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ABSTRΑCT 

 

 

‘Digital Economy’ along with its more obvious version, that is e-commerce, have brought 

recently about significant changes in every aspect of social life. Over the recent years, the 

Internet development as well as the application of new technologies have immensely 

differentiated the way the banking and generally the financial transactions are carried out. 

Needless to say that the financial sector was also affected by these changes. Nowadays, e-

banking is a promising service for a revolution in our financial transactions as it transfers the 

bank to our computer screen, thus reducing the cost radically both for the clients and for the 

bank itself. 

This diploma thesis constitutes a thorough presentation of the monitoring process of E-

Banking. Moreover, a survey is carried out aiming at the study of  e-banking use in Greece 

with a view to perceiving its offer to the clients of greek banks. 

Firstly, we present a bibliographic review on the topic. Then, a detailed review of previous 

studies on E-Banking takes place. Also, emphasis is put on especially on the risks involved in 

e-baking service and how to handle them, along with instructions and guidelines that have to 

be followed by a financial controller. The second part of the diploma thesis deals with a 

research approach of the topic. This survey was carried out through questionnaires on a 

sample of 140 clients of different banks with a purpose of investigating the use of e-banking, 

concerning the site friendliness-design, the type of services provided, the security-control, 

quality and reliability. Finally, the results of the survey are presented in a clear way and then 

anybody can come up with the last conclusions. 

 

 

 

Key words: e-banking, risk management, audit IS, security IS, IS auditor, ISACA, COBIT  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η “ψηφιακή οικονομία” και η πιο ορατή της έκφανση το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 

επιφέρει τα τελευταία χρόνια εντυπωσιακές αλλαγές σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. Τα 

τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του διαδικτύου και η χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν 

αρχίσει να διαφοροποιούν αισθητά τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι τραπεζικές και 

γενικότερα οι οικονομικές συναλλαγές. Όπως είναι φυσικό η ανάπτυξη τους δεν άφησε 

ασυγκίνητο το χρηματοπιστωτικό τομέα. Σήμερα η Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) 

υπόσχεται την επανάσταση στις συναλλαγές μας με τις τράπεζες καθώς μεταφέρει την 

τράπεζα στην οθόνη του υπολογιστή μειώνοντας έτσι δραστικά το κόστος τόσο για τους 

πελάτες όσο και για την ίδια την τράπεζα. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών 

ελέγχου της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Επίσης, διεξάγεται μια έρευνα με σκοπό τη μελέτη 

χρήσης του e-banking στην Ελλάδα, προσπαθώντας να αντιληφθούμε τη προσφορά του στους 

πελάτες των ελληνικών τραπεζών. 

Αρχικά γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση πάνω στο θέμα. Έπειτα ακολουθεί μια 

εκτενής επισκόπηση προηγούμενων ερευνών που αφορούν την Ηλεκτρονική Τραπεζική και 

μελετάται ιδιαίτερα η διαχείριση κινδύνων του e-banking παραθέτοντας παράλληλα οδηγίες 

και κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθεί ένας ελεγκτής. Το δεύτερο μέρος της 

εργασίας αποτελείται από την ερευνητική προσέγγιση του θέματος. Η έρευνα διεξήχθη μέσω 

ερωτηματολογίων σε δείγμα 140 πελατών διαφόρων τραπεζών, με σκοπό να διερευνηθεί η 

χρήση του e-banking ως προς τη φιλικότητα-σχεδιασμό ιστοσελίδας, το είδος παρεχόμενων 

υπηρεσιών, την ασφάλεια-έλεγχο, την ποιότητα και την αξιοπιστία. Στο τέλος, 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας και στην πορεία τα 

τελικά συμπεράσματα. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική τραπεζική, διαχείριση κινδύνων, έλεγχος πληροφοριακών 

συστημάτων, ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων, ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων, 

ISACA, COBIT 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η δυνατότητα ίδρυσης ιδεατών επιχειρήσεων 

οδήγησε τις τράπεζες να επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτό το νέο τομέα και να ευρύνουν το 

φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Με άλλα λόγια, πολλές τράπεζες θέλοντας να 

παρέχουν υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης στους πελάτες τους χωρίς να τους υποχρεώνουν να 

πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω των υποκαταστημάτων τους άρχισαν να παρέχουν 

ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υπολογιστών και της ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών 

είναι τα αυτόματα τραπεζικά μηχανήματα συναλλαγών (ΑΤΜ), η δυνατότητα απευθείας 

πληρωμής συγκεκριμένων λογαριασμών μέσω του λογαριασμού μας σε μία τράπεζα, η 

πληρωμή λογαριασμών ή η μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών με τηλεφωνική 

εντολή στην τράπεζά μας, οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω προσωπικού υπολογιστή και 

συγκεκριμένου τραπεζικού δικτύου και η χρήση πιστωτικών καρτών. Στην προσπάθεια των 

τραπεζών να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους παρέχοντας τη δυνατότητα για υπηρεσίες 

αυτοεξυπηρέτησης από τον προσωπικό χώρο του καθενός ανήκει και η είσοδος των τραπεζών 

στον Κυβερνοχώρο. 

Όλες οι τράπεζες διαθέτουν πλέον το δικό τους web site, πραγματοποιώντας με τον τρόπο 

αυτό ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως απλή πληροφόρηση για την ίδια την τράπεζα ως 

οργανισμό έως ολοκληρωμένες τραπεζικές συναλλαγές. Στη διεθνή βιβλιογραφία η 

δραστηριότητα αυτή των τραπεζών είναι γνωστή ως Internet Banking, Cyber Banking, 

Virtual Banking, Electronic Banking, On-line Banking και e-Banking. Ωστόσο, το 

ηλεκτρονικό παρόν των τραπεζικών επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει, προς το παρόν 

τουλάχιστον, ομοιογένεια. Αντίθετα, διαφοροποιείται ως προς τον τρόπο διαμόρφωσης του, 

καθώς υλοποιείται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. 

Η απλούστερη και ταυτόχρονα η πιο διαδεδομένη μορφή συνίσταται σε μία απλή 

ηλεκτρονική σελίδα, μέσα από την οποία τόσο οι πελάτες του τραπεζικού οργανισμού όσο 

και το επενδυτικό κοινό μπορούν να αντλούν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τις 

υπηρεσίες του. Σημαντικά πιο εξελιγμένη μορφή παρουσίας στο διαδίκτυο είναι η 

διαδραστική ηλεκτρονική σελίδα (interactive site), μέσω της οποίας το κοινό μπορεί να θέτει 

συγκεκριμένες ερωτήσεις στην τράπεζα αναφορικά με ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων από 

εκείνο που παρουσιάζεται στην απλή ηλεκτρονική σελίδα. 
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Η πρώτη εφαρμογή που επιτρέπει στις τράπεζες την παροχή υπηρεσιών μέσω του 

διαδικτύου είναι το Home Banking. Για την υλοποίησή του η τράπεζα διαμορφώνει ένα 

κατάλληλο λογισμικό που διανέμει στους ενδιαφερόμενους πελάτες της. Στη συνέχεια με την 

κατάρτιση ειδικής σύμβασης παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, τη χρήση 

του εν λόγω λογισμικού και την ενεργοποίηση κωδικών αριθμών ασφαλείας, οι πελάτες 

έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μέσω του διαδικτύου μια σειρά από τραπεζικές 

εργασίες (όπως π.χ. κίνηση κεφαλαίων και ενημέρωση λογαριασμών). Ο βασικός 

περιορισμός αυτής της εφαρμογής είναι ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο την υφιστάμενη 

πελατεία της τράπεζας, καθώς προϋποθέτει την απόκτηση του ειδικού λογισμικού της 

τράπεζας. Παράλληλα, με την ραγδαία εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας, δημιουργηθήκαν 

και οι υπηρεσίες Mobile ή Wap Banking, όπου βασικές τραπεζικές εργασίες εκτελούνται 

μέσω του κινητού. 

Τέλος, η πιο ολοκληρωμένη μορφή παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου 

είναι η περίπτωση του Internet Banking. Σε αυτή την περίπτωση ο αντισυμβαλλόμενος 

πραγματοποιεί με τη χρήση του προγράμματος πλοήγησης ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών, 

συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς για την 

ανάληψη ή κατάθεση ηλεκτρονικού χρήματος, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του 

πελάτη. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι  η ανάλυση των διαδικασιών ελέγχου 

της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και παράλληλα πραγματοποιείται μια έρευνα με σκοπό τη 

μελέτη χρήσης του e-banking στην Ελλάδα, προσπαθώντας να αντιληφθούμε τη προσφορά 

του στους πελάτες των ελληνικών τραπεζών. 

Αρχικά γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση πάνω στο θέμα. Δίνεται ο ορισμός του e-

banking και γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

έξι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Έπειτα 

ακολουθεί μια εκτενής επισκόπηση προηγούμενων ερευνών που αφορούν την Ηλεκτρονική 

Τραπεζική. Κατά τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής μελετάται ιδιαίτερα η διαχείριση 

κινδύνων του e-banking και στη συνέχεια δίνονται οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές που 

πρέπει να ακολουθεί ένας ελεγκτής, οι οποίες υπαγορεύονται από το ISACA
1
 και το COBIT

2
. 

Μετά την βιβλιογραφική επισκόπηση ακολουθεί το ερευνητικό κομμάτι της διπλωματικής 

εργασίας, το οποίο διαπραγματεύεται τη χρήση του e-banking στην ελληνική 

                                                             
1 Information Systems Audit and Control Association (Ένωση Έρευνας και Ελέγχου Πληροφοριακών 

Συστημάτων) 
2 Control Objectives for Information and related Technology (Στόχοι Ελέγχου Πληροφοριών και Σχετικής 

Τεχνολογίας) 
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πραγματικότητα. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας και 

στην πορεία τα τελικά συμπεράσματα.  
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

  

 

2.1 Ορισμός του e-banking 

 

 

Με τον όρο Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-Banking) εννοούμε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που 

παρέχουν οι τράπεζες χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη στο υποκατάστημά τους. 

Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ηλεκτρονική τράπεζα ως την 

αυτοματοποιημένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών 

χρηματοοικονομικής φύσης, απευθείας στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικών, 

αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας. Ανάλογα με το κανάλι που χρησιμοποιείται για 

να διανεμηθούν οι υπηρεσίες, διακρίνουμε το e-Banking: 

 σε Internet Banking όπου το Internet χρησιμοποιείται ως μέσο διεξαγωγής τραπεζικών 

δραστηριοτήτων, 

 σε Mobile Banking όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω κινητού τηλεφώνου 

και 

 σε Phone Banking όπου χρησιμοποιείται το τηλέφωνο.  

Επομένως η έννοια του e-Banking είναι ευρύτερη και περικλείει την έννοια των Internet, 

Mobile και Phone Banking. Όσον αφορά το Internet Banking, αυτό αναφέρεται στην 

ικανότητα ενός συνδρομητή του Διαδικτύου να έχει πλήρη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα 

και ως αποτέλεσμα να διαλέγει και να χρησιμοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες διαμέσου του 

Internet όπως θα έκανε αν βρισκόταν σε κάποιο φυσικό υποκατάστημα της τράπεζας. 

Με τον δημοφιλή όρο e-Banking εννοείται η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet 

και πολύ συχνά και υπηρεσιών σχετικών με το Χρηματιστήριο ή διαφορετικά η 

αυτοματοποιημένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών, απευθείας 

στους πελάτες, μέσω ηλεκτρονικών, αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας . Το e-

Banking υπόσχεται την επανάσταση στις τραπεζικές συναλλαγές. "Μεταφέρει" την ίδια την 

τράπεζα στην οθόνη του υπολογιστή μέσω Διαδικτύου, με άμεση πρόσβαση στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς, παρέχοντας πολλές υπηρεσίες κ ευκολίες στους πελάτες. 

Στον χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής δραστηριοποιούνται με επιτυχία εδώ και αρκετά 

χρόνια οι περισσότερες ελληνικές και πολυεθνικές τράπεζες που λειτουργούν στην ελληνική 



5 
 

επικράτεια. Παρόλα αυτά παρατηρείται σχετικά χαμηλή διείσδυση του e-Banking στην 

Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα 

γενικότερα χαμηλά ποσοστά εξοικείωσης του ελληνικού κοινού με τις νέες τεχνολογίες και 

το Internet, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ο κόσμος να αντιμετωπίζει την ηλεκτρονική 

τραπεζική με σχετική δυσπιστία ακόμη και σήμερα. Ένας ακόμη παράγοντας που σχετίζεται 

με την μικρή σχετικά εξάπλωση του e-Banking είναι και τα σχετικά χαμηλά ποσοστά 

ευρυζωνικότητας, δηλαδή της γρήγορης σύνδεσης στο Διαδίκτυο, στους Έλληνες χρήστες, 

κάτι που σχετίζεται και με το κόστος σύνδεσης.  Εντούτοις, την τελευταία πενταετία ο 

αριθμός των χρηστών Internet και των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής 

αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Σε αυτό συνέβαλε και η εξέλιξη της γρήγορης σύνδεσης 

στο Διαδίκτυο και οι ανταγωνιστικές τιμές από τους παρόχους. Όσον αφορά τους χρήστες 

του Διαδικτύου, στο γράφημα 1 διαγράφεται αυτή η θετική πορεία που παρουσιάζει η 

διείσδυση του Internet στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σε αντιδιαστολή με τα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Γράφημα 1:Ποσοστό (%) των νοικοκυριών με κατ’ οίκον πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
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 2.2 Παρουσίαση του Ε-banking των Ελληνικών Τραπεζών  

 

 

Οι τράπεζες ήταν εδώ και αρκετά χρόνια από τους πρωτοπόρους οργανισμούς που 

χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά κανάλια για την επικοινωνία και τις συναλλαγές εγχώριων και 

διασυνοριακών πελατών τους. Με την ανάπτυξη του Internet και του περιεχομένου του 

παγκόσμιου ιστού (World Wide Web) κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘90, οι 

τράπεζες αξιοποίησαν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και άρχισαν να προσφέρουν αρκετά 

από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω του Internet. Ο τρόπος αυτός παροχής των 

τραπεζικών υπηρεσιών είναι γνωστός με την ονομασία ηλεκτρονική τραπεζική και 

περιλαμβάνει την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής (Retail Banking), 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε μεγάλους πελάτες και επιχειρήσεις (Wholesale 

Banking) καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με την χρήση ηλεκτρονικών 

καναλιών διανομής. (Ramirez Carl, Electronic Banking, Diane Publishing Co., 1998). Ο 

διεθνής όρος Internet Banking αποδίδεται στην ελληνική ως Διαδικτυακή Τράπεζα, όμως πιο 

συχνά χρησιμοποιείται ισοδύναμα o όρος Ηλεκτρονική Τράπεζα ή e-Banking. Παρά το 

γεγονός ότι συχνά δε γίνεται διάκριση μεταξύ των όρων Internet Banking και e-Banking, ο 

ένας αποτελεί ειδικότερη κατηγορία του άλλου. 

Παρακάτω ακολουθεί μια παρουσίαση της ηλεκτρονικής τραπεζικής 6 μεγάλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον Ελλαδικό χώρο. Οι 

ελληνικές τράπεζες, ακολουθώντας τις εξελίξεις της εποχής και προσπαθώντας να 

ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, υιοθέτησαν τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα 

εξυπηρέτησης των πελατών τους. Σήμερα η παροχή στους πελάτες εναλλακτικών δικτύων 

μέσω των οποίων μπορούν να συναλλάσσονται με την τράπεζα τους θεωρείται αυτονόητη. 

Ήδη όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο έχουν αναπτύξει 

υπηρεσίες Internet Banking βελτιώνοντας συνεχώς το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Βέβαια οι ελληνικές τράπεζες ήταν από τις τελευταίες στην Ευρώπη που υιοθέτησαν τα 

εναλλακτικά δίκτυα, ωστόσο δεν υστερούν από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες στο θέμα 

των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των εναλλακτικών δικτύων. 
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2.2.1 ALPHA BANK (Alpha.gr, 2012) 

 

 

Η Alpha bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι η δεύτερη σε μέγεθος τράπεζα στην Ελλάδα. Με 

652 καταστήματα, ο όμιλος Alpha bank δραστηριοποιείται και στη διεθνή τραπεζική αγορά 

με παρουσία στην Κύπρο και στη Νοτιανατολική Ευρώπη, καθώς επίσης και στη Νέα Υόρκη, 

το Λονδίνο, στο Jersey. Δραστηριοποιείται σε όλος τους τομείς της σύγχρονης τραπεζικής και 

μάλιστα όχι μόνο μέσω του δικτύου των καταστημάτων της αλλά και μέσω των 

εναλλακτικών δικτύων όπως και του Internet Banking.  

Μπαίνοντας στο περιβάλλον της τράπεζας ο χρήστης πρέπει να δώσει τους δύο μυστικούς 

κωδικούς πρόσβασης. Έπειτα, η χρήση του e-Banking είναι απλή και γίνεται από τις επιλογές 

που εμφανίζονται και αντιστοιχούν στις υπηρεσίες, τις οποίες μπορεί κανείς να 

χρησιμοποιήσει. Το αποτέλεσμα, η λίστα δηλαδή με τις τελευταίες συναλλαγές, το υπόλοιπο 

του λογαριασμού και οι ανεξόφλητες επιταγές εμφανίζονται στο ίδιο περιβάλλον, με την ίδια 

ή παραπλήσια μορφή.  

Για να εγγραφεί ο χρήστης και να μπορεί να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

πρέπει πρώτα από όλα να έχει ένα λογαριασμό καταθέσεων ή ταμιευτηρίου σε ένα 

οποιαδήποτε υποκατάστημα. Στη συνέχεια θα πρέπει α συμπληρώσει την αίτηση, η οποία 

παρέχεται και online. Μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία θα δώσει και το e-mail όπου θα 

ειδοποιηθεί σε μερικές μέρες να περάσει από το υποκατάστημα που έχει δηλώσει, ώστε να 

υπογράψει και να παραλάβει τους κωδικούς. Η πιστοποίηση γίνεται με την Verisign, που 

επιτρέπει να κατεβάσει ο χρήστης την ψηφιακή υπογραφή την πρώτη φορά που θα 

χρησιμοποιήσει την υπηρεσία e-Banking. Η τράπεζα χρησιμοποιεί το Verisign για να 

ασφαλίσει τις συναλλαγές. 

Οι συναλλαγές που μπορεί κανείς να εκτελέσει αφορούν σε πληρωμές λογαριασμών και 

επιταγές. Είναι δυνατόν επίσης να δοθεί μια εντολή για την εξόφληση λογαριασμών κοινής 

ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), πιστωτικών καρτών και προσωπικών δανείων σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να μεταφερθούν χρήματα από έναν 

λογαριασμό στον άλλον, σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή άμεσα, να πληροφορηθεί κανείς για 

τα υπόλοιπα και τους τόκους των λογαριασμών του. Όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται 

εύκολα με το πάτημα μερικών πλήκτρων και φυσικά μέσα από το περιβάλλον του 

προγράμματος αναζήτησης (browser). Ο χρήστης αν το επιθυμεί μπορεί να δει κάποιες από 

τις κινήσεις των λογαριασμών του και να τις εκτυπώσει με την ίδια μορφή που εμφανίζονται 
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τα βιβλιάρια καταθέσεων. Στην ίδια φιλοσοφία και με τη ίδια ευκολία γίνονται οι υπόλοιπες 

συναλλαγές, όπως για παράδειγμα ο υπολογισμός των τόκων. Το σύστημα θα εμφανίσει μια 

συγκεντρωτική οθόνη με το διαθέσιμο ποσό και τους τόκους που αναλογούν. Στη 

συγκεκριμένη τράπεζα υπάρχει η εξής ιδιομορφία: ο χρήστης πρέπει να δώσει στην τράπεζα 

εξ αρχής ποιους λογαριασμούς επιθυμεί να συνδέσει με το  internet banking ώστε να μπορεί 

να τους διαχειριστεί. Ο χρήστης έχει ακόμα τη δυνατότητα να ενημερωθεί για μια 

συγκεκριμένη επιταγή που έχει εκδώσει αν έχει κυκλοφορήσει, αν έχει πληρωθεί ή αν έχει 

σφραγιστεί.  

Η Alpha bank προσφέρει την υπηρεσία Alpha Web Banking στους πελάτες της, 

φροντίζοντας συνεχώς για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα συστήματα και στις διαδικασίες 

της. Όσον αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών, σε κάθε εκτελούμενη συναλλαγή γίνεται 

κρυπτογράφηση (128bit encryption) των μηνυμάτων που συναλλάσσονται. Για τη χρήση της 

υπηρεσίας απαιτείται η πληκτρολόγηση προσωπικών κωδικών ασφαλείας (Κωδικός 

Συνδρομητή, Μυστικός Κωδικός Προσβάσεως). Σε περίπτωση που επιχειρηθεί σύνδεση με 

την υπηρεσία και πληκτρολογηθεί πέντε συνεχόμενες φορές λάθος ο μυστικός κωδικός, η 

υπηρεσία «κλειδώνεται» αυτόματα. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στο χρήστη να 

ενεργοποιήσει τις «Υπηρεσίες Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας», με τις οποίες για την είσοδο 

στην υπηρεσία απαιτείται επιπλέον η εισαγωγή πρόσθετου κωδικού ασφαλείας (6-ψήφιου 

κωδικού) που παράγεται κάθε φορά από τη «Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας» Η 

εισαγωγή πρόσθετου κωδικού ασφαλείας απαιτείται  για την εκτέλεση ορισμένων 

συναλλαγών, όπως μεταφορά σε λογαριασμούς τρίτων. Η χρήση της συσκευής σε συνδυασμό 

με τον Κωδικό Συνδρομητή και τον Μυστικό Κωδικό συμβάλλει στην ισχυρότατη 

ταυτοποίηση του συνδρομητή. Ο μοναδικός κωδικός που παράγεται κάθε φορά βρίσκεται σε 

έναν μετρητή (counter) και ένα στατικό, μη αποσπάσιμο συμμετρικό κλειδί το οποίο είναι 

εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή τόσο στη συσκευή ασφαλείας όσο και στην κεντρική 

υποδομή της τράπεζας. Αν κατά τη χρήση του συστήματος δεν εκτελεστεί καμιά συναλλαγή 

μέσα σε διάστημα 20 λεπτών, τότε το σύστημα αποσυνδέει το χρήστη αυτόματα (“Idle 

Timeout”). Η τράπεζα χρησιμοποιεί επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας (Firewalls), τα οποία 

ελέγχουν και καταγράφουν την πρόσβαση στα συστήματα της. Ταυτόχρονα εμποδίζουν 

οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της.  
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2.2.2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Piraeus.gr, 2012) 

 

 

Ο όμιλος Πειραιώς αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και δραστήριους της 

οικονομίας. Η τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως 

ιδιωτική τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου παρέμεινε μέχρι το 1991. 

Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη εργασιών, 

μεγεθών και δραστηριοτήτων. Σήμερα η τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός ομίλου επιχειρήσεων 

που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα 

στην Ελλάδα. Η τράπεζα διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην καταναλωτική-στεγαστική 

πίστη και στα άλλα προϊόντα τραπεζικής ιδιωτών, στο χώρο του μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεων, στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, στην 

αναπτυσσόμενη αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης και τέλος στον τομέα τα ναυτιλίας. Το 

σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρονται τόσο μέσα από το πολύ καλά οργανωμένο 

δίκτυο καταστημάτων της, όσο και από το ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής της winbank.   

