.028 0.009 0 0.024 0.009 0.083 0 0.009 0 0.017 

er39 0.018 0.017 0.018 0.013 0.028 0.018 0 0.024 0.018 0 0.022 0.018 0 0.017 

er310 0.009 0.017 0.009 0.025 0 0.009 0.031 0.012 0.009 0 0.022 0.009 0 0.017 

er311 0.027 0 0.027 0 0 0.027 0 0 0.027 0 0 0.027 0 0 

er312 0.027 0.017 0.027 0.013 0.028 0.027 0.031 0.012 0.027 0.042 0.011 0.027 0 0.017 

er313 0.036 0.009 0.036 0.013 0 0.036 0 0.012 0.036 0 0.011 0.036 0 0.009 

er41 0.613 0.759 0.613 0.725 0.833 0.613 0.844 0.726 0.613 0.792 0.75 0.613 1 0.757 

er42 0.387 0.233 0.387 0.263 0.167 0.387 0.156 0.262 0.387 0.208 0.239 0.387 0 0.235 

er43 0 0.009 0 0.013 0 0 0 0.012 0 0 0.011 0 0 0.009 

er51 0.126 0.388 0.126 0.388 0.389 0.126 0.469 0.357 0.126 0.417 0.38 0.126 0 0.391 

er52 0.09 0.172 0.09 0.15 0.222 0.09 0.344 0.107 0.09 0.125 0.185 0.09 0 0.174 

er53 0.739 0.388 0.739 0.4 0.361 0.739 0.125 0.488 0.739 0.458 0.37 0.739 1 0.383 

er54 0.045 0.052 0.045 0.063 0.028 0.045 0.063 0.048 0.045 0 0.065 0.045 0 0.052 

er62 0.063 0.086 0.063 0.113 0.028 0.063 0.094 0.083 0.063 0.042 0.098 0.063 0 0.087 

er63 0.387 0.388 0.387 0.388 0.389 0.387 0.281 0.429 0.387 0.417 0.38 0.387 0 0.391 

er64 0.505 0.397 0.505 0.388 0.417 0.505 0.438 0.381 0.505 0.375 0.402 0.505 1 0.391 

er65 0.018 0.129 0.018 0.113 0.167 0.018 0.188 0.107 0.018 0.167 0.12 0.018 0 0.13 

er66 0.027 0 0.027 0 0 0.027 0 0 0.027 0 0 0.027 0 0 

er71 0.117 0.138 0.117 0.138 0.139 0.117 0.188 0.119 0.117 0.167 0.13 0.117 0 0.139 

er72 0.261 0.336 0.261 0.338 0.333 0.261 0.344 0.333 0.261 0.333 0.337 0.261 1 0.33 

er73 0.144 0.172 0.144 0.15 0.222 0.144 0.188 0.167 0.144 0.25 0.152 0.144 0 0.174 

er74 0.306 0.026 0.306 0.038 0 0.306 0 0.036 0.306 0 0.033 0.306 0 0.026 

er75 0.108 0.078 0.108 0.1 0.028 0.108 0 0.107 0.108 0.042 0.087 0.108 0 0.078 

er76 0.063 0.25 0.063 0.238 0.278 0.063 0.281 0.238 0.063 0.208 0.261 0.063 0 0.252 

er81 0.216 0.276 0.216 0.3 0.222 0.216 0.219 0.298 0.216 0.375 0.25 0.216 0 0.278 

er82 0.117 0.164 0.117 0.163 0.167 0.117 0.188 0.155 0.117 0.167 0.163 0.117 0 0.165 

er83 0.414 0.31 0.414 0.3 0.333 0.414 0.313 0.31 0.414 0.333 0.304 0.414 1 0.304 

er84 0.018 0.017 0.018 0.013 0.028 0.018 0.063 0 0.018 0 0.022 0.018 0 0.017 

er85 0.018 0.026 0.018 0.013 0.056 0.018 0.031 0.024 0.018 0.042 0.022 0.018 0 0.026 

er86 0.216 0.207 0.216 0.213 0.194 0.216 0.188 0.214 0.216 0.083 0.239 0.216 0 0.209 

er91 0.27 0.259 0.27 0.275 0.222 0.27 0.156 0.298 0.27 0.292 0.25 0.27 0 0.261 

er92 0.072 0.129 0.072 0.138 0.111 0.072 0.219 0.095 0.072 0.125 0.13 0.072 0 0.13 

er93 0.135 0.147 0.135 0.15 0.139 0.135 0.188 0.131 0.135 0.125 0.152 0.135 0 0.148 