Η winbank δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000 ως η πρώτη ολοκληρωμένη υπηρεσία 

Ηλεκτρονικής Τραπεζικής στην Ελλάδα, παρέχοντας ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύνολο 

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που έδωσαν προβάδισμα και 

διαφέρουν για τον τρόπο λειτουργίας τους και αλλά και για την πληρότητα τους είναι η 

υπηρεσία τηλε-ειδοποιήσεων winbank alert, οι πιστωτικές κάρτες και οι προσφερόμενες 

δυνατότητες τόσο μέσω του winbank internet όσο και μέσω του winbank for cards, τα 

εμβάσματα καθώς και η πρωτοποριακή υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών winbank easypay. 

Το winbank easypay επεκτείνει και αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

τραπεζικής της τράπεζας Πειραιώς καθώς είναι  μόνη υπηρεσία στην ελληνική αγορά που 

συνδυάζει πληρωμές προς ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσω internet και 

τηλεφώνου, με χρέωση οποιασδήποτε κάρτας Visa και  Mastercard ή τραπεζικού 

λογαριασμού Πειραιώς. Στην περίπτωση χρέωσης λογαριασμού ο χρήστης της υπηρεσίας 

winbank internet, κάνει login με τους ίδιους κωδικούς όπως και στο internet. 

Η winbank έχει βραβευτεί για τις υπηρεσίες της από διακεκριμένους οργανισμούς σε 

Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ είναι η μοναδική ελληνική υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πρωτιά που κατέλαβαν οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, winbank internet σε αξιολόγηση που πραγματοποίησε 

το διεθνούς κύρους περιοδικό PC WORLD (τεύχος 6
ο
, Ιούνιος 2005) Οι υπηρεσίες winbank 
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διακρίθηκαν με τα βαθμολογία «Άριστα» 90,2. Για την αξιολόγηση αυτή πραγματοποιήθηκε 

συγκριτικό τεστ σε 12 υπηρεσίες e-banking ελληνικών τραπεζών. Ειδικότερα, για την 

υπηρεσία  winbank internet, το PC WORLD αναφέρει: «όντας μια από τις πρώτες τράπεζες 

που επένδυσαν σοβαρά στις υπηρεσίες e-banking, η τράπεζα Πειραιώς έχει αποκτήσει την 

απαραίτητη εμπειρία για να παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες» Συνεχίζει αναφέροντας ότι: «Η 

τράπεζα Πειραιώς διακρίνεται για τον τεράστιο αριθμό υποστηριζόμενων λειτουργιών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία προειδοποιητικών μηνυμάτων, η οποία 

επιτρέπει την ενημέρωση του συνδρομητή σε ορισμένες από αυτόν ημέρες και ώρες όταν 

υπάρχει κάποια μεταβολή στους λογαριασμούς του». Η αξιολόγηση κάλυψε όλες τις πτυχές 

των υπηρεσιών όπως: «Αρχικές Διαδικασίες εγγραφής και ενεργοποίησης υπηρεσίας», 

«Υποστηριζόμενες λειτουργίες μέσω web», «Ευκολία χρήσης», «Ασφάλεια» και 

«Υποστήριξη». Ειδικότερα όπως αναφέρει το PC WORLD, για τη σύγκριση των e-banking 

πραγματοποιήθηκε η ποιοτική βαθμολόγηση 1.500 χαρακτηριστικών και άνω των 5.000 

υπολογισμών.  

Ακόμη τα  PC Labs, τα μεγαλύτερα εργαστήρια δοκιμών τεχνολογίας στην Ελλάδα 

κατατάσσουν την υπηρεσία winbank internet στην πρώτη θέση μεταξύ 12 υπηρεσιών e-

banking. Το PC MAGAZINE (6/2006) στη αξιολόγηση των 12 υπηρεσιών e-banking για 

ιδιώτες αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το e-banking ωριμάζει χρόνο με το χρόνο σαν το παλιό 

κρασί και γίνεται φιλικότερο και πιο άμεσο για το χρήστη». Στην αξιολόγηση οι κατηγορίες 

που αναλύθηκαν και καθόρισαν το αποτέλεσμα ήταν οι «Προσφερόμενες Υπηρεσίες» (45%), 

η «Ευκολία Χρήσης» (20% με 8 σημεία αξιολόγησης), η «Ασφάλεια» (25% με 10 σημεία 

αξιολόγησης), η «Τεχνική Υποστήριξη» (10% με 3 σημεία αξιολόγησης). Η υπηρεσία 

winbank internet της τράπεζας Πειραιώς συγκέντρωσε τη βαθμολογία 14,82 που την 

κατατάσσει στην πρώτη θέση. Ακολουθούν η Eurobank, η Alpha Bank, η Εγνατία Τράπεζα 

και η Εμπορική Τράπεζα.  

Διαπιστώνουμε ότι η winbank είναι μια ολοκληρωμένη τράπεζα και προσφέρει ακριβώς 

τις υπηρεσίες που προσφέρει και ένα κατάστημα μέσα από το internet, το κινητό, το ΑΤΜ και 

το τηλέφωνο. Η τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε έναν αρκετά λειτουργικό τρόπο όπου μπορεί 

να ξεκινήσει κανείς τις συναλλαγές του. Στην πρώτη οθόνη της  winbank όπως ονομάζεται η 

ψηφιακή τράπεζα, ο χρήστης βλέπει τέσσερις βασικές επιλογές που οδηγούν στους τέσσερις 

διαφορετικούς τρόπους τραπεζικών συναλλαγών. Είναι το Internet Banking, το Phone 

Banking, το Mobile Banking και η εξυπηρέτηση από τα ATM. Στο Internet Banking δίνεται η 

δυνατότητα στον πελάτη της Πειραιώς να εκτελέσει με ασφάλεια τις όποιες τραπεζικές 

συναλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτεί κάποιο κατάστημα της τράπεζας.  
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2.2.3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (nbg.gr, 2012) 

 

 

Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί την μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της χώρας και μετά την 

απορρόφηση της Κτηματικής Τράπεζας το 2000 κατέχει σημαντικό μερίδιο της  αγοράς, το 

οποίο ξεπερνά το 30%. Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο είναι το πανελλαδικό δίκτυο 

υποκαταστημάτων και ΑΤΜ που διαθέτει, διευκολύνοντας έτσι οποιονδήποτε θα ήθελε να 

καταθέσει μια αίτηση, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της 

Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Η Εθνική Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της, οι οποίοι μπορεί 

να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, υπηρεσίες e-banking, καλύπτοντας τραπεζικές και 

χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου από οποιαδήποτε χώρο εξοικονομώντας 

χρόνο και χρήμα. Το Internet Banking της Εθνικής παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για το 

υπόλοιπο και την κίνηση των λογαριασμών (ημερήσια-μηναία ανάλυση). Επίσης ο χρήστης 

μπορεί να: 

 μεταφέρει χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό 

 πληρώνει τον ΦΠΑ   

 πληρώνει τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ 

 καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με άμεση πληρωμή ή με εντολή μελλοντικής 

χρέωσης 

 εξοφλεί ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΒΕ 

 πληρώνει τους μηνιαίους λογαριασμούς των πιστωτικών καρτών του 

 εξοφλεί ασφάλιστρα ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής 

 μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στη τράπεζα 

 ενημερώνεται για το χαρτοφυλάκιο μετοχών που τηρεί 

 διεκπεραιώνει αγοραπωλησίες μετοχών και ενημερώνεται για την πορεία της εντολής 

πριν από την πραγματοποίηση τους 

 ενημερώνεται σχετικά με το χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων 

 υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε δημόσιες εγγραφές στο ΧΑΑ 

 αποστέλλει έμβασμα σε άλλη τράπεζα εσωτερικού μέσω του συστήματος Diastransfer 

και να ενημερώνεται για την πορεία του εμβάσματος 

 δώσει παραγγελία για μπλοκ επιταγών, αλλά και να την ακυρώσει 

 υποβάλλει αίτηση για την έκδοση οποιασδήποτε πιστωτικής κάρτας της ΕΤΕ 
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Εκτός από όλες τις παραπάνω υπηρεσίες η εθνική δίνει πληροφορίες και για τα δάνεια 

που ίσως έχει πάρει ο χρήστης. Εδώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει λογαριασμός 

καταθέσεων ταμιευτηρίου, τρεχούμενος ή όψεως ε ευρώ στην τράπεζα. 

Η Εθνική διασφαλίζει τη μυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδομένων 

χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση των διακινούμενων μηνυμάτων 128bit, μέσω 

πρωτοκόλλου SSL 128. Η ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα της τράπεζας 

προστατεύεται από firewall τελευταίας τεχνολογίας. Η αυθεντικότητα της τράπεζας 

εξασφαλίζεται με το πιστοποιητικό της Verisign, όπως και στις περισσότερες ελληνικές 

τράπεζες. Το πιστοποιητικό αυτό εμφανίζεται κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται την 

ιστοσελίδα εισόδου του συστήματος και είναι διαθέσιμο μέσω του κατάλληλου εικονιδίου 

(λουκέτο στο κάτω μέρος της οθόνης),όσο ο χρήστης χρησιμοποιεί την εφαρμογή.  

Η ταυτοποίηση του χρήστη και η πρόσβαση του στο Internet Banking πραγματοποιείται με 

τον κωδικό χρήστη (UserID) και το μυστικό κωδικό  (Password). Επιπρόσθετα για επιπλέον 

ασφάλεια των εγχρήματων συναλλαγών σε κάθε χρήση Internet/Mobile/Phone Banking μια 

συσκευή Ηλεκτρονικού Κλειδαρίθμου (i-code), που παράγει κωδικούς μιας χρήσης. Με την 

εισαγωγή ενός κωδικού i-code πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή προέρχεται πράγματι από 

τον κάτοχο συγκεκριμένης συσκευής, ενώ  η ισχύς κάθε κωδικού είναι μόλις 32’’, με την 

παρέλευση των οποίων ακυρώνεται και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το γεγονός αυτό 

καθιστά αδύνατη την υποκλοπή κωδικών από τρίτους, για μεταγενέστερη εγγραφή (π.χ. 

περιπτώσεις phishing). Μετά τη διεκπεραίωση της συναλλαγής εμφανίζεται στην οθόνη του 

Internet Banking ένας τριψήφιος κωδικός επιβεβαίωσης, ο οποίος είναι ίδιος με τον τριψήφιο 

κωδικό που παράγεται στ συνέχεια από τη συσκευή i-code. Η παραγωγή των κωδικών i-code 

βασίζεται στον ισχυρό αλγόριθμο κρυπτογράφησης 3DES. Ο αλγόριθμος αυτός είναι 

πρακτικά απαραβίαστος, το δε επίπεδο ασφαλείας που παρέχει πιστοποιείται από διεθνείς 

οργανισμούς. 

 

2.2.4 EUROBANK (eurobank.gr, 2012) 

 

 

Ο όμιλος Eurobank EFG μέλος του EFG Bank European Financial Group με έδρα τη 

Γενεύη, ιδρυθηκε το 1990 με την αρχική επωνυμία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και με στόχο 

την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Σήμερα η Eurobank είναι ένας ευρωπαϊκός 

οργανισμός με προσωπικό άνω των 19.000 ανθρώπων και παρέχει τα προϊόντα και τις 
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υπηρεσίες του τόσο μέσα από τα 1.300 σημεία παρουσίας, όσο κι μέσα από εναλλακτικά 

δίκτυα διάθεσης όπως το e-banking. Το site της επιχείρησης διατίθεται σε δύο γλώσσες 

ελληνικά και αγγλικά. 

Η Eurobank δημιούργησε έναν πλήρη διαδικτυακό τόπο στο internet, από όπου μπορεί 

κανείς να πραγματοποιήσει πληθώρα συναλλαγών αλά και να συμμετέχει ενεργά στο 

χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες online. Είναι η μοναδική τράπεζα που δεν υποχρεώνει τον 

πελάτη να πάει σε υποκατάστημα προκειμένου να κάνει αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία. 

Όλα γίνονται ηλεκτρονικά δηλώνοντας μόνο τν ώρα και τη μέρα που θα ήθελε  να παραλάβει 

τους κωδικούς. Η Eurobank χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο από τις άλλες τράπεζες όσον 

αφορά τους κωδικούς πρόσβασης και στις συναλλαγές. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον 

αριθμό της κάρτας, την οποία έχει συνδέσει με τους λογαριασμούς του. Φυσικά, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένας λογαριασμός καταθέσεων και η αντίστοιχη κάρτα που 

μπορεί κανείς να προμηθευτεί από την τράπεζα. Για να γίνει η ταυτοποίηση του χρήστη και 

να μπορέσει να ξεκινήσει τις τραπεζικές συναλλαγές από το ίντερνετ, θα πρέπει να 

συμπληρωθεί και ένας ακόμη κωδικός, ο οποίος αναφέρεται ως κωδικός ίντερνετ και υπάρχει 

στο έντυπο που λαμβάνει ο χρήστης από την τράπεζα με τους προσωπικούς κωδικούς του.   

Η ιστοσελίδα της Eurobank αποτελεί μια αξιόλογη πρόταση που διεκδικεί τα σκήπτρα και 

σε κάποιους τομείς τα καταφέρνει πολύ καλά παρά τν σκληρό ανταγωνισμό. Η μεγάλη γκάμα 

των προϊόντων, ο επαγγελματικός σχεδιασμός των σελίδων και η άρτια υποστήριξη των 

πελατών αποδεικνύουν το πόσο η τράπεζα αναγνωρίζει τη σημασία της Ηλεκτρονικής 

Τραπεζικής και επενδύει σε αυτήν.  

Οι διαθέσιμες συναλλαγές και υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω του διαδικτύου χωρίζονται σε δύο θεματικές ενότητες: α) την 

ενημέρωση και β) τις συναλλαγές. Αναλυτικότερα, σχετικά με τις τραπεζικές υπηρεσίες 

φαίνεται η συνολική εικόνα του πελάτη δηλαδή οι λογαριασμοί του, οι κάρτες πιστωτικές ή 

χρεωστικές, δάνεια, μετοχές κτλ, οι πληροφορίες τν λογαριασμών και τα υπόλοιπα τους. 

Επίσης εύκολα βλέπει κανείς τις κινήσεις που έχουν γίνει στους λογαριασμούς, έως και 3 

μήνες, ή στις πιστωτικές κάρτες, πληροφορίες για δάνεια, επιταγές, μετοχές και εγγυητικές 

επιστολές. Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με το χρηματιστήριο, δηλαδή μπορεί να 

γίνει αποτίμηση του προσωπικού χαρτοφυλακίου μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων της 

ιδίας τράπεζας, παρακολούθηση της συνεδρίασης του ΧΑΑ, προβολή οικονομικών 

αναλύσεων ή ακόμα και του ημερήσιου κλεισίματος μετοχών παραγώγων και αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Τώρα όσον αφορά τις συναλλαγές, δεν διαφέρουν από εκείνες που προσφέρουν 

οι υπόλοιπες τράπεζες. Δηλαδή ο πελάτης μπορεί να εκτελέσει μεταφορές σε λογαριασμούς 
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του ίδιου ή σε τρίτους στην Eurobank ή σε άλλη τράπεζα (ελληνική ή του εξωτερικού), 

πληρωμές δανείων, πιστωτικών καρτών, πληρωμές Δημοσίου καθώς και λογαριασμών 

ΔΕΚΟ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνει η τράπεζα έτσι ώστε να προστατεύει τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές των χρηστών της. Η Eurobank έχει επιλέξει την εταιρεία Verisign 

ως πάροχο πιστοποίησης της ταυτότητας της στο διαδίκτυο. Για τη διενέργεια των 

συναλλαγών στις οποίες ο παραλήπτης δεν είναι γνωστός και συνεπώς εμπεριέχουν ρίσκο 

(π.χ. μεταφορές σε τρίτους, εμβάσματα) η τράπεζα δεν αρκείται σε αυτό το επίπεδο 

ταυτοποίησης του χρήστη αλλά απαιτεί μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, την ψηφιακή 

πιστοποίηση. Η Eurobank είναι η μόνη τράπεζα πάροχος ψηφιακών πιστοποιητικών 

εγγεγραμμένη στα μητρώα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ). Μια επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, με την οποία εξασφαλίζεται το απόρρητο 

κατά τη μεταφορά δεδομένων, είναι η κρυπτογράφηση τους. Η Eurobank χρησιμοποιεί το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) μαζί με την κρυπτογράφηση στα 

128bit το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Η πρόσβαση 

στα συστήματα Eurobank (servers) προστατεύεται από τελευταίας τεχνολογίας firewall, τα 

οποία επιτρέπουν τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών απαγορεύοντας παράλληλα την 

πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της 

τράπεζας σε μη αναγνωρισμένους χρήστες. Τέλος, όπως συμβαίνει στις περισσότερες 

τράπεζες μετά από κάποιες φορές που εισάγονται λανθασμένοι κωδικοί μπλοκάρεται η 

είσοδος και επιπρόσθετα υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσό που μπορεί να μεταφερθεί. 

 

2.2.5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (atebank.gr,2012) 

 

 

Η ATE Bank είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες η οποία, διαθέτοντας το 

δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα και σύγχρονα εναλλακτικά κανάλια 

εξυπηρέτησης, προσφέρει ευέλικτες και ανταγωνιστικές λύσεις στις χρηματοοικονομικές 

ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1929 ως εξειδικευμένο 

πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδoς με σκοπό τη στήριξη και 

την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, που και σήμερα παραμένει ένας από τους βασικούς 

πυλώνες δραστηριοποίησης της Τράπεζας. Το 1991, η Τράπεζα μετατράπηκε σε Α.E. και από 

το 2000 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 2006, το νέο όνομα και η σύγχρονη 
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εταιρική εικόνα της Τράπεζας ως ATE bank, σηματοδότησε το πέρασμα σε μια νέα εποχή ως 

Τράπεζα όλων των Ελλήνων. 

Η ATE bank έχει δημιουργήσει τη νέα εύχρηστη υπηρεσία ATE Web Banking, στην οποία 

αποκτάται πρόσβαση εφόσον προηγηθούν τα εξής: 

 ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στη νέα υπηρεσία, υποβάλλοντας αίτημα και 

υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση στο κατάστημα της ΑΤΕbank,  

 παραλαβή των Κωδικών της εταιρίας και του Χρήστη και του Μυστικού Κωδικού 

Εισόδου, από το κατάστημα και 

 παραλαβή της ειδικής συσκευής κωδικών Ασφαλείας (e-token), η οποία δημιουργεί 

τον Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας, που επίσης απαιτείται για την είσοδό στην 

εφαρμογή. 

Με την εγγραφή σας στο Web Banking, σας δίνονται οι ακόλουθες δυνατότητες:  

 Ενημερώνεστε για τα Υπόλοιπα και τις  Κινήσεις των Λογαριασμών σας 

(Καταθετικών, Επενδυτικών και Δανείων) 

 Ενημερώνεστε για την Κατάσταση των Επιταγών σας και τις Δόσεις των Δανείων σας 

 Εκτελείτε Μεταφορές σε Λογαριασμούς ΑΤΕbank (της Εταιρίας και Τρίτων) 

 Εκτελείτε Εμβάσματα Εσωτερικού- Εξωτερικού 

 Εκτελείτε Ομαδικές Πληρωμές/Εισπράξεις (πχ Μισθοδοσία) μέσω Φόρτωσης 

Εταιρικών Αρχείων 

Πληρώνετε τους λογαριασμούς σας σε: 

 Ασφαλιστικά Ταμεία  

 Ασφαλιστικές εταιρείες 

 ΔΕΚΟ – ΔΕΠΑ  

 Δ.Ε.Υ.Α – Δήμοι 

 Εταιρίες Παροχής Ενέργειας 

 Εταιρίες Ομίλου ΑΤΕ bank: 

 Οφειλές Δημοσίου 

 Παροχή Υπηρεσιών-Λοιπά 

 Σύλλογοι – Σωματεία – Οργανώσεις  

 Τηλεφωνία-Internet-Τηλεόραση  

 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες  

   Προγραμματίζετε Μεταφορές Κεφαλαίων με μελλοντικές ή και επαναλαμβανόμενες 

εντολές σας. 
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 Καταχωρείτε Συνεργάτες σας με Λογαριασμούς σε άλλες Τράπεζες και Φορείς 

Πληρωμής 

 Ενημερώνεστε για το χαρτοφυλάκιο μετοχών, εφόσον τηρείται στην ΑΤΕ 

Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

 Εκτελείτε εντολές αγοραπωλησίας μετοχών με προνομιακό τιμολόγιο και 

ενημερώνεστε για την τύχη της εντολής που έχετε δώσει ή ακόμη και ακύρωση 

εντολής πριν την πραγματοποίησή της.  

 Ενημερώνεστε για το χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων σας στην ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. 

κ.α 

Η επιτυχής είσοδος στην υπηρεσία web banking γίνεται με τη συνδυασμένη χρήση των 

προσωπικών σας κωδικών: Εταιρικός Κωδικός (corporate Id), Κωδικός Χρήστη (user Id) και 

Mυστικός Κωδικός Εισόδου (password). Για ακόμη περισσότερη ασφάλεια κατά τη 

διαδικασία εισόδου απαιτείται και η καταχώρηση του Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας μιας 

χρήσης (one time password) που παράγεται από την ειδική συσκευή Security token που 

διατίθεται ανά χρήστη της εταιρίας. Οι κωδικοί πρόσβασης στην υπηρεσία web banking 

κλειδώνονται αυτόματα όταν καταχωρηθούν λανθασμένα, τρεις (3) συνεχόμενες φορές ο 

Μυστικός Κωδικός Εισόδου ή πέντε (5) συνεχόμενες φορές ο Πρόσθετος Κωδικός 

Ασφάλειας. Αν κατά τη χρήση του συστήματος δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια μέσα 

σε διάστημα 10 λεπτών τερματίζεται αυτόματα η επικοινωνία με την υπηρεσία web banking  

για λόγους ασφαλείας. 