er94 0.018 0.017 0.018 0 0.056 0.018 0.063 0 0.018 0 0.022 0.018 0 0.017 

er96 0.505 0.448 0.505 0.438 0.472 0.505 0.375 0.476 0.505 0.458 0.446 0.505 1 0.443 
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Πίνακας  8: Σχετικές συχνότητες χορηγήσεων ως προς τις απαντήσεις (συνέχεια) 
      IND er23e0 er23e1 er23e2 er240 er241 er242 er25a1 er25a2 er25b1 er25b2 er25c1 er25c2 er25d1 er25d2 

er11 0.577 0.556 0.364 0.577 0.286 0.4 0.56 0.434 0.574 0.44 0.563 0.412 0.411 0.506 

er12 0.423 0.444 0.636 0.423 0.714 0.6 0.44 0.566 0.426 0.56 0.438 0.588 0.589 0.494 

er21 0.081 0.556 0.327 0.081 0.19 0.379 0.107 0.27 0.082 0.265 0.073 0.321 0.37 0.143 

er22 0.369 0.333 0.43 0.369 0.429 0.421 0.467 0.362 0.426 0.386 0.469 0.344 0.356 0.416 

er23 0.55 0.111 0.243 0.55 0.381 0.2 0.427 0.368 0.492 0.349 0.458 0.336 0.274 0.442 

er31 0.694 0.667 0.72 0.694 0.667 0.726 0.68 0.717 0.721 0.699 0.75 0.672 0.726 0.695 

er32 0.072 0.222 0.103 0.072 0.19 0.095 0.093 0.092 0.098 0.09 0.073 0.107 0.11 0.084 

er33 0.018 0 0.019 0.018 0 0.021 0.013 0.02 0.016 0.018 0.01 0.023 0.014 0.019 

er34 0 0 0.037 0 0.048 0.032 0 0.026 0 0.024 0 0.031 0.041 0.006 

er35 0.045 0 0.019 0.045 0 0.021 0.053 0.02 0.033 0.03 0.042 0.023 0.014 0.039 

er36 0.018 0 0 0.018 0 0 0.027 0 0.016 0.006 0.021 0 0 0.013 

er37 0.027 0 0.028 0.027 0 0.032 0.027 0.026 0.033 0.024 0.031 0.023 0.027 0.026 

er38 0.009 0 0.019 0.009 0.048 0.011 0.013 0.013 0 0.018 0 0.023 0.027 0.006 

er39 0.018 0.111 0.009 0.018 0 0.021 0.013 0.02 0.016 0.018 0.01 0.023 0.014 0.019 

er310 0.009 0 0.019 0.009 0.048 0.011 0.013 0.013 0.016 0.012 0.01 0.015 0.014 0.013 

er311 0.027 0 0 0.027 0 0 0.013 0.013 0 0.018 0.01 0.015 0 0.019 

er312 0.027 0 0.019 0.027 0 0.021 0.013 0.026 0 0.03 0.021 0.023 0 0.032 

er313 0.036 0 0.009 0.036 0 0.011 0.04 0.013 0.049 0.012 0.021 0.023 0.014 0.026 

er41 0.613 0.889 0.748 0.613 0.714 0.768 0.653 0.704 0.656 0.699 0.688 0.687 0.726 0.669 

er42 0.387 0.111 0.243 0.387 0.238 0.232 0.347 0.289 0.344 0.295 0.313 0.305 0.26 0.331 

er43 0 0 0.009 0 0.048 0 0 0.007 0 0.006 0 0.008 0.014 0 

er51 0.126 0.556 0.374 0.126 0.238 0.421 0.12 0.329 0.098 0.319 0.156 0.336 0.37 0.208 

er52 0.09 0.111 0.178 0.09 0.095 0.189 0.08 0.158 0.131 0.133 0.104 0.153 0.178 0.11 

er53 0.739 0.333 0.393 0.739 0.619 0.337 0.787 0.447 0.754 0.488 0.708 0.45 0.37 0.649 

er54 0.045 0 0.056 0.045 0.048 0.053 0.013 0.066 0.016 0.06 0.031 0.061 0.082 0.032 

er62 0.063 0 0.093 0.063 0 0.105 0.053 0.086 0.049 0.084 0.042 0.099 0.11 0.058 

er63 0.387 0.556 0.374 0.387 0.476 0.368 0.387 0.388 0.41 0.38 0.385 0.389 0.329 0.416 

er64 0.505 0.444 0.393 0.505 0.429 0.389 0.507 0.421 0.475 0.44 0.531 0.389 0.438 0.455 

er65 0.018 0 0.14 0.018 0.095 0.137 0.013 0.105 0.033 0.09 0.021 0.115 0.123 0.052 

er66 0.027 0 0 0.027 0 0 0.04 0 0.033 0.006 0.021 0.008 0 0.019 

er71 0.117 0 0.15 0.117 0.238 0.116 0.133 0.125 0.115 0.133 0.094 0.153 0.096 0.143 

er72 0.261 0.222 0.346 0.261 0.429 0.316 0.24 0.329 0.295 0.301 0.333 0.275 0.301 0.299 

er73 0.144 0 0.187 0.144 0.095 0.189 0.107 0.184 0.066 0.193 0.167 0.153 0.219 0.13 

er74 0.306 0 0.028 0.306 0.095 0.011 0.36 0.066 0.393 0.078 0.26 0.092 0.027 0.227 

er75 0.108 0.111 0.075 0.108 0 0.095 0.08 0.099 0.082 0.096 0.073 0.107 0.11 0.084 

er76 0.063 0.667 0.215 0.063 0.143 0.274 0.08 0.197 0.049 0.199 0.073 0.221 0.247 0.117 

er81 0.216 0.111 0.29 0.216 0.143 0.305 0.267 0.237 0.246 0.247 0.271 0.229 0.26 0.24 

er82 0.117 0.111 0.168 0.117 0.095 0.179 0.133 0.145 0.115 0.151 0.125 0.153 0.192 0.117 

er83 0.414 0.444 0.299 0.414 0.381 0.295 0.44 0.322 0.361 0.361 0.365 0.359 0.288 0.396 

er84 0.018 0.111 0.009 0.018 0 0.021 0.027 0.013 0.016 0.018 0.021 0.015 0.027 0.013 

er85 0.018 0.111 0.019 0.018 0 0.032 0 0.033 0.049 0.012 0.021 0.023 0.027 0.019 

er86 0.216 0.111 0.215 0.216 0.381 0.168 0.133 0.25 0.213 0.211 0.198 0.221 0.205 0.214 

er91 0.27 0.111 0.271 0.27 0.333 0.242 0.333 0.23 0.311 0.247 0.323 0.221 0.233 0.279 

er92 0.072 0.111 0.131 0.072 0.095 0.137 0.093 0.105 0.049 0.12 0.125 0.084 0.137 0.084 

er93 0.135 0.222 0.14 0.135 0.19 0.137 0.12 0.151 0.066 0.169 0.104 0.168 0.178 0.123 

er94 0.018 0 0.019 0.018 0 0.021 0.013 0.02 0.033 0.012 0.031 0.008 0.014 0.019 

er96 0.505 0.556 0.439 0.505 0.381 0.463 0.44 0.493 0.541 0.452 0.417 0.519 0.438 0.494 
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Πίνακας  9: Σχετικές συχνότητες χορηγήσεων ως προς τις απαντήσεις (συνέχεια) 
   IND er25e1 er25e2 er261 er262 er270 er271 er272 er273 er28a0 er28a1 er28a2 er28b0 er28b1 er28b2 

er11 0.5 0.47 0.571 0.427 0.571 0.405 0.5 0 0.427 0.604 0.517 0.427 0.515 0.614 

er12 0.5 0.53 0.429 0.573 0.429 0.595 0.5 1 0.573 0.396 0.483 0.573 0.485 0.386 

er21 0.174 0.227 0.104 0.273 0.104 0.261 0.316 0 0.273 0.063 0.172 0.273 0.152 0.068 

er22 0.37 0.403 0.299 0.447 0.299 0.459 0.395 1 0.447 0.417 0.103 0.447 0.152 0.409 

er23 0.457 0.37 0.597 0.28 0.597 0.279 0.289 0 0.28 0.521 0.724 0.28 0.697 0.523 

er31 0.674 0.713 0.662 0.727 0.662 0.694 0.842 0 0.727 0.604 0.759 0.727 0.788 0.568 

er32 0.109 0.088 0.065 0.107 0.065 0.108 0.079 1 0.107 0.083 0.034 0.107 0.03 0.091 

er33 0.022 0.017 0.026 0.013 0.026 0.018 0 0 0.013 0.021 0.034 0.013 0.03 0.023 

er34 0.022 0.017 0 0.027 0 0.027 0.026 0 0.027 0 0 0.027 0 0 

er35 0.022 0.033 0.039 0.027 0.039 0.036 0 0 0.027 0.042 0.034 0.027 0.03 0.045 

er36 0 0.011 0.026 0 0.026 0 0 0 0 0.042 0 0 0 0.045 

er37 0.022 0.028 0.013 0.033 0.013 0.045 0 0 0.033 0.021 0 0.033 0 0.023 

er38 0 0.017 0.026 0.007 0.026 0.009 0 0 0.007 0 0.069 0.007 0.061 0 

er39 0.022 0.017 0.013 0.02 0.013 0.027 0 0 0.02 0.021 0 0.02 0 0.023 

er310 0.022 0.011 0.013 0.013 0.013 0.009 0.026 0 0.013 0.021 0 0.013 0 0.023 

er311 0.022 0.011 0.026 0.007 0.026 0 0.026 0 0.007 0.021 0.034 0.007 0.03 0.023 

er312 0.065 0.011 0.052 0.007 0.052 0.009 0 0 0.007 0.063 0.034 0.007 0.03 0.068 

er313 0 0.028 0.039 0.013 0.039 0.018 0 0 0.013 0.063 0 0.013 0 0.068 

er41 0.674 0.691 0.519 0.773 0.519 0.739 0.868 1 0.773 0.646 0.31 0.773 0.333 0.659 