Για την ασφάλεια των συναλλαγών του πελάτη, το web banking της ATEBank έχει 

πιστοποιηθεί από τον διεθνούς κύρους οργανισμό Verisign, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα 

ασφάλειας συναλλαγών. Το πιστοποιητικό εμφανίζεται στην οθόνη εισαγωγής του χρήστη 

και είναι διαθέσιμο, μέσω σχετικού εικονιδίου (κλειδαριά στο κάτω τμήμα της οθόνης) 

καθόλη τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής Το επίπεδο της ασφάλειας που προσφέρεται από 

την ΑΤΕ Bank και το μέγιστο που χρησιμοποιείται σήμερα στην αγορά είναι με 

κρυπτογράφηση 128 bit. 
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2.2.6 MARFIN EGNATIA BANK (marfinbank.gr,2012) 

 

 

Η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, (στο εξής «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» ή 

«MARFIN EGNATIA BANK»), είναι υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας 

Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC 

CO LTD» και  λειτουργεί από την 1/4/2011 ως Μέλος του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας.  Η 

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και την 

Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Αρχή του κράτους – μέλους υποδοχής, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Ο Όμιλος Λαϊκής Τράπεζας  με έδρα στην Κύπρο αποτελεί, σήμερα, 

ένα ηγετικό χρηματοοικονομικό οργανισμό, με ιστορία πέραν των 110 χρόνων και διεθνή 

παρουσία σε 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με  δίκτυο 439 καταστημάτων το 

2012 και 8.464 εργαζομένους, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Μέσω της υπηρεσίας e-Banking της Marfin Egnatia Bank μπορείτε να επισκεφθείτε την 

Tράπεζά σας οποιαδήποτε ώρα της μέρας και να πραγματοποιήσετε ένα ευρύ φάσμα 

τραπεζικών συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα σας δίνεται η δυνατότητα για:  

 Αυτόματη μεταφορά χρηματικών ποσών εντός Marfin Egnatia Bank αλλά και σε 

λογαριασμούς τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Ευρώ και Ξένο Νόμισμα  

 Πληρωμές Δημοσίου, ΦΠΑ, ΙΚΑ, O.A.E.E., Φόρου Εισοδήματος και Τελών 

Κυκλοφορίας  

 Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητής και σταθερής 

τηλεφωνίας και άλλων οργανισμών σε πραγματικό χρόνο εκτέλεσης  

 Πληρωμές πιστωτικών καρτών έκδοσης Marfin Egnatia Bank και άλλων τραπεζών  

 Φόρτιση Προπληρωμένων Καρτών έκδοσης Marfin Egnatia Bank   

 Αποτίμηση της συνολική σας θέσης με τη μορφή διαγραμμάτων  

 Δημιουργία φιλικών ονομάτων στους λογαριασμούς και αποδεκτών πληρωμών  

 Δημιουργία προτύπων για τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συναλλαγές  

 Αίτηση για ανάκληση επιταγής   

 Αίτηση έκδοσης συναλλάγματος και μπλοκ επιταγών   

 Δυνατότητα μεμονωμένων συναλλαγών (που αφορούν συγκεκριμένη πληρωμή) ή 

επαναλαμβανόμενων συναλλαγών (πάγιες / περιοδικές πληρωμές)   
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 Δυνατότητα ειδοποιήσεων (Αlerts) στο κινητό τηλέφωνο μέσω SMS ή στον 

υπολογιστή μέσω e-mail κάθε φορά που οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με 

επιτυχία ή δεν εκτελούνται από την Τράπεζα για οποιονδήποτε λόγο  

 Παρακολούθηση των μελλοντικών σας συναλλαγών σε ένα φιλικό ημερολόγιο 

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία e-Banking της Marfin Egnatia Bank το μόνο που 

χρειάζεται είναι να έχετε έναν τραπεζικό λογαριασμό και να συμπληρώσετε μια Αίτηση 

Εγγραφής στην υπηρεσία e-Banking σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας με μία μόνο 

επίσκεψη. Η Τράπεζα θα σας παραδώσει τους κωδικούς πρόσβασής σας (πακέτο εγγραφής) 

στην υπηρεσία, οι οποίοι είναι και μοναδικοί για εσάς. Το πακέτο εγγραφής περιλαμβάνει τον 

Κωδικό Χρήστη (user name), τον Κωδικό Πρόσβασης (PIN) που μπορείτε να τον αλλάξετε 

όποτε εσείς επιθυμείτε, καθώς και την συσκευή ασφαλείας Security Token που παράγει 

κωδικούς μιας χρήσης για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές. 

Η Marfin Egnatia Bank αναγνωρίζοντας την πρωταρχική σημασία της ασφάλειας στην 

διενέργεια των συναλλαγών, παρέχει τις πιο προηγμένες και πρωτοποριακές μεθόδους για 

διασφάλισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω Internet. Η πολιτική 

ασφάλειας των συναλλαγών που εφαρμόζει η Marfin Egnatia Bank, μπορεί να εγγυηθεί το 

απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών σας. 

Η είσοδος στην υπηρεσία e-Banking επιτυγχάνεται με τη συνδυασμένη χρήση των 

προσωπικών κωδικών σας: Όνομα Χρήστη (user name) και Κωδικός Πρόσβασης (PIN). Οι 

κωδικοί αυτοί σας παραδίδονται κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία e-Banking.  

Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διαδικασία εισόδου στην υπηρεσία e-Banking, 

απαιτείται και η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Υπογραφής Συναλλαγής. Η Ηλεκτρονική 

Υπογραφή Συναλλαγής είναι μία μέθοδος ταυτοποίησης χρηστών που στηρίζεται στην 

δημιουργία κωδικών μιας χρήσης (one time passwords) οι οποίοι παράγονται από την ειδική 

συσκευή Security Token που σας παρέχει η Τράπεζα. Η παραγωγή πραγματοποιείται με τη 

βοήθεια ισχυρών μαθηματικών αλγορίθμων και άλλων τυχαία μεταβαλλόμενων παραμέτρων, 

όπως για παράδειγμα η χρονική στιγμή χρήσης της συσκευής. 

Η υπηρεσία e-Banking υποστηρίζεται από το πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL με 

κρυπτογράφηση 128bit. Η κρυπτογράφηση στα 128 bit θεωρείται πρακτικά αδύνατο να 

παραβιαστεί, δεδομένου ότι ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα θα χρειαζόταν αρκετά 

δισεκατομμύρια έτη για να διαβάσει τέτοια κρυπτογραφημένα δεδομένα.  

Μπορείτε να επιβεβαιώνετε ότι βρίσκεστε σε σελίδα με ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση, 

εφόσον στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας το «http» έχει μετατραπεί σε «https» (όπου 

s σημαίνει secure) και ταυτόχρονα υπάρχει το εικονίδιο με το λουκέτο στο κάτω μέρος της 
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σελίδας αυτής. Η πιστοποίηση παρέχεται στην Τράπεζα μέσω Πιστοποιητικού 

Αυθεντικότητας που εκδίδουν εξουσιοδοτημένες για το σκοπό αυτό ανεξάρτητες εταιρείες 

και διασφαλίζουν ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να προσποιηθεί στον χρήστη ότι είναι η 

Τράπεζα και να υποκλέψει με τον τρόπο αυτό τις πληροφορίες του. Στην υπηρεσία e-Banking 

έχει εγκατασταθεί το Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας της VERISIGN. Η εμφάνιση του 

εικονιδίου με το λουκέτο στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σας υποδηλώνει ότι είστε στην 

σωστή σελίδα. Προκειμένου να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα της σελίδας του e-Banking, 

μπορείτε να κάνετε κλικ στο σήμα της VERISIGN που υπάρχει στην οθόνη login της 

υπηρεσίας 

Ακόμα πρόσθετη ασφάλεια αποτελεί το εικονικό πληκτρολόγιο, το οποίο είναι ένα 

κανονικό πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας και σας δίνει τη 

δυνατότητα να το χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε συγκεκριμένα στοιχεία στην οθόνη 

εισόδου στην υπηρεσία e-Banking, αντικαθιστώντας το πραγματικό πληκτρολόγιο που είναι 

συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας. Το εικονικό πληκτρολόγιο εμφανίζεται στην οθόνη 

εισόδου της υπηρεσίας e-Banking για να συμπληρώσετε μέσω αυτού τους κωδικούς 

πρόσβασής σας στην υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται κάθε δυνατότητα υποκλοπής 

των κωδικών σας, μέσω ιών που μπορούν να καταγράψουν τις πληκτρολογήσεις από το 

πραγματικό πληκτρολόγιο. Όταν δεν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα με το οποίο είστε 

συνδεδεμένος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διακόπτεται αυτόματα η σύνδεσή σας για 

λόγους ασφαλείας. 

Τέλος, Με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 

έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000 από τον Οκτώβριο του 2005. H πιστοποίηση 

πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό TÜV HELLAS, ο οποίος είναι 100% θυγατρικός του 

TÜV NORD Group και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους και αξιόπιστους 

Οργανισμούς Επιθεώρησης & Πιστοποίησης. Το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000 

καλύπτει τον "Σχεδιασμό και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής" που 

παρέχονται από την Τράπεζα και τα οποία αφορούν σε συναλλαγές ηλεκτρονικές τραπεζικής, 

επενδυτικών υπηρεσιών (μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια), τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων 

και ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω Διαδικτύου. 
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2.3 Επισκόπηση Προηγούμενων Ερευνών πάνω στο θέμα 

 

 

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά εμπειρικές μελέτες σχετικά με 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση και την υιοθέτηση των νέων ηλεκτρονικών 

τραπεζικών υπηρεσιών. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών αυξάνεται διαρκώς τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στη διεθνή κοινότητα με αποτέλεσμα πολλοί ερευνητές από διάφορες χώρες 

να ασχολούνται με τους παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές ώστε να τις 

υιοθετήσουν ή όχι. 

Το 2001 οι Jun και Cai χρησιμοποίησαν διαστρωματικά στοιχεία (του Φεβρουαρίου 2000) 

για να ερευνήσουν την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που εκτιμήθηκαν είναι η εξυπηρέτηση, τα συστήματα 

ανοικτής γραμμής και η ποικιλία των τραπεζικών προϊόντων και των υπηρεσιών. Ειδικότερα, 

η ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών αναφέρεται σε επτά μεταβλητές: την αξιοπιστία, 

την ανταπόκριση, την πρόσβαση, την επικοινωνία, την κατανόηση, τη συνεργασία και τη 

συνεχή βελτίωση. Η ποιότητα των συστημάτων ανοικτής γραμμής αφορά το περιεχόμενο, την 

ακρίβεια, την ευκολία χρήσης, την επικαιρότητα, την αισθητική και την ασφάλεια των 

συναλλαγών. Η ποικιλία των προϊόντων των τραπεζικών υπηρεσιών περιλαμβάνει μια 

διάσταση της ποικιλίας των προϊόντων με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώθηκε ότι για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου τραπεζικών 

υπηρεσιών προτείνεται η προσφορά των διαστάσεων της παρούσας μελέτης. Κυρίως οι 

τράπεζες θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στις ακόλουθες διαστάσεις: στην ποιότητα της 

εξυπηρέτησης των πελατών ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην ανταπόκριση στα 

αιτήματα, στην ευκολία πρόσβασης και στην αξιοπιστία συναλλαγών. Στην κατηγορία που 

αφορά τα συστήματα ανοικτής γραμμής οι τράπεζες οφείλουν να προσφέρουν ευκολία στη 

χρήση και να τηρούν ακρίβεια στις συναλλαγές. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη και η 

προσφορά ποικιλίας προϊόντων με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Οι παραπάνω 

διαστάσεις επηρεάζουν σημαντικά την ολική ικανοποίηση ή την δυσαρέσκεια των 

καταναλωτών. 

Το 2002 οι Liao και Cheung πραγματοποίησαν έρευνα στη Σιγκαπούρη χρησιμοποιώντας 

διαστρωματικά στοιχεία (323 άτομα) ώστε να εξετάσουν την προθυμία χρήσης του Ιnternet 

Βanking. Διερεύνησαν την ευκολία πρόσβασης, την εμπειρία των χρηστών, την ασφάλεια και 

την ταχύτητα των συναλλαγών. Ειδικότερα ως ανεξάρτητες μεταβλητές εκτιμήθηκαν οι εξής: 
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το ωράριο συναλλαγών, η διαθεσιμότητα του internet, η ευχάριστη χρήση, η παροχή σαφών 

οδηγιών, οι απλές διαδικασίες λειτουργίας, οι απατήσεις λογισμικού, οι περιεκτικές επιλογές 

βοήθειας, οι αποτελεσματικά σχεδιασμένοι ιστοχώροι, η ικανότητα ελέγχου συναλλαγών πριν 

από την επιβεβαίωση, η ικανότητα να εκτελέσει τις συναλλαγές με τις προτιμημένες 

ταχύτητες, η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η εχεμύθεια, οι περιορισμοί στις μεγάλης αξίας 

συναλλαγές, η δέσμευση για τα μέτρα ασφαλείας, η ανταπόκριση από την ηλεκτρονική 

τράπεζα. Σύμφωνα με την έρευνα των Liao και Cheung η ακρίβεια, η ασφάλεια, η ταχύτητα 

των συναλλαγών, η φιλικότητα προς το χρήστη, η συμμετοχή των χρηστών και η ευκολία 

αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την προθυμία υιοθέτησης του 

internet banking. Η προσήλωση σε αυτούς τους παράγοντες είναι χρήσιμη για την βιώσιμη 

ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής και την προσφορά προϊόντων υψηλής προστιθεμένης 

αξίας.  

Το 2003 οι Yousafzai et al πραγματοποίησαν έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να 

μελετήσουν την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών internet banking. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

ταξινομήθηκαν με σειρά σημαντικότητας ως εξής: ασφάλεια, εμπιστοσύνη, ταχύτητα 

συναλλαγών, εχεμύθεια, επίγνωση των αναγκών, συνέπεια, εξάπλωση των Η/Υ, εξάπλωση 

του internet, δυσκολία χρήσης του internet banking, υποδομή του δικτύου internet της χώρας, 

κόστος διατήρησης της ιστοσελίδας, έλλειψη νομικού ελέγχου, μονοπώλιο παροχής internet, 

δυσκολία διατήρησης της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας οι τράπεζες λιανικής μπορούν να δημιουργήσουν επικερδείς σχέσεις με τους πελάτες 

μέσω μιας συνεργασίας που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη.  

Για την διερεύνηση της ικανοποίησης των καταναλωτών από τις υπηρεσίες internet 

banking στην Νότια Αφρική οι Buys και Brown (2004) πραγματοποίησαν έρευνα     

χρησιμοποιώντας διαστρωματικά στοιχεία 350 ατόμων. Οι παράγοντες που μελετήθηκαν 

είναι η ικανοποιητική υποστήριξη των πελατών, η ικανοποιητική υπηρεσία μεταπωλήσεων, η 

κατανόηση των προβλημάτων και των αιτημάτων, η γρήγορη ανταπόκριση στα περισσότερα 

αιτήματα, η ασφάλεια των στοιχείων της συναλλαγής, η αίσθηση της ασφάλειας με τον 

ιστοχώρο, η φιλικότητα του ιστοσελίδας, η ευκολία ανάγνωσης παραγωγής, η ευχρηστία 

ιστοσελίδας, η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η παροχή καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών, η ικανοποίηση από το σύστημα πληρωμής, η ικανοποίηση από τις 

διαδικασίες συναλλαγής, η σαφήνεια συναλλαγών και πληροφοριών για της τιμές, 

ανταποκρινόμενες πληροφορίες στις ανάγκες, εξακριβωμένες πληροφορίες, η εμπιστοσύνη 

στις πληροφορίες, η ενημέρωση. Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες έχουν κάποια 

χαρακτηριστικά με άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών 
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όπως είναι η υποστήριξη, η ασφάλεια και η ευκολία πληρωμών και συναλλαγών. Η ευκολία 

των συναλλαγών εξαρτάται από το περιεχόμενο των πληροφοριών που προσφέρεται στους 

χρήστες για τη διαχείριση χρηματοδοτικών πόρων όχι μόνο για τραπεζικές υπηρεσίες αλλά 

και όταν οι τράπεζες ενεργούν ως μεσάζοντες για αγορές από άλλα συμβαλλόμενα μέρη. 

Σχετικά με την ικανοποίηση από την ασφάλεια είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε 

καμία διαδεδομένη δυσαρέσκεια παρά τις παραβιάσεις που ασφάλειας που σημειώθηκαν το 

2003. Επιπλέον, εκτιμήθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του περιεχομένου και της καινοτομίας 

των πληροφοριών με την ευκολία χρήσης καθώς επίσης και τη συσχέτιση της ασφάλειας και 

της υποστήριξης με την επιρροή στη χρήση. 

Η ποιότητα των υπηρεσιών του internet banking στη Γερμανία μελετήθηκε το 2004 από 

τον Bauer και τους συνεργάτες του με τη χρήση ενός πολυπαραγοντικού μοντέλου που 

παρέχει κλίμακες μέτρησης για κάθε παράγοντα. Οι παράγοντες που εκτιμήθηκαν είναι η 

ασφάλεια, η αξιοπιστία, η δυνατότητα επιλογής χρηματοδότησης, η διεκπεραίωση  μη 

τραπεζικών υπηρεσιών, η επιλογή, το εύρος των συναλλαγών, η διευκόλυνση αίτησης για 

δάνεια, η ευκολία επεξεργασίας της δοσοληψίας, η αλληλεπίδραση με τους υπαλλήλους, η 

παροχή πληροφοριών, η ψυχαγωγία και η δυνατότητα χρήσης συστήματος παραπόνων. 

Ειδικότερα ο παράγοντας ασφάλεια περιλαμβάνει το σύστημα πληρωμής και την μεταφορά 

στοιχείων. Η αξιοπιστία συνδέεται με την εμπιστοσύνη, την κατανόηση και την 

διακριτικότητα. Η επιλογή περιλαμβάνει το εύρος των υπηρεσιών, τους όρους των βασικών 

υπηρεσιών από εξωτερικούς προμηθευτές και τη ρύθμιση της συναλλαγής. Τα δάνεια 

συνδέονται με την απευθείας σύνδεση μέσω άλλων προμηθευτών, με την υποθήκευση του 

χαρτοφυλακίου τίτλων, με τη χορηγία γρήγορων δανείων και τη ρύθμιση. Η ψυχαγωγία 

αποτελείται από την οπτική έκκληση, τη ζωτικότητα των στοιχείων των πολυμέσων και τα 

«συναρπαστικά» σχέδια. Η παροχή μη τραπεζικών υπηρεσιών περιλαμβάνει τις αεροπορικές 

υπηρεσίες, την ενοικίαση ή αγορά αυτοκινήτου και το online shopping. Η ευκολία 

επεξεργασίας της δοσοληψίας αναφέρεται στην εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, στην 

απλότητα της διαταγής και στην εύκολη ολοκλήρωση των συναλλαγών. Μελετήθηκε επίσης, 

η αλληλεπίδραση που σχετίζεται με την παροχή μέσων βοήθειας και την επιβεβαίωση 

εκτέλεσης. Η παροχή πληροφοριών ερευνήθηκε όσον αφορά τα ειδικά ενδιαφέροντα, την 

επικαιρότητα των προσωπικών πληροφοριών και των γενικών πληροφοριών και την ύπαρξη 

ενημερωτικού δελτίου υποστήριξης. Τέλος, η καταγγελία συνδέεται με τη δυνατότητα 

καταγγελιών προς τη διοίκηση των τραπεζών. Τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας 

είναι ότι η καθιέρωση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης των συναλλαγών με το internet 

banking και η συνεχής εκτίμηση της ποιότητας μπορεί να ενθαρρύνει τις κατάλληλες 
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βελτιώσεις όταν μια από τις διαστάσεις μειώνεται κάτω από ένα ανεκτό επίπεδο. Κατά 

συνέπεια, πτυχές όπως για παράδειγμα το βάθος από τη σειρά υπηρεσιών, η δυνατότητα 

απολογισμών online και οι γρήγορες απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι σημαντικοί οδηγοί 

ώστε η γενική ποιότητα υπηρεσιών να είναι αποτελεσματική. 

Οι Siu και Μou το 2004 διεξάγουν έρευνα στο Hong Kong σχετικά με τις αντιλήψεις των 

πελατών στις υπηρεσίες του internet banking και σε ποιο βαθμό μένουν ικανοποιημένοι από 

αυτές. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από 195 ερωτηματολόγια. Τα άτομα που ανταποκρίθηκαν 

ήταν ηλικίας κάτω από 55 ετών, με την πλειοψηφία μεταξύ 16 και 35 ετών και ήταν όλοι 

χρήστες του internet banking και είχαν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μέσα στο χρονικό 

διάστημα των τελευταίων 6 μηνών. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Multiple 

Regression Analysis. Στην έρευνα χρησιμοποιούνται τέσσερις παράγοντες-διαστάσεις της 

ποιότητας παροχής υπηρεσιών: αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, επίλυση προβλημάτων και 

ασφάλεια. Όπως προκύπτει οι αντιλήψεις των πελατών σχετικά με την αξιοπιστία, την 

αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σχετίζονται σημαντικά με το επίπεδο μόρφωσης. 

Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι επαγγελματίες ή εκείνοι που έχουν λάβει τριτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι πιο ενήμεροι και πιο δεκτικοί στην τεχνολογία όπως το e-banking. Επίσης, 

οι αντιλήψεις του περί αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας, επίλυσης προβλημάτων και 

ασφάλειας σχετίζονται άμεσα με τη συχνότητα χρήσης e-banking που πραγματοποιούν. Όσο 

περισσότερες συναλλαγές κάνουν μέσω e-banking τόσο περισσότερο εμπιστεύονται τις 

τράπεζες και πιστεύουν ότι θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Επίσης σύμφωνα με τους Siu 

και Μou (2004), ο παράγοντας «αξιοπιστία» υπάρχει σε μεγάλο βαθμό για τους χρήστες του 

e-banking, οι οποίοι εντυπωσιάζονται ιδιαίτερα από την λειτουργικότητα και την άμεση 

ανταπόκριση. Από την άλλη πλευρά ο παράγοντας «επίλυση προβλημάτων» δεν υπάρχει σε 

ικανοποιητικό βαθμό σύμφωνα με τους χρήστες του e-banking, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι 

θα αποζημιώνονταν από τις τράπεζες για τυχόν προβλήματα που θα παρουσιάζονταν. Οι 

συγγραφείς επιμένουν ότι η αξιοπιστία, η επίλυση προβλημάτων και η αποτελεσματικότητα 

έχουν αποδειχθεί ότι είναι σημαντικοί παράγοντες στην συνολική ποιότητα των υπηρεσιών. 

Πιο σημαντική συσχέτιση βρέθηκε στον παράγοντα αξιοπιστία. Η ευκολία και η ταχύτητα 

στην πρόσβαση και χρησιμοποίηση μια ιστοσελίδας είναι ένας ζωτικός παράγοντας στην 

αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών. Όσο αφορά τη μελλοντική συμπεριφορά του πελάτη, ο 

παράγοντας ασφάλεια είναι εκείνος, ο οποίος θα παίζει σημαντικό ρόλο στην αντίληψη και 

υιοθέτηση του internet banking όπως άλλωστε συμβαίνει και μέχρι σήμερα.  

Oι ιστοσελίδες μιας τράπεζας, δεδομένου της συνεχούς αύξησης της διείσδυσης του 

Internet στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, έχουν αυξανόμενη σπουδαιότητα, ως κανάλι 
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διανομής. Είναι επομένως σημαντικό οι ιστοσελίδες αυτές να αξιολογούνται και μάλιστα με 

τυποποιημένο τρόπο, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη της εικόνας που έχουν οι 

επισκέπτες των ιστοσελίδων για τη συγκεκριμένη τράπεζα. Στην προσπάθειά μας να 

κατανοήσουμε πώς γίνονται αντιληπτές από τους Έλληνες επισκέπτες τους οι ιστοσελίδες 

ελληνικών τραπεζών
3
, σε σχέση με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες ξένων τραπεζών

4
, 

πραγματοποιήσαμε έρευνα για το πώς αντιλαμβάνεται την ποιότητα των ιστοσελίδων αυτών 

ένας έλληνας επισκέπτης. 