er42 0.326 0.304 0.481 0.22 0.481 0.252 0.132 0 0.22 0.354 0.69 0.22 0.667 0.341 

er43 0 0.006 0 0.007 0 0.009 0 0 0.007 0 0 0.007 0 0 

er51 0.261 0.26 0.065 0.36 0.065 0.333 0.421 1 0.36 0.042 0.103 0.36 0.091 0.045 

er52 0.152 0.127 0.078 0.16 0.078 0.153 0.184 0 0.16 0.063 0.103 0.16 0.121 0.045 

er53 0.522 0.569 0.792 0.44 0.792 0.477 0.342 0 0.44 0.833 0.724 0.44 0.727 0.841 

er54 0.065 0.044 0.065 0.04 0.065 0.036 0.053 0 0.04 0.063 0.069 0.04 0.061 0.068 

er62 0.065 0.077 0.117 0.053 0.117 0.045 0.079 0 0.053 0.125 0.103 0.053 0.091 0.136 

er63 0.413 0.381 0.364 0.4 0.364 0.423 0.316 1 0.4 0.479 0.172 0.4 0.242 0.455 

er64 0.413 0.459 0.468 0.44 0.468 0.432 0.474 0 0.44 0.354 0.655 0.44 0.606 0.364 

er65 0.109 0.066 0.039 0.093 0.039 0.081 0.132 0 0.093 0.021 0.069 0.093 0.061 0.023 

er66 0 0.017 0.013 0.013 0.013 0.018 0 0 0.013 0.021 0 0.013 0 0.023 

er71 0.217 0.105 0.13 0.127 0.13 0.099 0.211 0 0.127 0.104 0.172 0.127 0.152 0.114 

er72 0.326 0.293 0.208 0.347 0.208 0.36 0.316 0 0.347 0.229 0.172 0.347 0.152 0.25 

er73 0.087 0.177 0.117 0.18 0.117 0.162 0.237 0 0.18 0.042 0.241 0.18 0.182 0.068 

er74 0.109 0.177 0.338 0.073 0.338 0.09 0.026 0 0.073 0.438 0.172 0.073 0.303 0.364 

er75 0.087 0.094 0.169 0.053 0.169 0.054 0.053 0 0.053 0.188 0.138 0.053 0.121 0.205 

er76 0.174 0.155 0.039 0.22 0.039 0.234 0.158 1 0.22 0 0.103 0.22 0.091 0 

er81 0.174 0.265 0.234 0.253 0.234 0.27 0.211 0 0.253 0.292 0.138 0.253 0.152 0.295 

er82 0.109 0.149 0.13 0.147 0.13 0.153 0.132 0 0.147 0.146 0.103 0.147 0.152 0.114 

er83 0.478 0.331 0.442 0.32 0.442 0.333 0.289 0 0.32 0.354 0.586 0.32 0.545 0.364 

er84 0 0.022 0.039 0.007 0.039 0.009 0 0 0.007 0.042 0.034 0.007 0.03 0.045 

er85 0 0.028 0.013 0.027 0.013 0.027 0.026 0 0.027 0.021 0 0.027 0 0.023 

er86 0.239 0.204 0.143 0.247 0.143 0.207 0.342 1 0.247 0.146 0.138 0.247 0.121 0.159 

er91 0.217 0.276 0.182 0.307 0.182 0.288 0.342 1 0.307 0.229 0.103 0.307 0.121 0.227 

er92 0.043 0.116 0.143 0.08 0.143 0.09 0.053 0 0.08 0.125 0.172 0.08 0.152 0.136 

er93 0.174 0.133 0.143 0.14 0.143 0.153 0.105 0 0.14 0.146 0.138 0.14 0.152 0.136 

er94 0.022 0.017 0.026 0.013 0.026 0.018 0 0 0.013 0.021 0.034 0.013 0.03 0.023 

er96 0.543 0.459 0.506 0.46 0.506 0.45 0.5 0 0.46 0.479 0.552 0.46 0.545 0.477 
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Πίνακας  10: Σχετικές συχνότητες χορηγήσεων ως προς τις απαντήσεις (συνέχεια) 
 
IND er28c0 er28c1 er28c2 er290 er291 er292 er300 er301 er302 

er11 0.427 0.667 0.568 0.427 0.545 0.636 0.427 0.609 0.25 

er12 0.573 0.333 0.432 0.573 0.455 0.364 0.573 0.391 0.75 

er21 0.273 0.333 0.095 0.273 0.091 0.136 0.273 0.101 0.125 

er22 0.447 0 0.311 0.447 0.291 0.318 0.447 0.29 0.375 

er23 0.28 0.667 0.595 0.28 0.618 0.545 0.28 0.609 0.5 

er31 0.727 0.667 0.662 0.727 0.673 0.636 0.727 0.681 0.5 

er32 0.107 0 0.068 0.107 0.073 0.045 0.107 0.072 0 

er33 0.013 0 0.027 0.013 0.018 0.045 0.013 0.014 0.125 

er34 0.027 0 0 0.027 0 0 0.027 0 0 

er35 0.027 0.333 0.027 0.027 0.018 0.091 0.027 0.029 0.125 

er36 0 0 0.027 0 0.036 0 0 0.029 0 

er37 0.033 0 0.014 0.033 0.018 0 0.033 0.014 0 

er38 0.007 0 0.027 0.007 0.018 0.045 0.007 0.029 0 

er39 0.02 0 0.014 0.02 0.018 0 0.02 0.014 0 

er310 0.013 0 0.014 0.013 0.018 0 0.013 0.014 0 

er311 0.007 0 0.027 0.007 0.018 0.045 0.007 0.014 0.125 

er312 0.007 0 0.054 0.007 0.036 0.091 0.007 0.043 0.125 

er313 0.013 0 0.041 0.013 0.055 0 0.013 0.043 0 

er41 0.773 0.333 0.527 0.773 0.564 0.409 0.773 0.507 0.625 

er42 0.22 0.667 0.473 0.22 0.436 0.591 0.22 0.493 0.375 

er43 0.007 0 0 0.007 0 0 0.007 0 0 

er51 0.36 0 0.068 0.36 0.055 0.091 0.36 0.072 0 

er52 0.16 0.333 0.068 0.16 0.055 0.136 0.16 0.072 0.125 

er53 0.44 0.667 0.797 0.44 0.836 0.682 0.44 0.797 0.75 

er54 0.04 0 0.068 0.04 0.055 0.091 0.04 0.058 0.125 

er62 0.053 0.333 0.108 0.053 0.109 0.136 0.053 0.101 0.25 

er63 0.4 0.333 0.365 0.4 0.273 0.591 0.4 0.362 0.375 

er64 0.44 0.333 0.473 0.44 0.564 0.227 0.44 0.478 0.375 

er65 0.093 0 0.041 0.093 0.036 0.045 0.093 0.043 0 

er66 0.013 0 0.014 0.013 0.018 0 0.013 0.014 0 

er71 0.127 0 0.135 0.127 0.145 0.091 0.127 0.116 0.25 

er72 0.347 0 0.216 0.347 0.2 0.227 0.347 0.203 0.25 

er73 0.18 0.667 0.095 0.18 0.091 0.182 0.18 0.116 0.125 

er74 0.073 0 0.351 0.073 0.418 0.136 0.073 0.362 0.125 

er75 0.053 0 0.176 0.053 0.109 0.318 0.053 0.174 0.125 

er76 0.22 0.333 0.027 0.22 0.036 0.045 0.22 0.029 0.125 

er81 0.253 0 0.243 0.253 0.273 0.136 0.253 0.232 0.25 

er82 0.147 0.333 0.122 0.147 0.073 0.273 0.147 0.116 0.25 

er83 0.32 0.333 0.446 0.32 0.418 0.5 0.32 0.435 0.5 

er84 0.007 0 0.041 0.007 0.055 0 0.007 0.043 0 

er85 0.027 0 0.014 0.027 0.018 0 0.027 0.014 0 

er86 0.247 0.333 0.135 0.247 0.164 0.091 0.247 0.159 0 

er91 0.307 0 0.189 0.307 0.236 0.045 0.307 0.203 0 

er92 0.08 0.333 0.135 0.08 0.091 0.273 0.08 0.13 0.25 

er93 0.14 0 0.149 0.14 0.145 0.136 0.14 0.13 0.25 

er94 0.013 0 0.027 0.013 0.036 0 0.013 0.029 0 

er96 0.46 0.667 0.5 0.46 0.491 0.545 0.46 0.507 0.5 
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Πίνακας  11: Σχετικές συχνότητες επενδυτικών προϊόντων ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