Η έρευνα υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2003, με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Πολυμέσων 

Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ειδικού 

επιστημονικού συνεργάτη κ. Αντρέα Ευαγγελάτου,  μέσω των οποίων εξασφαλίστηκε η 

συμμετοχή 150 φοιτητών του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ως αξιολογητών 

ιστοσελίδων. Σύμφωνα με την ερευνητική μεθοδολογία ζητήθηκε από τους αξιολογητές 

αρχικά να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες των τραπεζών που είχαν συμπεριληφθεί στο δείγμα 

και στη συνέχεια να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, αξιολογώντας τις ιστοσελίδες που 

επισκέφθηκαν. Στις τράπεζες, των οποίων οι ιστοσελίδες αξιολογήθηκαν, συμπεριελήφθησαν 

όλες οι ελληνικές που διαθέτουν ιστοσελίδες και internet banking συναλλαγές, καθώς επίσης 

και οι μεγαλύτερες τράπεζες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων, 

αποτελούσε μετάφραση και προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα γνωστού επιστημονικού 

εργαλείου, του WebQual
5
, το οποίο θεωρείται το καταλληλότερο για τη μέτρηση της 

αντίληψης που έχει, όσον αφορά την ποιότητα ενός συνόλου. Το ερωτηματολόγιο 

περιλάμβανε 22 παραμέτρους αξιολόγησης, καθεμιά από τις οποίες αξιολογούνταν με τη 

βοήθεια πενταβάθμιας κλίμακας διαφωνίας-συμφωνίας. Οι μεταβλητές αυτές παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

                                                             
3 Οι ελληνικές τράπεζες ήταν: Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εμπορική Τράπεζα, 

Τράπεζα Πειραιώς, Aspis Bank, Εγνατία Τράπεζα, Λαϊκή Τράπεζα, Tράπεζα Kύπρου, Novabank.  

4 Οι ξένες τράπεζες ήταν: Deutsche Bank, Crédit Suisse Group, BNP Paribas, Bank of America Corp, J.P. 

Morgan Chase, UBS, HSBC Holding Plc. 

5 WebQual ονομάστηκε η προσαρμογή από τους Barnes και Vidgen του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται 

για τη μέτρηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών, του ServQual, προκειμένου να γίνει κατάλληλο για τη 

μέτρηση της ποιότητας ενός διαδικτυακού τόπου (web site). 
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Πίνακας 1: Κατάταξη των εξεταζομένων χαρακτηριστικών  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΩΝ 

1. Ασφάλεια ατομικών πληροφοριών 12. Επίκαιρη πληροφόρηση 

2. Ασφάλεια συναλλαγών 13. Αλληλεπίδραση 

3. Ευκολία χρήσης 14. Θετική εμπειρία 

4. Κατανοητή πληροφόρηση  15. Σχετική πληροφόρηση 

5. Ευκολία εκμάθησης 16. Επαρκής πληροφόρηση 

6. Εκπλήρωση υποσχέσεων 17. Εξατομίκευση site 

7. Ακριβής πληροφόρηση 18. Σωστή παρουσίαση πληροφόρησης 

8. Ευκολία πλοήγησης 19. Ελκυστική εμφάνιση 

9. Αξιόπιστη πληροφόρηση 20. Καταλληλότητα σχεδιασμού 

10. Διευκόλυνση επικοινωνίας 21. Καλή φήμη site 

11. Επάρκεια site 22. Συμμετοχή σε κοινότητα 

(Πηγή: E-business-forum.gr) 

 

Από την παραπάνω κατάταξη φαίνεται ότι η ασφάλεια έχει τον πρώτο λόγο. Είναι δε 

χαρακτηριστικό ότι η ασφάλεια των ατομικών πληροφοριών βρίσκεται μπροστά και από την 

ίδια την ασφάλεια των συναλλαγών μέσα από το Internet. Η εύκολη χρήση είναι το αμέσως 

πιο σημαντικό για τους ερωτώμενους, ενώ η κατανοητή πληροφόρηση και η ευκολία 

εκμάθησης συμπληρώνουν την πρώτη κρίσιμη πεντάδα. Ουσιαστικά, δηλαδή, για να γίνει το 

νέο κανάλι διανομής τραπεζικών πληροφοριών και συναλλαγών περισσότερο μαζικό και 

αποδεκτό, πρώτες έρχονται η ασφάλεια και η ευκολία των πραγμάτων. Μετά από αυτά τα 

πρώτα βασικά στοιχεία που πρέπει να αναπτυχθούν και να “περάσουν” στο στοχευόμενο 

κοινό από το μάρκετινγκ των τραπεζών, αρχίζουν να επηρεάζουν ολοένα και πιο επιλεκτικά 

και εκλεκτικά στοιχεία του σύγχρονου μάρκετινγκ, όπως η αισθητική, ο σχεδιασμός, η 

επικοινωνία, η φήμη, το κοινωνικό στοιχείο και βεβαίως η προσαρμογή στις απαιτήσεις και 

προτιμήσεις των χρηστών. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική ανάλυση των ελληνικών με τις ξένες 

(κυρίως ευρωπαϊκές) τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες, για τους έλληνες ερωτώμενους-

χρήστες, φαίνεται να υπερτερούν στην αντίληψή τους ως προς τα περισσότερα  εξεταζόμενα 

χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων τους: 
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Πίνακας 2: Σημεία υπεροχής Ελληνικών και Ξένων Τραπεζών 

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΞΕΝΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Ευκολία εκμάθησης Επίκαιρη πληροφόρηση 

Ευκολία πλοήγησης Εξατομίκευση site 

Ευκολία χρήσης Αίσθηση συμμετοχής στην κοινότητα 

Ελκυστική εμφάνιση  

Θετική εμπειρία  

Αξιόπιστη πληροφόρηση  

Σχετική πληροφόρηση  

Κατανοητή πληροφόρηση  

 (Πηγή: E-business-forum.gr)  

 

Oπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η αντίληψη που είχαν οι ερωτώμενοι από την 

επίσκεψή τους στις εξεταζόμενες ιστοσελίδες των τραπεζών, ήταν θετικότερη για τις 

ελληνικές στα χαρακτηριστικά της ευκολίας (μάθησης, πλοήγησης, χρήσης), της εμφάνισης, 

της εμπειρίας που αποκόμισαν, καθώς και του μεγαλύτερου μέρους της πληροφόρησης 

(αξιόπιστη, σχετική, κατανοητή).  

Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη στην προκειμένη περίπτωση το ουσιαστικό στοιχείο της 

γλώσσας, το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα, όταν αναζητεί κανείς πληροφορίες και 

θέλει να μάθει χειρισμούς και λεπτομέρειες. Από την άλλη, όμως, αυτό το πλεονέκτημα 

μετατρέπεται σε μειονέκτημα, όταν ο χρήστης δεν είναι Έλληνας και γι’ αυτό οι τράπεζες που 

θέλουν να αποκτήσουν περισσότερους ξένους πελάτες, καλό θα ήταν να εξετάζουν ξεχωριστά 

αυτή την ομάδα πελατείας στο σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων τους. 

Oσον αφορά τα σημεία υπεροχής των ξένων τραπεζών έναντι των ελληνικών, αυτά έχουν 

να κάνουν με την επικαιρότητα της πληροφόρησης, την αίσθηση της εξατομίκευσης που 

μεταφέρει η ιστοσελίδα και την αίσθηση της συμμετοχής στην κοινότητα. Τα δύο τελευταία 

μάλιστα είδαμε παραπάνω ότι επηρεάζουν τη φήμη της ιστοσελίδας και αποτελούν τα βασικά 

στοιχεία της 4ης ομάδας παραγόντων (συμμετοχή), που επηρεάζουν με τη σειρά τους την 

αντίληψη των χρηστών για τις ιστοσελίδες των τραπεζών.  

Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης του 

σύγχρονου μάρκετινγκ. Επομένως οι ελληνικές τράπεζες οφείλουν να τα εντάξουν στο 

σχεδιασμό τους, ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο πιο διεθνοποιημένο 

πεδίο μάχης, τη “μάχη της ιστοσελίδας”.  
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Για τις υπόλοιπες μεταβλητές-χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές, δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά στις αντιλήψεις των ερωτώμενων επισκεπτών των 

ιστοσελίδων μεταξύ των ελληνικών και ξένων τραπεζών. 

Μια άλλη έρευνα για τις ιστοσελίδες των τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο της 

Ναυτεμπορικής (2004), πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Consilium Think Tank, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα γενικά 

συμπεράσματα του ερευνητικού έργου BANkeVAL 2004 είναι ιδιαίτερα θετικά για τις 

ελληνικές τράπεζες, καθώς δείχνουν ότι η παρουσία τους στο διαδίκτυο είναι ισάξια των 

ανταγωνιστών τους σε διεθνές επίπεδο. Αυτό δεν είναι παράδοξο, καθώς, όπως επισημαίνεται 

και σε σχετική ανακοίνωση, οι ελληνικές τράπεζες «ανακάλυψαν» την ηλεκτρονική 

τραπεζική αργότερα από τους διεθνείς ανταγωνιστές τους, με αποτέλεσμα να έχουν 

πρόσβαση σε τελειότερη τεχνολογία και τεχνογνωσία από τους «πρωτοπόρους» ανταγωνιστές 

τους. Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν από τον Καθηγητή 

Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Εμμανουήλ Γιαννακουδάκη. Στα πλαίσια 

της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι Τράπεζες που διακρίθηκαν στα 6 κύρια ερευνητικά κριτήρια 

του BANkeVAL. Αυτές ήταν Τράπεζα Πειραιώς (Βραβεία Τεχνολογίας και 

Ενημερωσιμότητας), Eurobank (Βραβείο Ευχρηστίας), Omega Bank (Βραβείο Εμφάνισης), 

Τράπεζα Κύπρου (Βραβείο Επικοινωνίας) και Εθνική Τράπεζα (Βραβείο Περιεχομένου).  

Μια άλλη έρευνα των Μαρία Μαύρη και Γιώργου Ιωάννου (2006) είχε ως σκοπό να 

περιγράψει τη συμπεριφορά των Ελλήνων ως προς την αγορά της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει μια μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση ενός πελάτη στο να 

χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 

σκοπός χρησιμοποιήθηκε ένα γενικευμένο γραμμικό μοντέλο, συγκεκριμένα ένα μοντέλο 

λογιστικής παλινδρόμησης, και έγινε προσπάθεια να εκτιμηθούν οι παράγοντες που 

βελτιώνουν την τελική απόφαση ενός ατόμου και η συμβολή του καθενός. Η έρευνα εστίασε 

σε 6 παράγοντες: στην ταχύτητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, στη δυσκολία χρήσης νέας τεχνολογίας που αποθαρρύνει τους πελάτες να τη 

χρησιμοποιήσουν, στην αντίληψη ότι το «παραδοσιακό» τραπεζικό σύστημα είναι καλύτερο 

από ότι το ηλεκτρονικό, στα κόστη ηλεκτρονικής τραπεζικής που σχετίζονται με τα κόστη 

του διαδικτύου όπως επίσης και τα κόστη και τις χρεώσεις της τράπεζας, στο νεαρό ηλικίας 

και στο επίπεδο μόρφωσης των ατόμων που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τραπεζική και 

τέλος στην αντίληψη των πελατών για την έλλειψη πληροφορίας των νέων ηλεκτρονικών 

καναλιών που χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σήμερα. Το σύνολο των 
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απαντημένων ερωτηματολογίων ανέρχεται στα 270 και το δείγμα πληθυσμού ήταν μεταξύ 

16-74 ετών. Τα άτομα κλήθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων έτσι ώστε να αξιολογηθεί η 

ποιότητα της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και να μετρηθεί η αντίληψη των καταναλωτών 

σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση ενός ατόμου να χρησιμοποιήσει ή όχι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι οι εξής: η ηλικία του ατόμου, τις δυσκολίες χρήσης του 

διαδικτύου, το φόβο των αλλαγών στον τραπεζικό τομέα λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης 

και την έλλειψη πληροφοριών που αφορά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των 

ηλεκτρονικών καναλιών στους πελάτες. Παράγοντες όπως η ταχύτητα συναλλαγών ή το 

κόστος χρήσης του διαδικτύου έχουν μικρότερη επίδραση στην τελική απόφαση για τη 

πραγματοποίηση τραπεζικών ηλεκτρονικών συναλλαγών.   

Μια άλλη έρευνα του Φλώρου Χρήστου (2008) έχει ως σκοπό να εξετάσει παράγοντες 

όπως η ποσοστιαία απόσταση (πραγματικοί χρήστες), η κατάταξη της κυκλοφορίας και ο 

αριθμός των ιστοσελίδων που προβάλλονται (ανά χρήστη της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής αν 

ημέρα). Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να εξηγηθεί η απόδοση των ελληνικών 

ιστοσελίδων της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, το 2008. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μόνο οι 

μεγάλες ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν υψηλούς μέσους όρους σύμφωνα με τα στατιστικά 

στοιχεία. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία τους κινούνται σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με 

άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.  Για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Internet 

Banking στην Ελλάδα (και η καθημερινή απόδοση των ιστοσελίδων του Internet Banking), 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την επίσημη ιστοσελίδα της Alexa, εταιρεία πληροφοριών 

web (www.alexa.com). Ειδικότερα, θεωρούνται τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία: “Reach”: 

μετρά τον αριθμό των χρηστών. Reach εκφράζεται συνήθως ως ποσοστό του συνόλου των 

χρηστών του Internet που επισκέπτονται μια δεδομένη ιστοσελίδα, “Page views”: Μετρά τον 

αριθμό των σελίδων που προβλήθηκαν από επισκέπτες της ιστοσελίδας. Πολλαπλές προβολές 

σελίδων της ίδιας σελίδας που γίνεται από τον ίδιο χρήστη την ίδια ημέρα υπολογίζονται 

μόνο μία φορά και “Daily traffic rank”: Αντανακλά την κίνηση στην ιστοσελίδα με βάση 

δεδομένων για μία μόνο ημέρα. Η κατάταξη της κυκλοφορίας βασίζεται σε τρεις μήνες 

συγκεντρωτικά ιστορικά δεδομένα κίνησης από τα εκατομμύρια των χρηστών του Alexa και 

τα δεδομένα που λαμβάνονται από άλλες πηγές, και είναι ένα συνδυασμένο με τις προβολές 

σελίδων και τους χρήστες (reach). Επιλέχθηκαν δεδομένα από 15 κορυφαίες τράπεζες. Η 

ανάλυση χωρίζεται σε τρεις ομάδες των πέντε τραπεζών η καθεμιά. Οι τράπεζες 

κατηγοριοποιούνται μετά την παγκόσμια κατάταξη (με βάση τις επίσημες εκθέσεις που 

δημοσιεύθηκαν στην Bankscope). Ως εκ τούτου, η ομάδα 1 έχει πέντε μεγάλες τράπεζες 
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(Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Alpha Bank,  Τράπεζα Πειραιώς, Εμπορική 

Τράπεζα), μετά από την ομάδα 2 (Αγροτική Τράπεζα, Marfin Bank, Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο, Γενική Τράπεζα, Attica Bank), ενώ η τελευταία ομάδα έχει 5 υπόλοιπες 

τράπεζες (Aspis Bank, Probank, Proton Bank, Πανελλήνια Τράπεζα, 

Millennium Bank). Όλες οι τράπεζες προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του 

Διαδικτύου (web). Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, για τον αριθμό των χρηστών (reach) 

η Eurobank κατέχει την πρώτη θέση, ενώ οι προβολές σελίδων (Page views) δείχνουν μικτά 

αποτελέσματα (η Probank κατέχει την πρώτη θέση με 14,7%). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

οι μεγάλες τράπεζες (ομάδα 1) εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά του μέσου όρου των 

χρηστών του Internet Banking. Ως εκ τούτου, οι πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες 

προσελκύουν περισσότερους χρήστες του Internet Βanking από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα 

στην Ελλάδα. Ωστόσο, παρατηρείται ότι τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά σε σύγκριση με 

άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες που προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου 

(π.χ. σκανδιναβικές τράπεζες). Είναι προφανές ότι οι κορυφαίες τράπεζες δείχνουν μια 

σταθερή απόδοση σε σχέση με το χρόνο (δηλαδή οι χρήστες του Διαδικτύου και οι πελάτες 

επισκέπτονται τακτικά τους δικτυακούς τόπους). Με άλλα λόγια, η "εμπιστοσύνη" είναι 

παράγοντας που αναμένεται να είναι αρκετά υψηλός μεταξύ των χρηστών. Ωστόσο, το 

γεγονός ότι τα στατιστικά στοιχεία για τις ελληνικές τράπεζες είναι χαμηλά (σε σύγκριση με 

άλλες ανεπτυγμένες χώρες), αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να 

επενδύσουν περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας των δικτυακών τόπων τους (και τα 

συστήματα Ηλεκτρονικής Διατραπεζικής). Έτσι  θα αυξηθεί η αξιοπιστία των πελατών και η 

προσέλκυση περισσότερων στις τραπεζικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου. Συνοψίζοντας, τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι μόνο οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες (ομάδα 1) παρουσιάζουν 

υψηλό ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τις ιστοσελίδες τους. 

Μια άλλη έρευνα των Ηλία Σαντουρίδη, Παναγιώτη Τριβελλά και Παναγιώτη Ρεκλίτη 

(2009), μελετά την ποιότητα των υπηρεσιών του Διαδικτύου και τις επιπτώσεις της στην 

ικανοποίηση των πελατών στο πλαίσιο του τραπεζικού κλάδου. Η ποιότητα υπηρεσιών του 

Διαδικτύου βασίζεται στο μοντέλο SERVQUAL και αποτελείται από έξι διαστάσεις: την 

ασφάλεια, την ποιότητα των πληροφοριών, την ανταπόκριση, τη τεχνική υποστήριξη 

διαδικτύου, την εμπάθεια και την αξιοπιστία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δείγμα 184 

έγκυρων ερωτηματολογίων ανάμεσα σε πελάτες της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής στην Ελλάδα, 

μια χώρα με σχετικά χαμηλό ποσοστό διείσδυσης στο Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα 

κατατάσσουν την ασφάλεια πρώτη στην εκτίμηση των ερωτηθέντων. Η ανταπόκριση, η 

ποιότητα των πληροφοριών και τεχνική υποστήριξη διαδικτύου ομαδοποιούνται στο μεσαίο 
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επίπεδο της εκτίμησης των ερωτηθέντων, ενώ η εμπάθεια και η αξιοπιστία θεωρούνται 

λιγότερο αντιληπτές ως διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών του διαδικτύου. Επιπλέον, 

οι έξι διαστάσεις έχουν σημαντική επίδραση στη συνολική ικανοποίηση του πελάτη, με την 

αξιοπιστία να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας.  

 

2.4 Διαχείριση Κινδύνων και Έλεγχος στο Ε-banking 

 

 

Η άρση των ελέγχων, η παγκοσμιοποίηση σε συνάρτηση με την αυξανόμενη ανάπτυξη της 

τεχνολογίας των οικονομικών υπηρεσιών, έχουν δημιουργήσει ποικίλους νέους 

Επιχειρησιακούς Κινδύνους (Ε.Κ.) για τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τα τραπεζικά 

ιδρύματα. Ο Ε.Κ. ορίζεται από την Επιτροπή της Βασιλείας ως ο κίνδυνος της απώλειας  που 

επέρχεται από ανεπαρκείς ή αποτυχημένες εσωτερικές διαδικασίες, ανθρώπινα λάθη, απώλεια 

των συστημάτων, ή και από εξωτερικά γεγονότα συμπεριλαμβανομένου του νομικού 

κινδύνου, αποκλείοντας όμως το στρατηγικό και το κίνδυνο απώλειας φήμης. Αν και  πολλές 

τράπεζες θεωρούν τον κίνδυνο απώλειας φήμης μεγάλης σπουδαιότητας, αποτελώντας μια 

βασική πτυχή των διοικητικών τους προσπαθειών, αυτός τοποθετείται συχνά σε δεύτερη 

μοίρα, προκαλούμενος από τους κινδύνους της αγοράς, τους πιστωτικούς και τους 

Επιχειρησιακούς-Λειτουργικούς.  

Για την επαρκή αντιμετώπιση τέτοιων επιχειρηματικών ζητημάτων, οι τράπεζες 

αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των 

επιχειρησιακών τους κινδύνων. Επιπλέον, η συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ προτάσσει τη 

δημιουργία ενός τυποποιημένου και περιεκτικού τρόπου αντιμετώπισης των επιχειρησιακών 

κινδύνων των τραπεζικών οργανισμών, που μπορούν να προκύψουν από τις εξωτερικές 

επιρροές τους με την αγορά. Από την άλλη, ολοένα και περισσότερες εταιρείες αξιολόγησης 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προσθέτουν νέα κριτήρια εκτίμησης και αξιολόγησης των 

τραπεζικών ιδρυμάτων που σχετίζονται με την ακολουθούμενη προσέγγιση της διοίκησης 

τους αναφορικά με τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων που αυτά διατρέχουν.  
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2.4.1. Επιχειρησιακός Κίνδυνος και Ασφάλεια των Πληροφοριακών 

Συστημάτων των Τραπεζών 

 

 

Η Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων (Α.Π.Σ.) είναι μια σημαντική λειτουργία 

μέσα στα Τραπεζικά Ιδρύματα και διάφοροι μελετητές (Finne 1997 και Bhimani 1996) έχουν 

επισημάνει ότι οι παραβιάσεις στα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) μπορούν να επιφέρουν 

σημαντικές οικονομικές απώλειες στις Τράπεζες. Η σημασία των υποδομών για τις ασφαλείς 

συναλλαγές και το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει υπογραμμιστεί πολλαπλώς από την 

επιστημονική κοινότητα (Bhimani1996). Τα συστήματα πληροφοριών διατρέχουν τον 

κίνδυνο από τις κακόβουλες ενέργειες, τα λάθη των χρηστών, τις φυσικές καταστροφές και 

άλλα δυσμενή γεγονότα. Τα τελευταία χρόνια, τα συστήματα έχουν γίνει πιο ευαίσθητα σε 

αυτές τις απειλές, λόγω της αυξανόμενης αλληλεπίδρασης των δικτύων των υπολογιστών, 

επομένως είναι περισσότερο προσβάσιμα και προσιτά σ’ έναν μεγάλο αριθμό χρηστών. Η 

απάτη στο Διαδίκτυο είναι ένα ραγδαίως αυξανόμενο παγκόσμιο πρόβλημα σύμφωνα 

πρόσφατες έρευνες. 

Οι οικονομικοί κίνδυνοι είναι ανησυχητικοί: το 1999 χάθηκαν 7,6 δισεκατομμύρια 

δολάρια από τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, λόγω προσβολής των πληροφοριακών 

συστημάτων από ιούς (Briney 1999). Οι προηγούμενες προσεγγίσεις στην ασφάλεια έχουν 

επικεντρωθεί στις τεχνικές πτυχές της ασφάλειας (Oppliger 1997, Bhimani 1996), των 

προτύπων για την υποδομή ασφάλειας (Sherwood 2000), καθώς και στις πολιτικές ασφάλειας 

(Finne 1998, Eloff 2000). Εντούτοις, αρκετή έρευνα γίνεται στον τομέα της αξιολόγησης του 

κινδύνου και στον υπολογισμό του βέλτιστου επιπέδου ασφάλειας των Π.Σ. σε συνάρτηση με 

τα κόστη των επενδύσεων. Οι παραδοσιακές αποφάσεις επένδυσης λαμβάνονται 

χρησιμοποιώντας την ανάλυση cost-benefit (κόστους-ωφέλειας). Η εφαρμογή της ανάλυσης 

αυτής στην επιλογή του βέλτιστου επιπέδου ασφάλειας δεν είναι στη καλύτερη των 

περιπτώσεων ισχυρή, κάτι που οφείλεται στη δυσκολία της μέτρησης του κέρδους που 

συνδέεται με την αυξανόμενη ασφάλεια και τη μέτρηση του κινδύνου από την άποψη της 

ασφάλειας. 