IND er11 er12 er21 er22 er23 er31 er32 er33 er34 er35 er36 er37 er38 er39 er310 er311 er312 er313 

er311 0.713 0.563 0.388 0.633 0.773 0.669 0.619 0.25 0 0.571 0.5 0.5 0.667 0.75 0.333 1 0.8 0.4 

er312 0.287 0.437 0.612 0.367 0.227 0.331 0.381 0.75 1 0.429 0.5 0.5 0.333 0.25 0.667 0 0.2 0.6 

er32a0 0.713 0.563 0.388 0.633 0.773 0.669 0.619 0.25 0 0.571 0.5 0.5 0.667 0.75 0.333 1 0.8 0.4 

er32a1 0.046 0.151 0.204 0.089 0.057 0.113 0.095 0 0.5 0 0 0.167 0 0 0 0 0 0 

er32a2 0.241 0.286 0.408 0.278 0.17 0.219 0.286 0.75 0.5 0.429 0.5 0.333 0.333 0.25 0.667 0 0.2 0.6 

er32b0 0.713 0.563 0.388 0.633 0.773 0.669 0.619 0.25 0 0.571 0.5 0.5 0.667 0.75 0.333 1 0.8 0.4 

er32b1 0.102 0.092 0.163 0.089 0.068 0.081 0 0.75 0 0.286 0 0 0.333 0 0.333 0 0.2 0.2 

er32b2 0.185 0.345 0.449 0.278 0.159 0.25 0.381 0 1 0.143 0.5 0.5 0 0.25 0.333 0 0 0.4 

er32c0 0.713 0.563 0.388 0.633 0.773 0.669 0.619 0.25 0 0.571 0.5 0.5 0.667 0.75 0.333 1 0.8 0.4 

er32c1 0.102 0.16 0.184 0.156 0.08 0.113 0.286 0 0.5 0.143 0 0 0 0 0.333 0 0 0.4 

er32c2 0.185 0.277 0.429 0.211 0.148 0.219 0.095 0.75 0.5 0.286 0.5 0.5 0.333 0.25 0.333 0 0.2 0.2 

er32d0 0.713 0.563 0.388 0.633 0.773 0.669 0.619 0.25 0 0.571 0.5 0.5 0.667 0.75 0.333 1 0.8 0.4 

er32d1 0.037 0.034 0.061 0.033 0.023 0.025 0 0 0 0 0.5 0.333 0 0.25 0 0 0 0 

er32d2 0.25 0.403 0.551 0.333 0.205 0.306 0.381 0.75 1 0.429 0 0.167 0.333 0 0.667 0 0.2 0.6 

 
Πίνακας  12: Σχετικές συχνότητες επενδυτικών προϊόντων ως προς τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά (συνέχεια) 

IND er41 er42 er43 er51 er52 er53 er54 er62 er63 er64 er65 er66 

er311 0.596 0.714 1 0.424 0.533 0.772 0.455 0.353 0.602 0.755 0.294 1 

er312 0.404 0.286 0 0.576 0.467 0.228 0.545 0.647 0.398 0.245 0.706 0 

er32a0 0.596 0.714 1 0.424 0.533 0.772 0.455 0.353 0.602 0.755 0.294 1 

er32a1 0.128 0.043 0 0.186 0.133 0.055 0.091 0.176 0.102 0.088 0.118 0 

er32a2 0.276 0.243 0 0.39 0.333 0.173 0.455 0.471 0.295 0.157 0.588 0 

er32b0 0.596 0.714 1 0.424 0.533 0.772 0.455 0.353 0.602 0.755 0.294 1 

er32b1 0.096 0.1 0 0.119 0.167 0.055 0.273 0.176 0.125 0.069 0.059 0 

er32b2 0.308 0.186 0 0.458 0.3 0.173 0.273 0.471 0.273 0.176 0.647 0 

er32c0 0.596 0.714 1 0.424 0.533 0.772 0.455 0.353 0.602 0.755 0.294 1 

er32c1 0.154 0.086 0 0.237 0.167 0.079 0.091 0.118 0.136 0.078 0.471 0 

er32c2 0.25 0.2 0 0.339 0.3 0.15 0.455 0.529 0.261 0.167 0.235 0 

er32d0 0.596 0.714 1 0.424 0.533 0.772 0.455 0.353 0.602 0.755 0.294 1 

er32d1 0.026 0.057 0 0.034 0 0.039 0.091 0.176 0.034 0.01 0.059 0 

er32d2 0.378 0.229 0 0.542 0.467 0.189 0.455 0.471 0.364 0.235 0.647 0 

 
Πίνακας  13: Σχετικές συχνότητες επενδυτικών προϊόντων ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά (συνέχεια) 
   IND er71 er72 er73 er74 er75 er76 er81 er82 er83 er84 er85 er86 er91 er92 er93 er94 er96 

er311 0.586 0.706 0.611 0.892 0.667 0.278 0.679 0.531 0.683 0.75 0.4 0.583 0.617 0.652 0.594 1 0.639 

er312 0.414 0.294 0.389 0.108 0.333 0.722 0.321 0.469 0.317 0.25 0.6 0.417 0.383 0.348 0.406 0 0.361 

er32a0 0.586 0.706 0.611 0.892 0.667 0.278 0.679 0.531 0.683 0.75 0.4 0.583 0.617 0.652 0.594 1 0.639 

er32a1 0.172 0.074 0.056 0 0.095 0.25 0.089 0.188 0.049 0 0.6 0.104 0.133 0.043 0.125 0 0.093 

er32a2 0.241 0.221 0.333 0.108 0.238 0.472 0.232 0.281 0.268 0.25 0 0.313 0.25 0.304 0.281 0 0.269 

er32b0 0.586 0.706 0.611 0.892 0.667 0.278 0.679 0.531 0.683 0.75 0.4 0.583 0.617 0.652 0.594 1 0.639 

er32b1 0.034 0.059 0.194 0.081 0.095 0.139 0.107 0.063 0.134 0 0 0.063 0.133 0.087 0.031 0 0.102 

er32b2 0.379 0.235 0.194 0.027 0.238 0.583 0.214 0.406 0.183 0.25 0.6 0.354 0.25 0.261 0.375 0 0.259 

er32c0 0.586 0.706 0.611 0.892 0.667 0.278 0.679 0.531 0.683 0.75 0.4 0.583 0.617 0.652 0.594 1 0.639 

er32c1 0.103 0.147 0.111 0.027 0.048 0.306 0.089 0.219 0.073 0.25 0 0.229 0.1 0.217 0.219 0 0.111 

er32c2 0.31 0.147 0.278 0.081 0.286 0.417 0.232 0.25 0.244 0 0.6 0.188 0.283 0.13 0.188 0 0.25 

er32d0 0.586 0.706 0.611 0.892 0.667 0.278 0.679 0.531 0.683 0.75 0.4 0.583 0.617 0.652 0.594 1 0.639 

er32d1 0.103 0.015 0.028 0 0.095 0.028 0.036 0 0.061 0 0 0.021 0.017 0 0.031 0 0.056 

er32d2 0.31 0.279 0.361 0.108 0.238 0.694 0.286 0.469 0.256 0.25 0.6 0.396 0.367 0.348 0.375 0 0.306 
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Πίνακας  14: Σχετικές συχνότητες επενδυτικών προϊόντων ως προς τις απαντήσεις  
IND er311 er312 er32a0 er32a1 er32a2 er32b0 er32b1 er32b2 er32c0 er32c1 er32c2 er32d0 er32d1 er32d2 

er11 0.535 0.373 0.535 0.217 0.433 0.535 0.5 0.328 0.535 0.367 0.377 0.535 0.5 0.36 

er12 0.465 0.627 0.465 0.783 0.567 0.465 0.5 0.672 0.465 0.633 0.623 0.465 0.5 0.64 

er21 0.132 0.361 0.132 0.435 0.333 0.132 0.364 0.361 0.132 0.3 0.396 0.132 0.375 0.36 

er22 0.396 0.398 0.396 0.348 0.417 0.396 0.364 0.41 0.396 0.467 0.358 0.396 0.375 0.4 

er23 0.472 0.241 0.472 0.217 0.25 0.472 0.273 0.23 0.472 0.233 0.245 0.472 0.25 0.24 

er31 0.743 0.639 0.743 0.783 0.583 0.743 0.591 0.656 0.743 0.6 0.66 0.743 0.5 0.653 

er32 0.09 0.096 0.09 0.087 0.1 0.09 0 0.131 0.09 0.2 0.038 0.09 0 0.107 

er33 0.007 0.036 0.007 0 0.05 0.007 0.136 0 0.007 0 0.057 0.007 0 0.04 

er34 0 0.048 0 0.087 0.033 0 0 0.066 0 0.067 0.038 0 0 0.053 

er35 0.028 0.036 0.028 0 0.05 0.028 0.091 0.016 0.028 0.033 0.038 0.028 0 0.04 

er36 0.007 0.012 0.007 0 0.017 0.007 0 0.016 0.007 0 0.019 0.007 0.125 0 

er37 0.021 0.036 0.021 0.043 0.033 0.021 0 0.049 0.021 0 0.057 0.021 0.25 0.013 

er38 0.014 0.012 0.014 0 0.017 0.014 0.045 0 0.014 0 0.019 0.014 0 0.013 

er39 0.021 0.012 0.021 0 0.017 0.021 0 0.016 0.021 0 0.019 0.021 0.125 0 

er310 0.007 0.024 0.007 0 0.033 0.007 0.045 0.016 0.007 0.033 0.019 0.007 0 0.027 