Το πρόβλημα της εξεύρεσης και υλοποίησης μιας κατάλληλης και χρήσιμης μεθοδολογίας 

για την αξιολόγηση του κινδύνου, και συνεπώς του βέλτιστου επιπέδου επένδυσης στην 

ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, απασχολεί ακαδημαϊκούς και στελέχη 
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τραπεζών, ως επενδύσεις στην Α.Π.Σ., ενώ πρόκειται να αποτελέσει ένα σταθερά αυξανόμενο 

ποσοστό των συνολικών επενδύσεων ενός Τραπεζικού Οργανισμού στο μέλλον. 

Στο πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τους κινδύνους εκείνους που προσδιορίζονται 

από την Επιτροπή της Βασιλείας ως Ε.Κ. αναφορικά με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. 

 

Πίνακας 3:Ενδεχόμενοι Επιχειρησιακοί Κίνδυνοι 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Διαδικασίες Λανθασμένη κατανομή  πόρων. 

Ζητήματα συμμόρφωσης 

Προσωπικό Αναρμόδιες συναλλαγές από προσωπικό μη 

εξουσιοδοτημένο γι αυτές. 

Απάτη-Οικονομικό Έγκλημα. 

Προβλήματα έλλειψης σωστής οργάνωσης των 

αρμοδιοτήτων κάθε εργασίας 

Συστήματα Απώλεια συστημάτων Hardware ή/και 

λογισμικού. 

Δυσκολία πρόσβασης και αμφισβητήσιμη 

ακεραιότητα των στοιχείων. 

Αναρμόδια πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 

πληροφορίες και συστήματα. 

Ασφάλεια συστημάτων-εφαρμογών. 

Απώλεια τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. 

Computer hacking και ιοί. 

Εξωτερικοί παράγοντες Επιχειρησιακή ανεπάρκεια των συνεργαζόμενων 

με outsourcing προμηθευτών, ή των τρίτων που 

συνεργάζονται με τη τράπεζα. 

Πυρκαγιά ή φυσική καταστροφή. 

Πηγή: KPMG, 2003 
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2.4.2. Διοικητικές Αρχές Κινδύνου για τις Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Εργασίες  

 

 

Τα Τραπεζικά Ιδρύματα παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις εδώ και πολλά χρόνια. Η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, 

συμπεριλαμβανομένων των μικρών πληρωμών και εταιρικών συστημάτων διαχείρισης 

μετρητών (κεφάλαια κίνησης και σύνθετα πιστωτικά προϊόντα), καθώς επίσης οι πάσης 

φύσεως πληρωμές λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, συνδρομές 

σε κάρτες, κ.λ.π.) αποτελούν καθημερινή πρακτική για χιλιάδες καταναλωτές. Εντούτοις, η 

αυξανόμενη παγκόσμια αποδοχή του Διαδικτύου ως καναλιού διάδοσης και επιτάχυνσης της 

πληροφορίας και των συναλλαγών, παρέχει στις μέρες μας πρόσφορο έδαφος στις τραπεζικές 

εφαρμογές, τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες των Τραπεζών, παράλληλα δε, παρέχει νέες 

επιχειρησιακές ευκαιρίες με οφέλη για τις Τράπεζες και  τους πελάτες τους. Η απρόσκοπτη 

τεχνολογική ανάπτυξη της καινοτομίας και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ  των Τραπεζικών 

Ομίλων, έχουν επιτρέψει την λειτουργία μιας ευρύτατης σειράς ηλεκτρονικών τραπεζικών 

εργασιών
6
 προϊόντων και υπηρεσιών για τους λιανικούς και χονδρικούς τραπεζικούς πελάτες. 

Αυτές περιλαμβάνουν διάφορες παραδοσιακές Τραπεζικές δραστηριότητες όπως η πρόσβαση 

σε πλειάδα οικονομικών πληροφοριών, η λήψη δανείων, το άνοιγμα λογαριασμών 

κατάθεσης, αλλά και νέα προϊόντα και υπηρεσίες όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμής 

λογαριασμών, κ.λπ. που προσωποποίησαν τις οικονομικές - Τραπεζικές  "πύλες" σε φυσικές 

και ενδοεπιχειρησιακές αγορές. 

Παρά τα σημαντικά οφέλη της τεχνολογικής καινοτομίας, η ταχεία ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών συναλλαγών εγκυμονεί κινδύνους αλλά και οφέλη, ενώ είναι 

σημαντικό αυτοί οι κίνδυνοι να αναγνωρίζονται και να ρυθμίζονται από τα τραπεζικά 

ιδρύματα κατά τρόπο συνετό
7
. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν την Επιτροπή της Βασιλείας που 

                                                             
6
 Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές εργασίες (e-Banking), περιλαμβάνουν κυρίως υπηρεσίες λιανικής, μαζικές 

πληρωμές καθώς και τραπεζικές υπηρεσίες «χονδρικής» παραδοθείσες με ηλεκτρονικό τρόπο. 

7 Λόγω των γρήγορων αλλαγών στην τεχνολογία πληροφοριών, καμία περιγραφή τέτοιων κινδύνων δεν μπορεί 
να είναι εξαντλητική. Εντούτοις, οι κίνδυνοι που απασχολούν τις τράπεζες που συμμετέχουν στην 

«Ηλεκτρονική Τραπεζική» με παροχή διαφόρων εργασιών δεν είναι γενικά νέοι και καλύπτονται από τις  

κατηγορίες κινδύνου προσδιορίσθηκαν στις αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας για τον αποτελεσματικό 

τραπεζικό έλεγχο, Σεπτέμβριος 1997. Προσδιορίστηκαν οκτώ κατηγορίες κινδύνου συμπεριλαμβανομένου του 

πιστωτικού κινδύνου, της χώρας και του κινδύνου μεταφοράς, του κινδύνου της αγοράς, του επιτοκίου, του 

κινδύνου ρευστότητας, του επιχειρησιακού κινδύνου, του νομικού κινδύνου και του κινδύνου απώλειας φήμης 

κι εν γένει πίστης στο τραπεζικό Ίδρυμα. Οι αρχές αυτές είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο http://www.bis.org.  
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αφορά στον Τραπεζικό Έλεγχο να πραγματοποιήσει μια προκαταρκτική μελέτη των 

διοικητικών επιπτώσεων του κινδύνου της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής το 1998. Αυτή η πρώτη 

μελέτη κατέδειξε μια σαφή ανάγκη για περισσότερη εργασία και σχετική έρευνα  στον τομέα 

της διαχείρισης του κινδύνου που αφορά το Ε-Banking.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε την έκθεση της επιτροπής EBG (Electronic 

Banking Group, η οποία έχει ιδρυθεί το Νοέμβριο του 2009) σχετικά με τη διαχείριση 

κινδύνου και τα εποπτικά ζητήματα που προκύπτουν από τις εξελίξεις στο E-Banking τον 

Οκτώβριο του 2000. Στην έκθεση αυτή καταγράφονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που 

συνδέονται με τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, δηλαδή ο στρατηγικός κίνδυνος, ο 

κίνδυνος απώλειας φήμης-πελατείας, ο λειτουργικός κίνδυνος (συμπεριλαμβανομένης της 

ασφάλειας και των νομικών κινδύνων), οι πιστοδοτήσεις, η αγορά, και ο κίνδυνος 

ρευστότητας.  

Το EBG κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητες στο E-Banking δεν αύξησαν 

τους κινδύνους που δεν ήταν ήδη προσδιορισμένοι από την προηγούμενη εργασία της 

Επιτροπής της Βασιλείας. Εντούτοις, σημείωσε ότι η εφαρμογή του E-Banking από τα 

Τραπεζικά Ιδρύματα αυξάνει και τροποποιεί τη φύση μερικών από τους παραδοσιακούς 

κινδύνους, κι ακολούθως επηρεάζεται ο γενικός κίνδυνος κατά τις Τραπεζικές εργασίες. 

Η Τραπεζική, από την ίδια τη φύση της, είναι υψηλού κινδύνου. Οι μεγάλοι κίνδυνοι που 

συνδέονται με τις τραπεζικές δραστηριότητες είναι οι εξής: στρατηγικός, φήμης, λειτουργικός 

(συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, μερικές φορές ονομάζεται συναλλαγών και των 

νομικών κινδύνων), πιστωτικός, τιμής, ξένου συναλλάγματος, επιτοκίων και ρευστότητας. Οι 

Τραπεζικές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο δεν δημιουργούν κινδύνους που δεν είχαν ήδη 

εντοπιστεί σε παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες, αλλά αυξάνουν και τροποποιούν 

ορισμένους από τους παραδοσιακούς  κινδύνους. Η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα 

και το περιβάλλον της τεχνολογίας των πληροφοριών είναι στενά συνδεδεμένα, επηρεάζοντας 

έτσι το συνολικό προφίλ κινδύνου του Internet Banking. Ειδικότερα, από τη σκοπιά του IS 

ελεγκτή, τα κύρια θέματα είναι στρατηγικά, επιχειρησιακά και φήμης, αφού αυτά έχουν 

άμεση σχέση με τις απειλές για την αξιόπιστη ροή δεδομένων και ενισχύονται από την ταχεία 

εισαγωγή και υποκείμενη τεχνολογική πολυπλοκότητα του Internet Banking. Οι τράπεζες θα 

πρέπει να έχουν μια διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, ώστε να μπορέσουν να εντοπίζουν, να 

υπολογίζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν την έκθεση κινδύνου της τεχνολογίας 

τους. Η διαχείριση του κινδύνου των νέων τεχνολογιών έχει τρία βασικά στοιχεία: 

 Η διαχείριση του κινδύνου αποτελεί ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και των 

ανώτερων διοικητικών στελεχών. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της 
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επιχειρηματικής στρατηγικής της τράπεζας και την καθιέρωση μιας αποτελεσματικής 

μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων. Θα πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις 

και δεξιότητες για να διαχειριστούν τη χρήση των τραπεζικών υπηρεσιών μέσω 

Διαδικτύου και όλων των συναφών κινδύνων. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 

παίρνει μια ρητή, ενημερωμένη και τεκμηριωμένη στρατηγική απόφαση ως προς το 

εάν και με ποιο τρόπο η τράπεζα θα παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Η 

αρχική απόφαση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες υπευθυνότητες, 

πολιτικών και ελέγχων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που προκύπτουν σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο. Το διοικητικό συμβούλιο θα 

πρέπει να αναθεωρήσει, να εγκρίνει και να παρακολουθεί Internet banking που 

σχετίζεται με τα έργα της τεχνολογίας που έχουν σημαντική επίπτωση στο προφίλ 

κινδύνου της τράπεζας και εξασφαλίζουν την παροχή επαρκούς ελέγχου 

προσδιορίζονται, σχεδιάζονται και υλοποιούνται. 

 Η εφαρμογή της τεχνολογίας είναι ευθύνη των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Θα 

πρέπει να έχουν την ικανότητα να αξιολογήσουν αποτελεσματικά τις τεχνολογίες και 

τα προϊόντα της υπηρεσίας Internet banking, καθώς και να διασφαλίσουν ότι έχουν 

εγκατασταθεί και τεκμηριωθεί κατάλληλα. Εάν η τράπεζα δεν έχει την εμπειρία να 

εκπληρώσει αυτή την ευθύνη στο εσωτερικό της, θα πρέπει να εξετάσει τη σύναψη 

συμβάσεων με έναν πωλητή ο οποίος ειδικεύεται σε αυτό το είδος της επιχείρησης ή 

τη συμμετοχή σε μια συμμαχία με κάποιο άλλο τρίτο μέρος με συμπληρωματικές 

τεχνολογίες ή εμπειρία. 

 Η μέτρηση και παρακολούθηση των κινδύνων είναι ευθύνη της επιχειρησιακής 

διαχείρισης. Θα πρέπει να έχουν τις δεξιότητες για την αποτελεσματική αναγνώριση, 

μέτρηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με τραπεζικές 

υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει 

τακτικές εκθέσεις σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, τους κίνδυνους που 

αναλαμβάνει, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων αυτών. 
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2.4.3. Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων για την Ηλεκτρονική Τραπεζική 

 

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία αναμένει ότι τέτοιου είδους κίνδυνοι  

πρέπει να αναγνωρίζονται και να διοικούνται από τραπεζικά ιδρύματα με συνετό τρόπο, 

σύμφωνα με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις των υπηρεσιών του e-banking. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την πρωτοφανή ταχύτητα των αλλαγών που 

σχετίζονται με την καινοτομία της τεχνολογίας, την εξυπηρέτηση των πελατών,  τη 

παγκόσμια φύση των ανοικτών ηλεκτρονικών δικτύων, την ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών 

τραπεζικών εφαρμογών με συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και την αυξανόμενη 

εξάρτηση των τραπεζών σε τρίτους που παρέχουν την απαραίτητη τεχνολογία των 

πληροφοριών. Η επιτροπή επεσήμανε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά αυξήθηκαν και 

τροποποιώντας μερικούς από τους παραδοσιακούς κινδύνους συνδέονται με τις τραπεζικές 

δραστηριότητες, και μάλιστα με  στρατηγικούς, επιχειρησιακούς, νομικούς και κινδύνους 

φήμης, επηρεάζοντας έτσι το συνολικό προφίλ κινδύνου της τραπεζικής.  

Με βάση αυτά τα συμπεράσματα, η Επιτροπή θεωρεί ότι ενώ οι υφιστάμενες αρχές για τη  

διαχείριση των κινδύνων εξακολουθούν να ισχύουν τις δραστηριότητες του e-banking,  

πρέπει να προσαρμοστούν και σε ορισμένες περιπτώσεις να επεκταθούν για τη  διαχείριση 

των κινδύνων που δημιουργούνται από τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων του e-

banking. 

Έτσι η Επιτροπή για να διευκολύνει τις εξελίξεις εντόπισε 14 Αρχές Διαχείρισης Κινδύνου 

για την Ηλεκτρονική Τραπεζική ώστε να βοηθήσει τα τραπεζικά ιδρύματα να επεκτείνουν τις 

υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου ώστε να καλύψουν τις 

ηλεκτρονικές τους δραστηριότητες. Οι αρχές αυτές δεν είναι δεσμευτικές ούτε αποτελούν 

καλές πρακτικές, απλώς προωθούν την ασφάλεια και την ευρωστία των δραστηριοτήτων του 

e-banking διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία στην εφαρμογή που προέρχεται 

εν μέρει από την ταχύτητα των αλλαγών στο τομέα αυτό. (Risk Management Principles for 

Electronic Banking, Basel Committee on Banking Supervision, July 2003). 

Οι Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων εμπίπτουν σε τρεις ευρείες, και συχνά επικαλυπτόμενες, 

κατηγορίες θεμάτων που ομαδοποιούνται για να υπάρξει σαφήνεια: Εποπτεία Διεύθυνσης και 

Διοίκησης, Έλεγχοι Ασφάλειας και Διαχείριση Νομικού Κινδύνου και Φήμης. 
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Εποπτεία Διεύθυνσης και Διοίκησης  

Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο και ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι υπεύθυνοι για την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής στρατηγικής του ιδρύματος και τη θέσπιση αποτελεσματικής 

εποπτείας της διαχείρισης των κινδύνων πρέπει να λάβουν μια τεκμηριωμένη στρατηγική 

απόφαση σχετικά με ποιο τρόπο η τράπεζα παρέχει υπηρεσίες e-banking. Η αρχική απόφαση 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις συγκεκριμένες υπευθυνότητες, πολιτικών και ελέγχων για 

την αντιμετώπιση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων προκύπτουν σε ένα 

διασυνοριακό πλαίσιο. Η αποτελεσματική εποπτεία της διαχείρισης αναμένεται να 

συμπεριλάβει την αναθεώρηση και την έγκριση των βασικών πτυχών της διαδικασίας 

ελέγχου ασφαλείας της τράπεζας, όπως την ανάπτυξη και τη συντήρηση της υποδομής 

ελέγχου ασφάλειας που διασφαλίζει τα συστήματα και τα δεδομένα του e-banking  τόσο από 

εσωτερικές όσο και από εξωτερικές απειλές. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 

ολοκληρωμένη διαδικασία για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την αύξηση 

της πολυπλοκότητας και την αυξανόμενη εξάρτηση από τις σχέσεις εξωτερικής ανάθεσης και 

τρίτων για την εκτέλεση κρίσιμων λειτουργιών του e-banking. 

 

Έλεγχοι Ασφάλειας 

Ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση των κατάλληλων  

διαδικασιών ελέγχου που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την ηλεκτρονική τραπεζική, η ουσία 

αυτών των διαδικασιών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της διαχείρισης των αυξημένων 

προκλήσεων ασφαλείας που θέτει η  ηλεκτρονική τραπεζική. Αυτό θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τη θέσπιση κατάλληλων δικαιωμάτων άδειας και μέτρα ελέγχου ταυτότητας,  

φυσικούς ελέγχους πρόσβασης και την κατάλληλη υποδομή ασφαλείας προκειμένου να 

διατηρήσει τα κατάλληλα όρια και περιορισμούς τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 

εξωτερικές δραστηριότητες των χρηστών και την ακεραιότητα των δεδομένων των αρχείων 

συναλλαγών και των πληροφοριών. Επιπλέον, η ύπαρξη σαφών διαδρομών ελέγχου για όλες 

τις συναλλαγές του e-banking θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα μέτρα για τη  διατήρηση 

της εμπιστευτικότητας των βασικών πληροφοριών e-banking θα πρέπει να συμβαδίζουν με 

την ευαισθησία των εν λόγω πληροφοριών.  

Αν και η προστασία των πελατών και οι κανονισμοί της ιδιωτικής ζωής διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα, οι τράπεζες έχουν γενικά μια σαφή ευθύνη να παρέχουν στους πελάτες τους 

με ένα επίπεδο άνεσης γνωστοποιήσεις σχετικά με πληροφορίες, όπως η προστασία των 

δεδομένων των πελατών και η διαθεσιμότητα της επιχείρησης που προσεγγίζει το επίπεδο 

που μπορούν να περιμένουν όταν χρησιμοποιούν παραδοσιακά κανάλια διανομής τραπεζικών 
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υπηρεσιών. Για να ελαχιστοποιηθεί η διαχείριση νομικού κινδύνου και φήμης που συνδέεται 

με τις δραστηριότητες του e-banking που διεξάγονται τόσο εγχώρια όσο και διασυνοριακά, οι 

τράπεζες θα πρέπει να κάνουν επαρκή δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις 

ιστοσελίδες τους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την τήρηση 

της ιδιωτικής ζωής των πελατών τους.  

 

Διαχείριση Νομικού Κινδύνου και Φήμης 

Για να προστατευτούν οι τράπεζες από τις επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες του e-banking θα 

πρέπει να παραδίδονται σε μια συνεπή και έγκαιρη βάση σύμφωνα με τις υψηλές προσδοκίες 

των πελατών για σταθερή και ταχεία διαθεσιμότητα και δυνητικά υψηλή ζήτηση συναλλαγή. 

Η τράπεζα πρέπει να έχει η ικανότητα να προσφέρει υπηρεσίες e-banking σε όλους τους 

τελικούς χρήστες και να είναι σε θέση να διατηρήσει μια τέτοια διαθεσιμότητα σε όλες τις 

περιστάσεις. Αποτελεσματικοί μηχανισμοί αντιμετώπισης περιστατικών είναι επίσης 

απαραίτητοι για την ελαχιστοποίηση νομικού κινδύνου και κινδύνων φήμης που προκύπτουν 

από απρόβλεπτα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών 

επιθέσεων, που μπορεί να επηρεάσουν την παροχή κα τα συστήματα υπηρεσιών του e-

banking. Για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών, οι τράπεζες θα πρέπει να 

έχουν ως εκ τούτου αποτελεσματική ικανότητα στην επιχειρησιακή συνέχεια και στο 

σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης. Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν τα κατάλληλα 

σχέδια για την αντιμετώπιση περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών 

επικοινωνίας, που διασφαλίζουν την επιχειρησιακή συνέχεια, τον έλεγχο των κινδύνων φήμης 

και το όριο ευθύνης που σχετίζεται με τις διαταραχές των υπηρεσιών τους στο e-banking. 

Οι αρχές διαχείρισης του e-banking είναι οι εξής: 

Α. Εποπτεία διεύθυνσης και Διοίκησης (Αρχές 1 έως 3) 

1. Αποτελεσματική εποπτεία διαχείρισης δραστηριοτήτων του e-banking 

2. Δημιουργία μιας συνολικής διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας 

3. Συνολική επιμέλεια και διαχείριση της διαδικασίας εποπτείας για εξωτερική ανάθεση 

σχέσεων και άλλα εξαρτώμενα τρίτα μέλη 

Β. Έλεγχοι Ασφάλειας (Αρχές 4 έως 10)   

4. Ταυτοποίηση των πελατών του e-banking 

5. Μη αποκήρυξη και λογοδοσία για τις συναλλαγές του e-banking 

6. Κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός των καθηκόντων 

7. Κατάλληλοι έλεγχοι άδεις για τα συστήματα του e-banking, τις βάσεις και τις 

εφαρμογές 
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8. Η ακεραιότητα των δεδομένων στις συναλλαγές του e-banking, τα αρχεία και τις 

πληροφορίες 

9. Καθιέρωση ξεκάθαρων διαδρομών ελέγχου στις e-banking συναλλαγές 

10. Εμπιστευτικότητα των βασικών τραπεζικών πληροφοριών 

Γ.  Διαχείριση Νομικού Κινδύνου και Φήμης (Αρχές 11 έως 14)  

11. Γνωστοποίηση κατάλληλων στοιχείων για τις υπηρεσίες του e-banking 

12. Απόρρητο των πληροφοριών για τους πελάτες 

13. Ικανότητα, επιχειρησιακή συνέχεια και σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για τη 

διασφάλιση της διαθεσιμότητας των συστημάτων και των υπηρεσιών του e-banking 

14. Σχεδιασμός αντιμετώπισης περιστατικού 

Αρχή 1: Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να 

καθιερώσει αποτελεσματική διοικητική εποπτεία διαχείρισης για τους κινδύνους που 

συνδέονται με e-banking δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της θέσπιση ειδικών 

ευθυνών, των πολιτικών και ελέγχους για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων. 

Αρχή 2: Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να 

εξετάσουν και να εγκρίνουν τις βασικές πτυχές της διαδικασίας ελέγχου ασφαλείας της 

τράπεζας. 

Αρχή 3: Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να 

θεσπίσουν μια ολοκληρωμένη και συνεχή διαδικασία δέουσας επιμέλειας και εποπτείας για 

τη διαχείριση των σχέσεων της τράπεζας με εξωτερικούς παρόχους αλλά και τις εξαρτήσεις 

από τρίτους προς υποστήριξη του e-banking. 

Αρχή 4: Οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να πιστοποιήσουν την 

ταυτότητα και την άδεια των πελατών με τους οποίους δραστηριοποιούνται μέσω του 

Διαδικτύου. 

Αρχή 5: Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους πιστοποίησης συναλλαγών που 

να καταστέλλουν την αποποίηση ευθυνών και να καθιερώσουν την υπευθυνότητα στις e-

banking συναλλαγές. 

Αρχή 6: Οι τράπεζες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι  έχουν τεθεί τα κατάλληλα μέτρα σε 

εφαρμογή για την προώθηση επαρκούς διαχωρισμού των καθηκόντων 

εντός συστημάτων, βάσεις δεδομένων και εφαρμογών του e-banking. 