er311 0.021 0 0.021 0 0 0.021 0 0 0.021 0 0 0.021 0 0 

er312 0.028 0.012 0.028 0 0.017 0.028 0.045 0 0.028 0 0.019 0.028 0 0.013 

er313 0.014 0.036 0.014 0 0.05 0.014 0.045 0.033 0.014 0.067 0.019 0.014 0 0.04 

er41 0.646 0.759 0.646 0.87 0.717 0.646 0.682 0.787 0.646 0.8 0.736 0.646 0.5 0.787 

er42 0.347 0.241 0.347 0.13 0.283 0.347 0.318 0.213 0.347 0.2 0.264 0.347 0.5 0.213 

er43 0.007 0 0.007 0 0 0.007 0 0 0.007 0 0 0.007 0 0 

er51 0.174 0.41 0.174 0.478 0.383 0.174 0.318 0.443 0.174 0.467 0.377 0.174 0.25 0.427 

er52 0.111 0.169 0.111 0.174 0.167 0.111 0.227 0.148 0.111 0.167 0.17 0.111 0 0.187 

er53 0.681 0.349 0.681 0.304 0.367 0.681 0.318 0.361 0.681 0.333 0.358 0.681 0.625 0.32 

er54 0.035 0.072 0.035 0.043 0.083 0.035 0.136 0.049 0.035 0.033 0.094 0.035 0.125 0.067 

er62 0.042 0.133 0.042 0.13 0.133 0.042 0.136 0.131 0.042 0.067 0.17 0.042 0.375 0.107 

er63 0.368 0.422 0.368 0.391 0.433 0.368 0.5 0.393 0.368 0.4 0.434 0.368 0.375 0.427 

er64 0.535 0.301 0.535 0.391 0.267 0.535 0.318 0.295 0.535 0.267 0.321 0.535 0.125 0.32 

er65 0.035 0.145 0.035 0.087 0.167 0.035 0.045 0.18 0.035 0.267 0.075 0.035 0.125 0.147 

er66 0.021 0 0.021 0 0 0.021 0 0 0.021 0 0 0.021 0 0 

er71 0.118 0.145 0.118 0.217 0.117 0.118 0.045 0.18 0.118 0.1 0.17 0.118 0.375 0.12 

er72 0.333 0.241 0.333 0.217 0.25 0.333 0.182 0.262 0.333 0.333 0.189 0.333 0.125 0.253 

er73 0.153 0.169 0.153 0.087 0.2 0.153 0.318 0.115 0.153 0.133 0.189 0.153 0.125 0.173 

er74 0.229 0.048 0.229 0 0.067 0.229 0.136 0.016 0.229 0.033 0.057 0.229 0 0.053 

er75 0.097 0.084 0.097 0.087 0.083 0.097 0.091 0.082 0.097 0.033 0.113 0.097 0.25 0.067 

er76 0.069 0.313 0.069 0.391 0.283 0.069 0.227 0.344 0.069 0.367 0.283 0.069 0.125 0.333 

er81 0.264 0.217 0.264 0.217 0.217 0.264 0.273 0.197 0.264 0.167 0.245 0.264 0.25 0.213 

er82 0.118 0.181 0.118 0.261 0.15 0.118 0.091 0.213 0.118 0.233 0.151 0.118 0 0.2 

er83 0.389 0.313 0.389 0.174 0.367 0.389 0.5 0.246 0.389 0.2 0.377 0.389 0.625 0.28 

er84 0.021 0.012 0.021 0 0.017 0.021 0 0.016 0.021 0.033 0 0.021 0 0.013 

er85 0.014 0.036 0.014 0.13 0 0.014 0 0.049 0.014 0 0.057 0.014 0 0.04 

er86 0.194 0.241 0.194 0.217 0.25 0.194 0.136 0.279 0.194 0.367 0.17 0.194 0.125 0.253 

er91 0.257 0.277 0.257 0.348 0.25 0.257 0.364 0.246 0.257 0.2 0.321 0.257 0.125 0.293 

er92 0.104 0.096 0.104 0.043 0.117 0.104 0.091 0.098 0.104 0.167 0.057 0.104 0 0.107 

er93 0.132 0.157 0.132 0.174 0.15 0.132 0.045 0.197 0.132 0.233 0.113 0.132 0.125 0.16 

er94 0.028 0 0.028 0 0 0.028 0 0 0.028 0 0 0.028 0 0 

er96 0.479 0.47 0.479 0.435 0.483 0.479 0.5 0.459 0.479 0.4 0.509 0.479 0.75 0.44 

 
 
 

 