Αρχή 7: Οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί δε ισχύ οι κατάλληλοι έλεγχοι 

πιστοποίησης για τα e-banking συστήματα, τις βάσεις δεδομένων και τις εφαρμογές. 
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Αρχή 8:  Οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται ενδεδειγμένα μέτρα για την 

προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων για τις e-banking συναλλαγές, τα αρχεία και τις 

πληροφορίες. 

Αρχή 9: Οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι ξεκάθαρες οι διαδικασίες ελέγχου που 

υπάρχουν για όλες τις e-banking συναλλαγές. 

Αρχή 10: Οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διατηρηθεί το 

απόρρητο των βασικών πληροφοριών e-banking. Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 

διατήρηση του απορρήτου πρέπει να είναι ανάλογα με την ευαισθησία των πληροφοριών που 

μεταδίδονται ή  και αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων. 

Αρχή 11: Οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκείς πληροφορίες στις 

ιστοσελίδες τους για να επιτρέπουν σε πιθανούς πελάτες να διαμορφώνουν μια 

ολοκληρωμένη άποψη για την ταυτότητα της τράπεζας και το κανονιστικό καθεστώς της 

τράπεζας πριν από την είσοδο τους για  e-banking συναλλαγές. 

Αρχή 12: Οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η 

τήρηση των απαιτήσεων της ιδιωτικής ζωής των πελατών που ισχύουν για τις χώρες στις 

οποίες η τράπεζα παρέχει e-banking προϊόντα και υπηρεσίες. 

Αρχή 13: Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν αποτελεσματική ικανότητα, επιχειρηματική 

συνέχεια και διαδικασίες σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης για να συμβάλουν στη διασφάλιση 

της διαθεσιμότητας συστημάτων και υπηρεσιών του e-banking. 

Αρχή 14: Οι τράπεζες θα πρέπει να αναπτύξουν κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης για τη 

διαχείριση, συγκράτηση και ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν από 

απρόβλεπτα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών επιθέσεων, 

που μπορούν να εμποδίσουν την παροχή e-banking συστημάτων και υπηρεσιών. 

 

2.4.4. Ο Ρόλος του Ελεγκτή Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι σε τραπεζικά συστήματα στο Διαδίκτυο θα πρέπει να είναι ανάλογοι 

με το επίπεδο του κινδύνου όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα, το επίπεδο 

του κινδύνου που συνδέεται με την εφαρμογή και το επίπεδο ανοχής του κινδύνου της 

τράπεζας. Η αναθεώρηση του εσωτερικού ελέγχου στο τραπεζικό περιβάλλον Διαδικτύου 

πρέπει να βοηθήσει τον IS ελεγκτή για να παρέχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι έλεγχοι είναι 
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κατάλληλοι και λειτουργούν σωστά. Οι στόχοι ελέγχου μιας τράπεζας για τη τεχνολογία 

τραπεζικών προϊόντων στο διαδίκτυο μπορούν να επικεντρωθούν στα ακόλουθα: 

 Συνέπεια της τεχνολογίας σχεδιασμού και των στρατηγικών στόχων, 

συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και οικονομία 

των πράξεων και τη συμμόρφωση με τις εταιρικές πολιτικές και νομικές απαιτήσεις 

 Τα δεδομένα και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 

επιχειρήσεων για σχεδιασμό ανάκαμψης 

 Η ακεραιότητα των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής για την 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων, την κατάλληλη εξουσιοδότηση των 

συναλλαγών και την αξιοπιστία της ροής δεδομένων 

 Απόρρητο των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής προτύπων, συμπεριλαμβανομένων 

των ελέγχων όσον αφορά την πρόσβαση τόσο των υπαλλήλων όσο και των πελατών. 

 Για να αξιολογήσει σωστά τους εσωτερικούς ελέγχους και την επάρκειά τους, ο IS 

ελεγκτής θα πρέπει να κατανοήσει το επιχειρησιακό περιβάλλον της τράπεζας. Το CΟΒΙ T 

3
rd

 Enron, το οποίο δημοσιεύθηκε από το IT Governance Institute, το 2000, καθόρισε επτά 

κριτήρια πληροφορίες που πρέπει να πληρούνται από τα συστήματα πληροφοριών: 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

 Εμπιστευτικότητα 

 Ακεραιότητα 

 Διαθεσιμότητα 

 Συμμόρφωση 

 Αξιοπιστία 

Προτού αποδεχτεί τη θέση του ο IS ελεγκτής θα πρέπει να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση 

για οποιαδήποτε συμφέροντα που αυτός / αυτή μπορεί να έχει στην υπό εξέταση Διαδικτυακή 

Τράπεζα και ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Σε 

περίπτωση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων, αυτές θα πρέπει να κοινοποιούνται, ρητά στη 

διοίκηση της τράπεζας και η γραπτή έγκριση της διοίκησης της τράπεζας θα πρέπει να ληφθεί 

πριν από την αποδοχή της ανάθεσης.   

Ο IS ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και λειτουργικές δεξιότητες 

και τις γνώσεις για να προβεί στην επανεξέταση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και των 

κινδύνων που συνδέονται με τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου. Ο IS ελεγκτής 

πρέπει να καθορίσει αν η τεχνολογία και τα προϊόντα ανταποκρίνονται με τους στρατηγικούς 
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στόχους της τράπεζας. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχει γνώση της τράπεζας και των συναφών 

κινδύνων, των νόμων και των κανονισμών σε συνδυασμό με τεχνικές γνώσεις για να 

μπορέσει να αξιολογήσει τεχνολογίες όπως η φιλοξενία ιστοσελίδων, μεθόδους 

κρυπτογράφησης, ασφάλεια δικτύων και ασφάλεια τεχνολογιών όπως firewalls, ανίχνευσης 

εισβολής και την προστασία από ιούς. Όπου κρίνεται απαραίτητη η συμβολή εξωτερικού 

επαγγελματία θα πρέπει να γίνεται χρήση εξωτερικών επαγγελματικών πόρων. Το γεγονός ότι 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει να κοινοποιείται από τη 

διοίκηση της τράπεζας γραπτώς. Ο IS ελεγκτής θα πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες 

σχετικά με τους στόχους της τράπεζας για το Internet Banking, τη στρατηγική που 

χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων, τον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα χρησιμοποιεί 

τη τεχνολογία του διαδικτύου στις σχέσεις της με τους πελάτες(ενημερωτικός, 

επικοινωνιακός, συναλλακτικός). Οι πληροφορίες που συγκεντρώνει θα πρέπει να βοηθούν 

στην πραγματοποίηση ενός υψηλού επιπέδου αξιολόγησης των τραπεζικών κινδύνων καθώς 

και των κινδύνων που σχετίζονται με τα κριτήρια πληροφοριών του COBIT. Η υψηλού 

επιπέδου αξιολόγηση των κινδύνων βοηθάει στο να προσδιοριστεί το εύρος και η κάλυψη της 

επανεξέτασης. Αν η τράπεζα έχει πλαίσιο επιχειρηματικού κινδύνου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί. Ο IS ελεγκτής θα πρέπει να ακολουθήσει μια προσέγγιση αξιολόγησης των 

κινδύνων  για την ανάλυση και αξιολόγηση των κύριων πιθανών γενικών και ειδικών απειλών 

που συνδέονται με την εφαρμογή των τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, τις πιθανές 

εκδηλώσεις, τις δυνητικές επιπτώσεις στην τράπεζα, την πιθανότητα των περιστατικών και 

την πιθανή διαχείριση των κινδύνων και μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν για την 

πρόληψη των κινδύνων. 

Για τους σκοπούς της επανεξέτασης, οι στόχοι του ελέγχου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τους κανονισμούς και τους ισχύοντες νόμους για το τραπεζικό τομέα. Το Διαδίκτυο δεν έχει 

σύνορα, έτσι είναι εύκολο για κάθε τράπεζα που χρησιμοποιεί ένα διαδικτυακό κανάλι να 

λειτουργεί σε ένα πολυ-κράτος, ακόμα και σε πολλές χώρες του περιβάλλοντος. Η τράπεζα 

δεσμεύεται από τους νόμους, τους κανονισμούς και τα έθιμα της, όπου βρίσκονται οι πελάτες 

της και όχι μόνο, όπου η τράπεζα είναι εγκατεστημένη. Ως εκ τούτου, ο IS ελεγκτής πρέπει 

να προσδιορίζει τη γεωγραφική εξάπλωση της τρέχουσας και προγραμματισμένης 

πελατειακής βάσης της τράπεζας. Ο IS ελεγκτής πρέπει να προσδιορίσει πόσες διαφορετικές 

χώρες έχουν νομικό και κανονιστικό έλεγχο των τραπεζικών δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο 

και να καθορίσει πώς η τράπεζα στο Διαδίκτυο θα διαχειριστεί αυτό τον κίνδυνο. Ο IS 

ελεγκτής πρέπει να διατυπώσει την προσέγγιση με τέτοιο τρόπο ώστε το πεδίο εφαρμογής και 
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οι στόχοι αναθεώρησης να μπορούν να εκπληρωθούν με αντικειμενικό και επαγγελματικό 

τρόπο. 

Οι πτυχές που πρέπει να αναθεωρηθούν και η διαδικασία αναθεώρησης θα πρέπει να 

επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό και το στόχο της αναθεώρησης, καθώς και την 

προσέγγιση που ορίζεται ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού. Σε γενικές γραμμές, στη 

συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία του περιβάλλοντος των τραπεζικών υπηρεσιών μέσω 

Διαδικτύου, η μελέτη θα πρέπει να γίνεται από τα διαθέσιμα έγγραφα, όπως είναι οι 

κανονισμοί της τράπεζας για τις τραπεζικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, το νόμο για το 

διαδίκτυο, το δίκαιο της ιδιωτικής ζωής και τη τεκμηρίωση του τραπεζικού συστήματος του 

διαδικτύου. Για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που σχετίζονται με το Internet Banking 

και έχουν σημειωθεί στο παρελθόν και  μπορεί να απαιτείται παρακολούθηση, ο IS ελεγκτής 

θα πρέπει να επανεξετάσει τα ακόλουθα έγγραφα όπως προηγούμενες αναφορές, 

παρακολούθηση δραστηριοτήτων, έγγραφα από προηγούμενους ελέγχους αλλά και 

εσωτερικές και εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου. Ο IS ελεγκτής πρέπει να εκπονεί τακτικά 

αναφορές σχετικά με τις τεχνολογίες που διαχειρίζεται και τους κινδύνους που αναλαμβάνει 

και τον τρόπο διαχείρισης αυτών των κινδύνων. Η παρακολούθηση της απόδοσης του 

συστήματος αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας. Ανάλογα με το πεδίο κάλυψης,  η έκθεση 

για επανεξέταση στο Internet Banking που πραγματοποιείται θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 

εξής κατά περίπτωση: 

 Το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τις 

υποθέσεις 

 Μια συνολική αξιολόγηση των συστημάτων και των διαδικασιών του Internet 

Banking από τη σκοπιά των δυνατών και αδύναμων σημείων καθώς και τις πιθανές 

συνέπειες των αδυναμιών 

 Συστάσεις για να ξεπεραστούν οι σημαντικές αδυναμίες και να βελτιωθούν τα 

συστήματα και οι διαδικασίες του Internet Banking 

 Δήλωση σχετικά με το βαθμό συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της τράπεζας ή την 

ισχύουσα νομοθεσία, σε συνδυασμό με την επίδραση που θα έχει οποιαδήποτε μη 

συμμόρφωση 

 Δήλωση σχετικά με το βαθμό συμμόρφωσης με τα κριτήρια πληροφοριών COBIT σε 

συνδυασμό με την επίδραση που θα έχει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση 

 Συστάσεις σχετικά με το πώς τα ευρήματα της επανεξέτασης θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση παρόμοιων μελλοντικών λύσεων ή πρωτοβουλιών. 
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2.4.5. Διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με το ISACA και το COBIT 

 

 

Οι σπουδαιότερες οδηγίες, τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές του ISACA που 

σχετίζονται με το e-banking είναι οι εξής: 

Πρότυπα: 

 S2 Ανεξαρτησία (Independence) Ο ελεγκτής που θα διεξάγει τον έλεγχο θα πρέπει να 

μην έχει καμιά σχέση με την εταιρία που ελέγχει. Τον όρο αυτό ο ελεγκτής τον 

υπογράφει διότι αποτελεί δικλείδα ασφαλείας της ακεραιότητας του. 

 S4 Επαγγελματική Ικανότητα (Professional Competence) Ο ελεγκτής θα πρέπει να 

είναι επαγγελματικά ικανός. Να φέρει τις κατάλληλες ικανότητες και γνώσεις 

προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία το ελεγκτικό του έργο, πάντα στα πλαίσια 

της προϋπόθεσης ότι θα μορφώνεται και θα εκπαιδεύεται συνεχώς.  

 S5 Προγραμματισμός-Σχεδιασμός (Planning) Ο ελεγκτής θα πρέπει να αναπτύξει ένα 

πρόγραμμα ελέγχου που να εμφανίζει το ξεκάθαρο σκοπό, τα βήματα της ελεγκτικής 

προσέγγισης, το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, τις πηγές από τις οποίες θα αντλήσει 

τα στοιχεία που χρειάζεται καθώς και τις διαδικασίες τις οποίες θα ακολουθήσει 

προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο. 

 S6 Εκτέλεση του ελεγκτικού έργου (Performance of Audit Work) Επίβλεψη: η 

ελεγκτική εργασία πρέπει να ελέγχεται προκειμένου να είναι σύμφωνη με τα 

ελεγκτικά πρότυπα, Αποδεικτικά στοιχεία: ο ελεγκτής κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

θα πρέπει να στηρίζει το ελεγκτικό του έργο σε επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία, 

Τεκμηρίωση: η ελεγκτική εργασία θα πρέπει να τεκμηριώνεται, να περιγράφεται η 

ελεγκτική εργασία που διενεργήθηκε και να συλλέγονται τα αποδεικτικά στοιχεία που 

στηρίζουν τα ευρήματα και τα συμπεράσματα ελέγχου. 

Κατευθυντήριες γραμμές: 

 G22. Επικοινωνία με τον πελάτη μέσω διαδικτύου (Business-to-consumer (B2C) E-

commerce Review) Ο ελεγκτής θα πρέπει να ερευνήσει και να επιβεβαιώσει ότι 

οποιεσδήποτε συναλλαγές διενεργούνται μέσω του διαδικτύου είναι σύμφωνες με την 

πολιτική της εταιρίας. Τηρούνται οι όροι των συμφωνιών μεταξύ εταιρίας και 

πελατών (ποσότητες, τιμές, ημερομηνίες παράδοσης κ.α) και δεν πραγματοποιείται 

αθέμιτος ανταγωνισμός.  
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 G24. Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου (Internet Banking) Είναι διαδεδομένο 

οι εταιρίες να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες μέσω του 

διαδικτύου. Ο ελεγκτής οφείλει να μελετήσει την τραπεζική νομοθεσία, το σύστημα 

του web banking, την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα καθώς και οτιδήποτε 

σχετίζεται με αυτήν την μορφή υπηρεσίας της τράπεζας προκειμένου να διαπιστώσει 

ότι όλα είναι νομότυπα. Στόχος του είναι να αξιολογήσει για τον εάν υπάρχει κίνδυνος 

π.χ. για διαρροή στοιχείων ή εισβολή από τρίτο (hacker, δυσαρεστημένο υπάλληλο, 

ανταγωνιστή κ.α.).  

Διαδικασίες: 

 P2 Ηλεκτρονική υπογραφή και διαχείριση (Digital Signature and Key Management 

Procedure) Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να παρασχεθεί ένα εργαλείο για να 

βοηθήσει την αξιολόγηση μιας αρχής πιστοποίησης (CA - Certification Authority), 

από την άποψη της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και της 

αξιοπιστίας. Οι τεχνικές πιστοποίησης αυθεντικότητας διαδραματίζουν έναν 

ουσιαστικό ρόλο στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εφόσον χρησιμοποιούνται για να 

παρέχουν την πρόσβαση σε ένα εταιρικό ενδοδίκτυο, ή για να προσδιορίσουν τα 

επικοινωνούντα συμβαλλόμενα μέρη (ιδιωτικά ή εμπορικά) ή πραγματοποιώντας 

συναλλαγές. Η πιστοποίηση αυθεντικότητας των συμμετεχόντων σε μια συναλλαγή ή 

μια επικοινωνία, όταν πραγματοποιείται κατάλληλα από τις αξιόπιστες και ασφαλείς 

υποδομές τεχνολογίας, είναι μια μέθοδος προαγωγής εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Η πιστοποίηση αυθεντικότητας μπορεί να εφαρμοσθεί σε διάφορα επίπεδα 

ασφάλειας και από τις διαφορετικές τεχνολογίες βασισμένες στις απαιτήσεις του 

συμβαλλόμενου μέρους και τα χαρακτηριστικά συναλλαγής ή επικοινωνίας. Σήμερα 

υπάρχουν ποικίλες βιομετρικές και κρυπτογραφικές key-based (βασισμένες σε 

κωδικούς-κλειδιά) λύσεις που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση αυθεντικότητας. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομα συστήματα, σε συνδυασμό ή ως τμήμα 

ενός μεγαλύτερου τεχνολογικού περιβάλλοντος. Πολλές οργανώσεις θεωρούν ότι τα 

δημόσια εργαλεία υποδομής βασισμένα σε κωδικούς-κλειδιά (public key 

infrastructure (PKI) based tools) παρέχουν τις πιο εξελικτικές λύσεις για τα ισχυρά 

εμπορικά συστήματα πιστοποίησης αυθεντικότητας.  

 P3. Συστήματα ανίχνευσης παρείσφρησης (Intrusion Detection Systems (IDS) Review 

Procedure) Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να παράσχει τα βήματα που 

ακολουθούνται από τους ελεγκτές πληροφοριακών συστημάτων κατά τον έλεγχο ενός 
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συστήματος ανίχνευσης παρείσφρησης. Αυτή η διαδικασία έχει ως σκοπό να παρέχει 

τα εξής:  

o Την έννοια ενός IDS και πώς λειτουργεί  

o  Το σκοπό και τα οφέλη ενός IDS  

o  Οι κύριοι τύποι IDSs και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του 

καθενός  

o  Καθοδήγηση σχετικά με τους απαραίτητους όρους για την κατάλληλη 

εφαρμογή και διεύθυνση ενός IDS  

o Σχεδιασμός μελέτης (planning considerations) κατά τον έλεγχο ενός IDS 

o Μια επισκόπηση της προσέγγισης ελέγχου 

o Εκθέσεις/ αναφορές ζητημάτων  

o Τα είδη των ελεγκτικών διαδικασιών και των στοιχείων ελέγχου  

Εξαιρετικής σημασίας για το σκοπό του ελέγχου του e-banking αποτελεί η επιλογή των 

σημαντικότερων εκ των διαδικασιών τεχνολογίας πληροφοριών του Cobit 4 και η χρήση των 

επτά κριτήρια που εισάγει. Οι περισσότερο κατάλληλες διαδικασίες του Cobit κατά τον 

έλεγχο του e-banking είναι:  

 ΡΟ1 Ορισμός Στρατηγικού Σχεδίου Πληροφορικής  

 ΡΟ3 Προσδιορισμός Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  

 ΡΟ8 Διαχείριση Ποιότητας (Manage Quality)  

 ΡΟ9 Εκτίμηση Κινδύνων  

 ΑΙ2 Κτήση και Συντήρηση Λογισμικού Εφαρμογών  

 ΑΙ3 Κτήση και Συντήρηση Τεχνολογικής Υποδομής  

 ΑΙ4 Ενδυνάμωση Διαδικασιών και Χρήση  

 ΑΙ6 Διαχείριση Αλλαγών  

 ΑΙ7 Εγκατάσταση και Αποδοχή Συστημάτων  

 DS1 Ορισμός και Διαχείριση συμφωνηθέντος επίπεδου Παροχής Υπηρεσιών  

 DS2 Διαχείριση Υπηρεσιών Τρίτων 

  DS3 Διαχείριση Απόδοσης και Χωρητικότητας  

 DS4 Διασφάλιση της Συνέχειας των Υπηρεσιών  

 DS5 Εξασφάλιση Ασφάλειας Συστημάτων  

 DS8 Υποστήριξη Χρηστών  

 DS9 Διαχείριση της Διαμόρφωσης 

 DS10 Διαχείριση Προβλημάτων  
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 DS11Διαχείριση Δεδομένων  

 Μ1 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Απόδοσης Διαδικασιών 

 Μ2 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Επάρκειας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  

 Μ3 Διασφάλιση Συμμόρφωσης με το Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

3.1. Ταυτότητα Έρευνας 

 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται τη χρήση του e-banking στην ελληνική πραγματικότητα. Η 

συλλογή των στοιχείων έγινε με βάση ένα ερωτηματολόγιο, που παρουσιάζεται στο 

παράρτημα της εργασίας, που περιέχει κατά βάση κλειστές ερωτήσεις (με προτεινόμενες 

απαντήσεις) και ερωτήσεις τις κλίμακας Likert. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε ένα 

τυχαίο δείγμα 200 πελατών των ελληνικών τραπεζών. Ο ορισμός του δείγματος έχει να κάνει 

με τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του πληθυσμού, όπως  τα βασικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επάγγελμα) που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την 

έρευνα που διεξάγεται, καθώς η κατανομή του δείγματος πρέπει να είναι ανάλογη αυτών 

(Χαρίσης Κ. και Κιόχος Π. 1997). Στην περίπτωση της έρευνας έγινε στρωματοποίηση ως 

προς το φύλο (Άνδρας-Γυναίκα). Η ηλιακή κατηγορία δόθηκε με βάση τα ποσοστά 

αντιπροσώπευσης κάθε ηλικιακής κατηγορίας στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, που 

δίνονται από την Ελληνική Στατιστική υπηρεσία (statistics.gr). Στη παρούσα έρευνα το 

δείγμα αποτελείται από 140 πελάτες. 

 

3.2 Τύποι Δεδομένων και Τρόποι Συλλογής τους 

 

 

Τα δεδομένα της έρευνας θεωρούνται πρωτογενή, με λίγα λόγια δεν προϋπήρχαν, αλλά 

συγκεντρώθηκαν μα βάση ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση του 

θέματος χρήση του e-banking. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε κυρίως από ερωτήσεις με 

προτεινόμενες απαντήσεις (κλειστού τύπου) αλλά περιέχει, παράλληλα, και δεκαοκτώ 

ερωτήσεις (4-18 και 20-22) σε μορφή κλίμακας Likert (πενταβάθμιας κλίμακας).  

Στις ερωτήσεις ποσοτικοποίησης των διαθέσεων (attitude measurement) έχει 

χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος η Κλίμακα του Likert με διαβάθμιση 1 έως 5. Σημαντικό ρόλο σε 

ένα ερωτηματολόγιο παίζουν και οι ερωτήσεις που είναι σχετικές με τα δημογραφικά 
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στοιχεία των ερωτηθέντων. Δεν παρελήφθησαν, δηλαδή,  από την δομή του 

ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε οι ερωτήσεις ταξινόμησης, οι οποίες μας παρέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης, το 

επάγγελμα των ατόμων που αποτελούν το δείγμα. 

Τα προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων ατόμων δεν ζητούνται και δεν αναφέρονται 

πουθενά έτσι ώστε να διασφαλίζεται μέσω της ανωνυμίας τους ο σεβασμός ως προς τα 

προσωπικά δεδομένα τους αλλά και η ακεραιότητα και αντικειμενικότητα των πληροφοριών. 

Κατ` επέκταση και η όσο το δυνατό μεγαλύτερη εγκυρότητα του δείγματος.  

Ο τρόπος επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων από τους ερωτηθέντες και την συλλογή τους με σκοπό την επεξεργασία 

τους είναι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και μέσω των κοινωνικών δικτύων 

(facebook, twitter, Linkedin). Αυτή η επιλογή επικοινωνίας συνέλαβε στην ταχύτατη συλλογή 

των ερωτηματολογίων με το λιγότερο κόστος. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ως ηλεκτρονική 

μορφή και οι ερωτηθέντες καλούνταν να απαντήσουν σε αυτό μέσω συνδέσμου (link). Από 

το σύνολο των 200 ερωτηματολογίων που στάλθηκαν ανταποκρίθηκαν 140 πελάτες, χρήστες 

του e-banking, που υπέβαλαν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και αποτελούν το δείγμα της 

έρευνας. 

Στο γράφημα 2 φαίνονται τα ποσοστά των ηλικιακών κατηγοριών που ανήκει το δείγμα 

μας. Συγκεκριμένα το 20% του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 18-24 ετών, το 

49% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 25-34 ετών, το 13% στην ηλικιακή κατηγορία 35-44 

ετών, το 10% στην ηλικιακή κατηγορία 45-54 ετών και μόλις το 8% του δείγματος 

αποτελείται από άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω. Παρατηρούμε στην ουσία ότι η πλειοψηφία 

του δείγματος της έρευνας μας είναι νέα άτομα ηλικίας 25-34 ετών. 
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Γράφημα 2: Ηλικιακές κατηγορίες δείγματος 

 

Όσον αφορά το επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων στο γράφημα 3 παρατηρούμε ότι το 

4% του δείγματος μας είναι απόφοιτοι λυκείου και τεχνικής σχολής, ενώ τη μερίδα του 

λέοντος κατέχουν οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου και ΑΕΙ/ΤΕΙ με 42% 

και 49% αντίστοιχα. Τέλος μόλις το 1% των ερωτηθέντων εντάσσεται στην κατηγορία της 

βασικής εκπαίδευσης. 

 

 

Γράφημα 3: Μορφωτικό επίπεδο δείγματος 
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Εκτός από την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο ως δημογραφικό στοιχείο της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε και το επάγγελμα. Στο γράφημα 4  σκιαγραφούνται τα ποσοστά των 

επαγγελματικών κατηγοριών των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα το 18% των ερωτηθέντων 

είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ το 26% απασχολούνται στον ιδιωτικό κλάδο. Το 21% του 

δείγματος αποτελούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστών των 

ερωτηθέντων, 34% ανήκει στους ανέργους και μόλις το 1% αποτελούν οι συνταξιούχοι. 

 

 

Γράφημα 4:Επαγγελματικές κατηγορίες του δείγματος 

3.3 Μέθοδος Επεξεργασίας Στοιχείων 

 

 

Μετά την συλλογή των απαντημένων από τους συμμετέχοντες ερωτηματολογίων έγινε η 

επεξεργασία των δεδομένων καθώς και η εξαγωγή των διαγραμμάτων με την βοήθεια του 

στατιστικού πακέτου SPSS 17.0 αλλά και του προγράμματος Microsoft Excel 2007. Τα 

ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν κωδικοποιήθηκαν (σε ποσοτικές και κατηγορικές 

μεταβλητές) και τα δεδομένα καταχωρήθηκαν σε σχετική βάση δεδομένων τόσο στο Excel 

όσο και στο SPSS. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν  περιλαμβάνονται σε πίνακες και 

διαγράμματα στο κείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η σχέση μεταξύ της χρήσης 

του e-banking (internet banking) και των διαφόρων δημογραφικών χαρακτηριστικών  ή 

άλλων παραμέτρων μελετήθηκε με τη χρήση του στατιστικού ελέγχου chi square test (X
2
) με 

τον οποίο είναι δυνατόν να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της 
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ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής. Το επίπεδο σημαντικότητας στο οποίο 

πραγματοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι είναι 95%. (Σιώμκος, Βασιλικοπούλου, 2005). 

 

3.4 Δομή του Ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από οκτώ ενότητες: την Εισαγωγή, τις ενότητες Φιλικότητα-

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Είδος Παρεχόμενων Υπηρεσιών, Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα, 

Ασφάλεια-Έλεγχος, Ποιότητα, Αξιοπιστία και τέλος τα Δημογραφικά στοιχεία. Στην 

εισαγωγή περιγράφεται ο σκοπός της έρευνας. 

Στην αρχή του ερωτηματολογίου γίνονται τρεις γενικές ερωτήσεις που αποσκοπούν στο να 

αποκτήσουμε πληροφόρηση όσο αφορά τη τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται συνήθως ο 

ερωτώμενος, τη συχνότητα χρήσης του e-banking και ποιες υπηρεσίες του Internet Banking 

συνήθως χρησιμοποιεί. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου και υπάρχουν 

προτεινόμενες απαντήσεις ενώ η τελευταία είναι πολλαπλής επιλογής. 

Η ενότητα Φιλικότητα-Σχεδιασμός Ιστοσελίδας (ερωτήσεις 4-7) έχει ως σκοπό να 

εξετάσει τη στάση των ερωτώμενων σε σχέση με την εμφάνιση, αισθητική της ιστοσελίδας 

της τράπεζας με την οποία συναλλάσσονται και πόσο σημαντικός παράγοντας είναι ο 

σχεδιασμός ιστοσελίδας για την επιλογή της τράπεζας. Στις ερωτήσεις αυτές 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert σε πενταβάθμια μορφή, η οποία είχε ως εξής: 1 Διαφωνώ 

Απόλυτα – 5 Συμφωνώ Απόλυτα. 

Η ενότητα Είδος Παρεχόμενων Υπηρεσιών (ερώτηση 8) εξετάζει κατά πόσο οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες του  e-banking της κάθε επιλεγόμενης τράπεζας είναι επαρκείς . 

Στην ερώτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert σε πενταβάθμια μορφή, η οποία είχε 

ως εξής: 1 Διαφωνώ Απόλυτα – 5 Συμφωνώ Απόλυτα. 

Η ενότητα Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (ερωτήσεις 9-11) εξετάζει τη στάση των 

ερωτώμενων ως προς τη χρησιμότητα του e-banking. Στις ερωτήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε 

η κλίμακα Likert σε πενταβάθμια μορφή, η οποία είχε ως εξής: 1 Διαφωνώ Απόλυτα – 5 

Συμφωνώ Απόλυτα. 

Η ενότητα Ασφάλεια-Έλεγχος εξετάζει το κατά πόσο αισθάνονται οι ερωτώμενοι 

ασφάλεια κατά τη πραγματοποίηση των συναλλαγών τους αλλά και κατά πόσο 

ικανοποιημένοι είναι με το επίπεδο ασφάλειας και σύστημα ελέγχου της τράπεζας με την 

οποία συναλλάσσονται. Στις ερωτήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert σε 
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πενταβάθμια μορφή, η οποία είχε ως εξής: 1 Διαφωνώ Απόλυτα – 5 Συμφωνώ Απόλυτα και 1 

Καθόλου – 5 Πολύ.  

Η ενότητα Ποιότητα (ερωτήσεις 16-19) εξετάζει κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι 

ερωτώμενοι όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την απόκριση του συστήματος της 

τράπεζας τους αλλά και πόσο θα τους επηρέαζε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ώστε να αλλάξουν τράπεζα. Στις ερωτήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert σε 

πενταβάθμια μορφή, η οποία είχε ως εξής: 1 Διαφωνώ Απόλυτα – 5 Συμφωνώ Απόλυτα και 1 

Καθόλου – 5 Πολύ αλλά και μια ερώτηση κλειστού τύπο Ναι-Όχι.  

Στην ενότητα Αξιοπιστία (ερωτήσεις 20-22) εξετάζει τη στάση των ερωτώμενων για το 

πώς αντιλαμβάνονται την αξιοπιστία σε σχέση με τη τράπεζα που συναλλάσσονται. Στις 

ερωτήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert σε πενταβάθμια μορφή, η οποία είχε ως 

εξής: 1 Διαφωνώ Απόλυτα – 5 Συμφωνώ Απόλυτα και 1 Καθόλου – 5 Πολύ. 

Στην τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου (Δημογραφικά στοιχεία) οι ερωτώμενοι 

καλούνται να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία. Τα 

δημογραφικά στοιχεία περιλαμβάνουν: το Φύλο, την Ηλικία, το Επίπεδο Μόρφωσης και το 

Επάγγελμα. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για να γνωρίζουμε τη σύνθεση του δείγματος 

αλλά και για να πραγματοποιήσουμε τις συσχετίσεις που επιθυμούμε μεταξύ συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών των ερωτώμενων και των προαναφερθέντων ενοτήτων. Η κλίμακα που 

χρησιμοποιείται είναι ονομαστική. 
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4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Η δομή του ερωτηματολογίου έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ανάλυση των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων σε 7 διαφορετικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά την 

ανάλυση, συνδυαστική ή μη, κάποιων γενικών ερωτήσεων κλειστού τύπου που τέθηκαν 

στους συμμετέχοντες στην έρευνα. Η δεύτερη ενότητα ανάλυσης αφορά τη φιλικότητα-

σχεδιασμό της ιστοσελίδας, η τρίτη το είδος παρεχόμενων υπηρεσιών, η τέταρτη ενότητα την 

αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, η πέμπτη την ασφάλεια-έλεγχο, η έκτη την ποιότητα και η 

έβδομη την αξιοπιστία Τέλος, στην τελευταία ενότητα προσπαθούν να εξαχθούν κάποια 

συμπεράσματα για τις εξαρτήσεις της συχνότητας χρήσης του e-banking με τα δημογραφικά 

στοιχεία των ερωτηθέντων, τις εξαρτήσεις της μεταβλητής φύλου με την ασφάλεια, την 

αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία και τις εξαρτήσεις των 

τραπεζών συναλλαγής με το είδος παρεχόμενων υπηρεσιών και την εμπιστοσύνη. Τα 

συμπεράσματα βγαίνουν με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. 

4.1 Ανάλυση Γενικών Ερωτήσεων 

 

Γράφημα 5:Τράπεζες Συναλλαγής 
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Η πρώτη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες ήταν για την τράπεζα 

με την οποία συναλλάσσονται για το e-banking. Συμφώνα με τις απαντήσεις που έδωσαν το 

29% των ερωτηθέντων (40 άτομα) έχει σαν τράπεζα κύριας συναλλαγής την Εθνική τράπεζα 

ενώ μόνο το 1% συναλλάσσεται συνήθως με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τη Λαϊκή 

Τράπεζα και την Attica Bank. Υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων έχει επιλέξει ως τράπεζα 

συναλλαγής για το e-banking την τράπεζα Πειραιώς-Winbank (24%), ωστόσο ικανοποιητικό 

ποσοστό των ερωτηθέντων έχει επιλέξει ως τράπεζα συναλλαγής του για το e-banking την 

Eurobank EFG (14%). Λιγότερο δημοφιλείς η Αγροτική Τράπεζα και η Alpha Bank καθώς 

τις έχουν επιλέξει μόλις το 8% των ερωτηθέντων. Όπως φαίνεται από το γράφημα 5 το 3% 

του δείγματος επιλέγει άλλη τράπεζα για τις συναλλαγές τους που αφορούν το e-banking. 

Συγκεκριμένα οι απαντήσεις που δόθηκαν αφορούν τις τράπεζες Γενική Τράπεζα, Millenium 

Bank και ING Europe.. 

  

 

Γράφημα 6:Συχνότητα χρήσης του e-banking 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης του e-banking, από το γράφημα 6, διαπιστώνουμε ότι 

το 76% των ερωτηθέντων ανήκει στο σύνολο των χρηστών χρησιμοποιώντας την 

ηλεκτρονική τραπεζική τουλάχιστον 1 φορά το μήνα. Από την άλλη πλευρά, μόλις το 23% 

του πληθυσμού ανήκει στους πιο συστηματικούς χρήστες αφού η συχνότητα χρήσης του e-

banking κυμαίνεται από 1 έως 6 φορές την εβδομάδα. Ένα μικρό ποσοστό που αντιστοιχεί 

στο 1% του δείγματος χρησιμοποιεί καθημερινά υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. 
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Γράφημα 7:Συχνότητα χρήσης του e-banking ανά ηλικία 
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25-34 και 55 ετών και άνω κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών ως επί 

των πλείστων 1 φορά το μήνα. Τα παραπάνω απεικονίζονται στο γράφημα 7. 
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Γράφημα 8:Συχνότητα χρήσης του e-banking ανά επάγγελμα 
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ηλεκτρονικής τραπεζικής κυρίως οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι και ακολουθούν οι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 
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Γράφημα 9:Υπηρεσίες του  e-banking 
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χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, αφού χρησιμοποιούνται από το ¼ του συνόλου του 

δείγματος μας. Τέλος οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αφορούν κυρίως εταιρικές 

διαδικασίες όπως η παρακολούθηση και αγοραπωλησία αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχών και 

διαχείριση δανείων και επιταγών χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρά ποσοστά, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει το αυξημένο αίσθημα κινδύνου και ανασφάλειας των εταιρικών πελατών 

ώστε να τις πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά. 

 

 

Γράφημα 10:Σημαντικότητα εμφάνισης-αισθητικής της ιστοσελίδας ανά ηλικιακή 

κατηγορία 
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ιστοσελίδας, ενώ οι μεσαίες ηλικιακές κατηγορίες 35-54 ετών συμφωνούν  ότι η εμφάνιση-

αισθητική της ιστοσελίδας είναι σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της τράπεζας.  

Στην ενότητα της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας αξίζει να αναφερθούν τόσο η αντίληψη 

των ερωτηθέντων ως προς τη χρησιμότητα του e-banking κατά τη διεκπεραίωση των 

υποχρεώσεων τους όσο και η γενικότερη άποψη ως προς τη χρησιμότητα του e-banking. 

 

 

Γράφημα 11:Ευκολία και ταχύτητα  
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και η ταχύτητα που προσφέρει το e-banking συντελεί στην άποψη του καταναλωτικού κοινού 

ότι το e-banking είναι χρήσιμο για τις τραπεζικές τους συναλλαγές. Συγκεκριμένα το 67% 

του πληθυσμού συμφωνεί απόλυτα ως προς τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

συμπέρασμα που προκύπτει από το γράφημα 12.  
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Γράφημα 12:Χρησιμότητα του e-banking 

 

Στην ενότητα της ασφάλειας-έλεγχος αξιοσημείωτα είναι η ασφάλεια που νιώθουν οι 

ερωτηθέντες κατά τη χρήση του e-banking, η αλλαγή κωδικών πρόσβασης και η επάρκεια 

συστήματος ελέγχου κάθε τράπεζας. 

 

 

Γράφημα 13:Ασφάλεια υπηρεσιών e-banking ανά φύλο 
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Στο γράφημα 13 παρατηρούμε κατά πόσο ασφαλείς νιώθουν οι χρήστες του e-banking ανά 

φύλο. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 42,86% των ανδρών αισθάνεται αρκετά ασφαλές όταν 

πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής ενώ το αντίστοιχο ποσοστών των 

γυναικών μέτρια γεγονός που δείχνει ότι οι άνδρες είναι πιο τολμηροί και ρισκάρουν στην 

πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω e-banking. Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι ένα ελάχιστό 

ποσοστό (4,28%) των ανδρών δεν αισθάνεται καθόλου ασφάλεια ενώ στις γυναίκες δεν 

υπάρχει αντίστοιχο ποσοστό και τη μεγαλύτερη ασφάλεια στην πραγματοποίηση υπηρεσιών 

μέσω e-banking την αισθάνονται οι γυναίκες σε ποσοστό μόλις 10%.   

 

 

Γράφημα 14:Αλλαγή κωδικών πρόσβασης ανά μορφωτικό επίπεδο 

 

Όσον αφορά το αν η αλλαγή κωδικών πρόσβασης ενισχύει το επίπεδο ασφάλειας των 

συναλλαγών με τη τράπεζα, σύμφωνα με το γράφημα 14 οι απόφοιτοι τόσο των τεχνικών 

σχολών όσο και των ΑΕΙ/ΤΕΙ θεωρούν ότι ενισχύεται κατά πολύ το επίπεδο ασφάλειας, ενώ 

οι απόφοιτοι λυκείου θεωρούν με το ίδιο ποσοστό (33,33%) ότι το επίπεδο ασφαλείας 

ενισχύεται μέτρια έως πολύ. Τέλος οι κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου θεωρούν 

ότι η αλλαγή κωδικών πρόσβασης ενισχύει κατά κύριο λόγο αρκετά το επίπεδο ασφάλειας 

συναλλαγών με την τράπεζα.  

Καθό
λου 

Λίγο 
Μέτρι

α 
Αρκετ

ά 
Πολύ 

Βασική 0% 0% 100% 0% 0% 

Λύκειο 0% 16,67% 33,33% 16,67% 33,33% 

Τεχνική Σχολή 0% 0% 20% 40% 40% 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 2,90% 4,34% 15,94% 37,68% 39,14% 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 7,90% 10,17% 15,25% 38,98% 33,90% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης ανά 
μορφωτικό επίπεδο 



63 
 

   

 

Γράφημα 15:Επάρκεια συστήματος ελέγχου ανά τράπεζα 

 

Μία σημαντική παράμετρος που αναμφισβήτητα απασχολεί το καταναλωτικό κοινό των 

τραπεζών σχετίζεται με το σύστημα ελέγχου των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υιοθετεί η 

εκάστοτε τράπεζα. Η έρευνα έδειξε ότι οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι από το σύστημα 

ελέγχου της τράπεζας που χρησιμοποιούν μόνο κατά το ήμισυ. Ενδεικτικά όσον αφορά την 

Εθνική Τράπεζα το 42,50% των πελατών της είναι σύμφωνοι με το σύστημα ελέγχου που 

εφαρμόζει ενώ το 45% δεν μπορεί να σχηματίσει άποψη, γεγονός που αναδεικνύει και τον 

δισταγμό τους να προχωρήσουν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Παρόμοια είναι και τα 

αποτελέσματα που αφορούν και τα υπόλοιπα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά στο γράφημα 15. 

Στην ενότητα της ποιότητας αξίζουν να αναφερθούν η ανταπόκριση της τράπεζας σε e-

mail, κατά πόσο ο χρόνος απόκρισης του συστήματος είναι ικανοποιητικός κατά τη 

πραγματοποίηση μια συναλλαγής αλλά και ο βαθμός επίδρασης της ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών στους ερωτηθέντες ώστε να οδηγηθούν σε αλλαγή τράπεζας. 
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Γράφημα 16:Ανταπόκριση της τράπεζας σε e-mail 

 

Το 39% του συνόλου του δείγματος, όπως φαίνεται και στο γράφημα 16, αξιολογεί την 

ανταπόκριση της τράπεζας σε e-mail ως μέτρια, το 36% θεωρεί αρκετά άμεση την 

ανταπόκριση της τράπεζας, ενώ μόλις το 13% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι υπάρχει 

πολύ/μεγάλη ανταπόκριση από τη πλευρά της εκάστοτε τράπεζας στα e-mail. 

 

 

Γράφημα 17:Ικανοποιητικός χρόνος απόκρισης 
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Το 44% των ερωτηθέντων θεωρούν αρκετά ικανοποιητικό το χρόνο απόκρισης του 

συστήματος κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, το 31% 

αξιολογούν ως μέτρα το χρόνο απόκρισης του συστήματος, ενώ μόλις το 16% του δείγματος 

είναι κατά πολύ ικανοποιημένο από το χρόνο απόκρισης του συστήματος. Τα παραπάνω 

απεικονίζονται στο γράφημα 17.  

 

 

Γράφημα 18:Αλλαγή τράπεζας ανάλογα με την ποιότητα των υπηρεσιών 

 

Το 81% των ερωτηθέντων όπως φαίνεται και στο γράφημα 18 δηλώνουν ότι θα άλλαζαν 

τράπεζα λόγω της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ μόλις το 19% του δείγματος δεν 

επηρεάζεται από τη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να προβεί σε αλλαγή τράπεζας. 

Το εν λόγω αποτέλεσμα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, καθώς 8 στους 10 επιλέγουν την τράπεζα με την οποία θα συνεργαστούν με βάση 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα λαμβάνουν. 

Στην ενότητα της αξιοπιστίας παρουσιάζεται η εμπιστοσύνη που νιώθει το σύνολο του 

δείγματος όσον αφορά το e-banking της τράπεζας με την οποία συναλλάσσονται. 
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Γράφημα 19:Εμπιστοσύνη στο e-banking της τράπεζας 

 

Στο γράφημα 19 παρατηρούμε κατά πόσο εμπιστεύονται οι πελάτες το e-banking της 

τράπεζας με την οποία συναλλάσσονται. Το 50% (70 άτομα) του συνόλου των ερωτηθέντων 

αισθάνεται αρκετή εμπιστοσύνη ως προ το e-banking της τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο περίπου 

50% του δείγματος μοιράζεται ανάμεσα στη μέτρια και την αυξημένη εμπιστοσύνη. Ποσοστά 

αρκετά υψηλά, που πρέπει να αφυπνίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα ώστε να ανταποκρίνονται 

πάντα επάξια στην εμπιστοσύνη των πελατών τους.  

 

4.2 Ανάλυση Συσχετίσεων 

 

 

Στο σημείο αυτό της ανάλυσης των αποτελεσμάτων θα ελέγξουμε κατά πόσο η συχνότητα 

χρήσης του e-banking εξαρτάται από τους δημογραφικούς παράγοντες, όπως είναι το φύλο, η 

ηλικία, το επάγγελμα και το επίπεδο μόρφωσης, σε σχέση πάντα με το δείγμα μας. Έπειτα θα 

ελέγξουμε κατά πόσο η ασφάλεια, η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, η ποιότητα και η 

αξιοπιστία εξαρτώνται με τη μεταβλητή του φύλου και τέλος θα μελετήσουμε αν τυχόν 

υπάρχουν εξαρτήσεις των τραπεζών συναλλαγής με το είδος παρεχόμενων υπηρεσιών και την 

εμπιστοσύνη. Θα γίνει έλεγχος, δηλαδή, της ύπαρξης ή μη συσχέτισης των δημογραφικών 

παραγόντων με τη χρήση του internet banking. Για να ελέγξουμε την ύπαρξη της συσχέτισης 

1,00% 2% 

24% 

50% 

23% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Εμπιστοσύνη στο e-banking της τράπεζας 



67 
 

των παραπάνω συνιστωσών θα κάνουμε χρήση  του στατιστικού πακέτου SPSS 17.0 και ο μη 

παραμετρικός έλεγχος που θα γίνει θα είναι ο X Square (X
2
) ο οποίος θέτει σαν απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εφαρμογή του, στον πίνακα συνάφειας που εξάγεται από το SPSS το 

πλήθος των παρατηρήσεων που είναι μικρότερες από το 5 να μην ξεπερνούν το 20%,σε 

αντίθετη περίπτωση ο έλεγχος για την ύπαρξη ή μη συσχέτισης γίνεται με τη μέθοδο Monte 

Carlo,η οποία δεν θέτει περιορισμούς στην εφαρμογή της. Κάθε συσχέτιση θα ελεγχθεί 

χωριστά με βάση τις εξής δύο υποθέσεις:  

 Η0: Οι μεταβλητές που ελέγχονται είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους 

 Η1: Οι μεταβλητές που ελέγχονται έχουν κάποιο είδος εξάρτησης μεταξύ τους 

Για να δεχθούμε την μία υπόθεση έναντι της άλλης θα ελέγξουμε το συντελεστή 

σημαντικότητας (Sig.) που μας δίνεται σε πίνακα που εξάγεται από το SPSS. Σε επίπεδο 

σημαντικότητας 95% ελέγχουμε αν ο συντελεστής σημαντικότητας είναι μεγαλύτερος ή 

μικρότερος του 0,05. Στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερος από το 0.05 δεχόμαστε τη 

μηδενική υπόθεση. Στην αντίθετη περίπτωση δεχόμαστε την  H1, οπότε υπάρχει ένα είδος 

εξάρτησης  μεταξύ τους. Η απλούστερη σχέση που μπορεί να συνδέει  δύο μεταβλητές 

μεταξύ τους είναι η γραμμική, οπότε θα γίνει ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης(linear 

regression). (Κολυβά, Μαχαίρα, Μπόρα, Σέντα 1998). 

 

4.2.1 Συχνότητα χρήσης E-banking και Φύλο 

 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής του 

φύλου και της συχνότητας χρήσης του e-banking. Οι υποθέσεις είναι οι εξής: 

 Η0: Το φύλο δεν επιδρά στην συχνότητα χρήσης του e-banking 

  Η1: Το φύλο επιδρά στην συχνότητα χρήσης του e-banking 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων 

παρουσιάζονται στους πίνακες 4 και 5. 
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Πίνακας 4:Συσχέτιση συχνότητας χρήσης του e-banking με το φύλο 

Συχνότητα χρήσης υπηρεσιών e-banking * Φύλο Ερωτηθέντων Crosstabulation 

   Φύλο Ερωτηθέντων 

Total    Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα χρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

Καθημερινά Ό,τι 0 1 1 

% Enron Συχνότητα χρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

,0% 100,0% 100,0% 

% Enron Φύλο Ερωτηθέντων ,0% 1,4% ,7% 

% α Ό,τι ,0% ,7% ,7% 

1-3 φορές την εβδομάδα Ό,τι 12 11 23 

% Enron Συχνότητα χρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

52,2% 47,8% 100,0% 

% Enron Φύλο Ερωτηθέντων 17,1% 15,7% 16,4% 

% α Ό,τι 8,6% 7,9% 16,4% 

4-6 φορές την εβδομάδα Ό,τι 3 3 6 

% Enron Συχνότητα χρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

50,0% 50,0% 100,0% 

% Enron Φύλο Ερωτηθέντων 4,3% 4,3% 4,3% 

% of Total 2,1% 2,1% 4,3% 

2-3 φορές το μήνα Count 26 11 37 

% within Σύχνότητα χρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

70,3% 29,7% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 37,1% 15,7% 26,4% 

% of Total 18,6% 7,9% 26,4% 

1 φορά το μήνα Count 29 44 73 

% within Συχνότητα χρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

39,7% 60,3% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 41,4% 62,9% 52,1% 

% of Total 20,7% 31,4% 52,1% 

Total Count 70 70 140 

% within Συχνότητα χρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 
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Πίνακας 5:Chi-Square Tests 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,000
a
 4 ,040 

Likelihood Ratio 10,536 4 ,032 

N of Valid Cases 140   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,50. 

 

Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι πως το 40% των αναμενόμενων 

συχνοτήτων του πίνακα συνάφειας είναι μικρότερο του 5 και κατά συνέπεια δεν ισχύουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του ελέγχου Chi- Square. Όποτε, για τον έλεγχο συσχέτισης αυτών 

των δύο μεταβλητών θα προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό έλεγχο Monte Carlo. 

Από τον έλεγχο Monte Carlo λοιπόν, προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στον 

πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6:Έλεγχος Monte Carlo 

Chi-Square Tests 

 

 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

  95% Confidence Interval 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Sig. Lower Bound Upper Bound 

Pearson Chi-Square 10,000
a
 4 ,040 ,023

b
 ,020 ,026 

Likelihood Ratio 10,536 4 ,032 ,039
b
 ,035 ,043 

Fisher's Exact Test 9,985   ,022
b
 ,019 ,025 

N of Valid Cases 140      

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 

Η τιμή του συντελεστή σημαντικότητας του Monte Carlo Sig. είναι 0,023 που είναι 

μικρότερη από το 0,05. Ως εκ τούτου απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση H0 και δεχόμαστε 

την υπόθεση Η1 και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποιου είδους εξάρτηση 

μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων και τη συχνότητας χρήσης του e-banking. 
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Γράφημα 20:Φύλο και Συχνότητα χρήσης του e-banking 

Παρατηρούμε σύμφωνα με το γράφημα 20 ότι η συχνότητα χρήσης του e-banking 

χαρακτηρίζει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα 2-3 φορές το μήνα 

γίνεται χρήση του e-banking περισσότερο από άνδρες (18,6%), ενώ 1 φορά το μήνα οι 

γυναίκες το χρησιμοποιούν περισσότερο σε ποσοστό 31,40%. 

 

 

Γράφημα 21:Οπτικός έλεγχος ύπαρξης γραμμικής συσχέτισης μεταξύ φύλου και 

συχνότητας χρήσης e-banking 
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Παρατηρούμε σύμφωνα με το γράφημα 21 scatter/dot ότι το νέφος των σημείων δεν έχει μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όλα τα σημεία είναι διασκορπισμένα, οπότε μάλλον η σχέση των 

δύο μεταβλητών δεν είναι γραμμική. 

4.2.2 Συχνότητα χρήσης E-banking και Ηλικία 

 

Έπειτα θα εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής ηλικίας και τη 

συχνότητας χρήσης του e-banking από τους ερωτηθέντες. Οι υποθέσεις είναι οι εξής: 

 Η0: Η ηλικία δεν επιδρά στη συχνότητα χρήσης του e-banking 

  Η1: Η ηλικία επιδρά στη συχνότητα χρήσης του e-banking 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων 

παρουσιάζονται στους πίνακες 7 και 8. 

  

Πίνακας 7:Συσχέτιση συχνότητας χρήσης του e-banking με την ηλικία 

 

Ηλικία * Συχνότητα χρήσης e-banking Crosstabulation 

   Συχνότητα χρήσης e-banking 

Total 

   
καθημεριν

ά 

1-3 φορές 

την 

εβδομάδα 

4-6 φορές 

την 

εβδομάδα 

2-3 φορές 

το μήνα 

1 φορά το 

μήνα 

Ηλικία 18-24 ετών Count 0 6 1 5 16 28 

% within Ηλικία ,0% 21,4% 3,6% 17,9% 57,1% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

,0% 23,1% 16,7% 14,3% 22,2% 20,0% 

% of Total ,0% 4,3% ,7% 3,6% 11,4% 20,0% 

25-34 ετών Count 1 13 4 13 37 68 

% within Ηλικία 1,5% 19,1% 5,9% 19,1% 54,4% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

100,0% 50,0% 66,7% 37,1% 51,4% 48,6% 

% of Total ,7% 9,3% 2,9% 9,3% 26,4% 48,6% 

35-44 ετών Count 0 7 1 6 5 19 

% within Ηλικία ,0% 36,8% 5,3% 31,6% 26,3% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

,0% 26,9% 16,7% 17,1% 6,9% 13,6% 
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% of Total ,0% 5,0% ,7% 4,3% 3,6% 13,6% 

45-54 ετών Count 0 0 0 8 6 14 

% within Ηλικία ,0% ,0% ,0% 57,1% 42,9% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

,0% ,0% ,0% 22,9% 8,3% 10,0% 

% of Total ,0% ,0% ,0% 5,7% 4,3% 10,0% 

55 και άνω 

ετών 

Count 0 0 0 3 8 11 

% within Ηλικία ,0% ,0% ,0% 27,3% 72,7% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

,0% ,0% ,0% 8,6% 11,1% 7,9% 

% of Total ,0% ,0% ,0% 2,1% 5,7% 7,9% 

Total Count 1 26 6 35 72 140 

% within Ηλικία ,7% 18,6% 4,3% 25,0% 51,4% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total ,7% 18,6% 4,3% 25,0% 51,4% 100,0% 

 

Πίνακας 8:Chi-Square Tests 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,248
a
 16 ,135 

Likelihood Ratio 26,498 16 ,047 

N of Valid Cases 140   

a. 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,08. 

 

Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι πως το 64% των αναμενόμενων 

συχνοτήτων του πίνακα συνάφειας είναι μικρότερο του 5 και κατά συνέπεια δεν ισχύουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του ελέγχου Chi- Square. Όποτε, για τον έλεγχο συσχέτισης αυτών 

των δύο μεταβλητών θα προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό έλεγχο Monte Carlo. 

Από τον έλεγχο Monte Carlo λοιπόν, προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στον 

πίνακα 9. 
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Πίνακας 9:Έλεγχος Monte Carlo 

Chi-Square Tests 

 

 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

  95% Confidence Interval 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Sig. Lower Bound Upper Bound 

Pearson Chi-Square 22,248
a
 16 ,135 ,152

b
 ,144 ,159 

Likelihood Ratio 26,498 16 ,047 ,035
b
 ,031 ,038 

Fisher's Exact Test 22,551   ,074
b
 ,069 ,080 

N of Valid Cases 140      

a. 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 

Εφόσον ο συντελεστής σημαντικότητας Monte Carlo Sig. ισούται με 0,152 και είναι 

μεγαλύτερο του 0,05, δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

η ηλικία δεν επιδρά στη συχνότητα χρήσης του e-banking.  

 

4.2.3 Συχνότητα χρήσης E-banking και Επάγγελμα 

 

Σε επόμενη φάση θα ελέγξουμε την ύπαρξη ή όχι εξάρτησης της συχνότητας χρήσης του e-

banking από την κατηγορία επαγγέλματος που ανήκει το σύνολο του δείγματος. Ομοίως με 

παραπάνω οι υποθέσεις ακολουθούν: 

  Η0: Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στη συχνότητα χρήσης του e-banking και στη 

μεταβλητή του επαγγέλματος 

  Η1: Υπάρχει σχέση ανάμεσα στη συχνότητα χρήσης του e-banking και στη 

μεταβλητή του επαγγέλματος 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το στατιστικό πακέτο SPSS φαίνονται στους πίνακες 

10 και 11.  
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Πίνακας 10:Συσχέτιση συχνότητας χρήσης του e-banking με επάγγελμα 

 

Επάγγελμα * Συχνότητα χρήσης e-banking Crosstabulation 

   

Συχνότητα χρήσης e-banking 

Total 

   

καθημεριν

ά 

1-3 φορές 

την 

εβδομάδα 

4-6 φορές 

την 

εβδομάδα 

2-3 φορές 

το μήνα 

1 φορά το 

μήνα 

Επάγγελ

μα 

Άνεργος Count 0 6 2 11 29 48 

% within Επάγγελμα ,0% 12,5% 4,2% 22,9% 60,4% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

,0% 23,1% 33,3% 31,4% 40,3% 34,3% 

% of Total ,0% 4,3% 1,4% 7,9% 20,7% 34,3% 

Δημόσιος 

Υπάλληλος 

Count 0 4 0 11 10 25 

% within Επάγγελμα ,0% 16,0% ,0% 44,0% 40,0% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

,0% 15,4% ,0% 31,4% 13,9% 17,9% 

% of Total ,0% 2,9% ,0% 7,9% 7,1% 17,9% 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

Count 0 7 2 7 13 29 

% within Επάγγελμα ,0% 24,1% 6,9% 24,1% 44,8% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

,0% 26,9% 33,3% 20,0% 18,1% 20,7% 

% of Total ,0% 5,0% 1,4% 5,0% 9,3% 20,7% 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 

Count 1 9 2 6 18 36 

% within Επάγγελμα 2,8% 25,0% 5,6% 16,7% 50,0% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

100,0% 34,6% 33,3% 17,1% 25,0% 25,7% 

% of Total ,7% 6,4% 1,4% 4,3% 12,9% 25,7% 

Συνταξιούχος Count 0 0 0 0 2 2 

% within Επάγγελμα ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

,0% ,0% ,0% ,0% 2,8% 1,4% 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,4% 1,4% 

Total Count 1 26 6 35 72 140 

% within Επάγγελμα ,7% 18,6% 4,3% 25,0% 51,4% 100,0% 

% within Συχνότητα 

χρήσης e-banking 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total ,7% 18,6% 4,3% 25,0% 51,4% 100,0% 
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Πίνακας 11:Chi-Square Tests 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,111
a
 16 ,517 

Likelihood Ratio 16,178 16 ,441 

N of Valid Cases 140   

a. 14 cells (56,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι πως το 56% των αναμενόμενων 

συχνοτήτων του πίνακα συνάφειας είναι μικρότερο του 5 και κατά συνέπεια δεν ισχύουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του ελέγχου Chi- Square. Όποτε, για τον έλεγχο συσχέτισης αυτών 

των δύο μεταβλητών θα προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό έλεγχο Monte Carlo. 

Από τον έλεγχο Monte Carlo λοιπόν, προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στον 

πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12:Έλεγχος Monte Carlo 

Chi-Square Tests 

 

 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

  95% Confidence Interval 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Sig. Lower Bound Upper Bound 

Pearson Chi-Square 15,111
a
 16 ,517 ,436

b
 ,426 ,445 

Likelihood Ratio 16,178 16 ,441 ,395
b
 ,385 ,404 

Fisher's Exact Test 17,114   ,445
b
 ,435 ,454 

N of Valid Cases 140      

a. 14 cells (56,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 

Εφόσον ο συντελεστής σημαντικότητας Monte Carlo Sig. ισούται με 0,436 και είναι 

μεγαλύτερο του 0,05, δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

το επάγγελμα δεν επιδρά στη συχνότητα χρήσης του e-banking.  
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4.2.4 Συχνότητα χρήσης E-banking και Επίπεδο Μόρφωσης 

 

Σε αυτό το σημείο θα ελέγξουμε αν το επίπεδο μόρφωσης του κάθε πελάτη της τράπεζας 

επιδρά στη συχνότητα χρήσης του e-banking από αυτούς.  Οι υποθέσεις είναι οι εξής: 

 Η0: Το επίπεδο μόρφωσης δεν επιδρά στη συχνότητα χρήσης του e-banking 

  Η1: Το επίπεδο μόρφωσης επιδρά στη συχνότητα χρήσης του e-banking 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων 

παρουσιάζονται στους πίνακες 13 και 14. 

 

Πίνακας 13:Συσχέτιση συχνότητας χρήσης του e-banking με επίπεδο μόρφωσης 

Επίπεδο μόρφωσης * Συχνότητα χρήσης e-banking Crosstabulation 

   Συχνότητα χρήσης e-banking 

Total 

   

Καθημε

ρινά 

1-3 

φορές 

την 

εβδομάδ

α 

4-6 φορές 

την 

εβδομάδα 

2-3 φορές 

το μήνα 

1 φορά το 

μήνα 

Επίπεδο 

μόρφωσης 

ΑΕΙ/ΤΕΙ Count 0 15 3 16 35 69 

% within 

Επίπεδο 

μόρφωσης 

,0% 21,7% 4,3% 23,2% 50,7% 100,0

% 

% within 

Συχνότητα 

χρήσης e-

banking 

,0% 57,7% 50,0% 45,7% 48,6% 49,3% 

% of Total ,0% 10,7% 2,1% 11,4% 25,0% 49,3% 

Βασική Count 0 0 0 0 1 1 

% within 

Επίπεδο 

μόρφωσης 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0

% 

% within 

Συχνότητα 

χρήσης e-

banking 

,0% ,0% ,0% ,0% 1,4% ,7% 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% ,7% 

Λύκειο Count 0 1 0 2 3 6 



77 
 

% within 

Επίπεδο 

μόρφωσης 

,0% 16,7% ,0% 33,3% 50,0% 100,0

% 

% within 

Συχνότητα 

χρήσης e-

banking 

,0% 3,8% ,0% 5,7% 4,2% 4,3% 

% of Total ,0% ,7% ,0% 1,4% 2,1% 4,3% 

Μεταπτυχιακό/Δι

δακτορικό 

Count 1 10 3 15 30 59 

% within 

Επίπεδο 

μόρφωσης 

1,7% 16,9% 5,1% 25,4% 50,8% 100,0

% 

% within 

Συχνότητα 

χρήσης e-

banking 

100,0% 38,5% 50,0% 42,9% 41,7% 42,1% 

% of Total ,7% 7,1% 2,1% 10,7% 21,4% 42,1% 

Τεχνική Σχολή Count 0 0 0 2 3 5 

% within 

Επίπεδο 

μόρφωσης 

,0% ,0% ,0% 40,0% 60,0% 100,0

% 

% within 

Συχνότητα 

χρήσης e-

banking 

,0% ,0% ,0% 5,7% 4,2% 3,6% 

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,4% 2,1% 3,6% 

Total Count 1 26 6 35 72 140 

% within 

Επίπεδο 

μόρφωσης 

,7% 18,6% 4,3% 25,0% 51,4% 100,0

% 

% within 

Συχνότητα 

χρήσης e-

banking 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total ,7% 18,6% 4,3% 25,0% 51,4% 100,0

% 
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Πίνακας 14:Chi-Square Tests 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,063
a
 16 ,995 

Likelihood Ratio 7,087 16 ,972 

N of Valid Cases 140   

a. 19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι πως το 76% των αναμενόμενων 

συχνοτήτων του πίνακα συνάφειας είναι μικρότερο του 5 και κατά συνέπεια δεν ισχύουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του ελέγχου Chi- Square. Όποτε, για τον έλεγχο συσχέτισης αυτών 

των δύο μεταβλητών θα προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό έλεγχο Monte Carlo. 

Από τον έλεγχο Monte Carlo λοιπόν, προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στον 

πίνακα 15. 

 

Πίνακας 15:Έλεγχος Monte Carlo 

Chi-Square Tests 

 

 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

  95% Confidence Interval 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Sig. Lower Bound Upper Bound 

Pearson Chi-Square 5,063
a
 16 ,995 ,989

b
 ,987 ,991 

Likelihood Ratio 7,087 16 ,972 ,970
b
 ,967 ,974 

Fisher's Exact Test 13,007   ,991
b
 ,989 ,993 

N of Valid Cases 140      

a. 19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1502173562. 

 

Εφόσον ο συντελεστής σημαντικότητας Monte Carlo Sig. ισούται με 0,989 και είναι 

μεγαλύτερο του 0,05, δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

το επίπεδο μόρφωσης δεν επιδρά στη συχνότητα χρήσης του e-banking.  
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4.2.5 Φύλο και Ασφάλεια 

 

 

Έπειτα θα εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής του φύλου και της 

ασφάλειας που αισθάνονται οι ερωτηθέντες κατά τη χρήση υπηρεσιών του e-banking. Οι 

υποθέσεις είναι οι εξής: 

 Η0: Το φύλο δεν επιδρά στην ασφάλεια χρήσης των υπηρεσιών του e-banking 

  Η1: Το φύλο επιδρά στην ασφάλεια χρήσης των υπηρεσιών του e-banking 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων 

παρουσιάζονται στους πίνακες 16 και 17. 

 

 

Πίνακας 16:Συσχέτιση Φύλου με Ασφάλεια χρήσης υπηρεσιών e-banking 

Ασφάλεια xρήσης υπηρεσιών e-banking * Φύλλο Ερωτηθέντων Crosstabulation 

   Φύλλο Ερωτηθέντων 

Total    Άνδρας Γυναίκα 

Ασφάλεια xρήσης υπηρεσιών 

e-banking 

Καθόλου Count 3 0 3 

% within Ασφάλεια xρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Φύλλο 

Ερωτηθέντων 

4,3% ,0% 2,1% 

% of Total 2,1% ,0% 2,1% 

Λίγο Count 8 5 13 

% within Ασφάλεια xρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

61,5% 38,5% 100,0% 

% within Φύλλο 

Ερωτηθέντων 

11,4% 7,1% 9,3% 

% of Total 5,7% 3,6% 9,3% 

Μέτρια Count 25 30 55 

% within Ασφάλεια xρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

45,5% 54,5% 100,0% 

% within Φύλλο 

Ερωτηθέντων 

35,7% 42,9% 39,3% 

% of Total 17,9% 21,4% 39,3% 
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Αρκετά Count 30 28 58 

% within Ασφάλεια xρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

51,7% 48,3% 100,0% 

% within Φύλλο 

Ερωτηθέντων 

42,9% 40,0% 41,4% 

% of Total 21,4% 20,0% 41,4% 

Πολύ Count 4 7 11 

% within Ασφάλεια xρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

36,4% 63,6% 100,0% 

% within Φύλλο 

Ερωτηθέντων 

5,7% 10,0% 7,9% 

% of Total 2,9% 5,0% 7,9% 

Total Count 70 70 140 

% within Ασφάλεια xρήσης 

υπηρεσιών e-banking 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within Φύλλο 

Ερωτηθέντων 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

Πίνακας 17:Chi-Square Tests 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,034
a
 4 ,284 

Likelihood Ratio 6,210 4 ,184 

Linear-by-Linear Association 1,671 1 ,196 

N of Valid Cases 140   

 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,50. 

 

Από την υποσημείωση του πίνακα 17 μας δίνεται η δυνατότητα χρήσης του ελέγχου Χ
2
 

εφόσον υπάρχουν δύο μόνο αναμενόμενες συχνότητες στο πίνακα συνάφειας μικρότερες του 

5, ισχύουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ελέγχου Χ Square (<=20%). Ο έλεγχος έδειξε ότι 

ο συντελεστής σημαντικότητας Pearson Chi-Square ισούται με το 0,284 και επειδή είναι 

μεγαλύτερος του 0,05 δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση. Συνεπώς δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα 
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στη μεταβλητή που αφορά στην ασφάλεια χρήσης των υπηρεσιών του e-banking και στο 

φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 

4.2.6 Φύλο και Χρησιμότητα  

 

 

Έπειτα θα εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής του φύλου και της 

χρησιμότητας του e-banking. Οι υποθέσεις είναι οι εξής: 

 Η0: Το φύλο δεν επιδρά στην αντίληψη χρησιμότητας του e-banking 

  Η1: Το φύλο επιδρά στην αντίληψη χρησιμότητας του e-banking 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων 

παρουσιάζονται στους πίνακες 18 και 19. 

 

 

Πίνακας 18:Συχέτιση φύλου με χρησιμότητα e-banking 

Χρησιμότητα e-banking * Φύλο Crosstabulation 

   Φύλο 

Total    Άνδρας Γυναίκα 

Χρησιμότητα e-

banking 

Διαφωνώ απόλυτα Count 1 0 1 

% within Χρησιμότητα e-

banking 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Φύλο 1,4% ,0% ,7% 

% of Total ,7% ,0% ,7% 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

Count 4 0 4 

% within Χρησιμότητα e-

banking 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Φύλο 5,7% ,0% 2,9% 

% of Total 2,9% ,0% 2,9% 

Συμφωνώ Count 20 21 41 

% within Χρησιμότητα e-

banking 

48,8% 51,2% 100,0% 

% within Φύλο 28,6% 30,0% 29,3% 

% of Total 14,3% 15,0% 29,3% 
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Συμφωνώ απόλυτα Count 45 49 94 

% within Χρησιμότητα e-

banking 

47,9% 52,1% 100,0% 

% within Φύλο 64,3% 70,0% 67,1% 

% of Total 32,1% 35,0% 67,1% 

Total Count 70 70 140 

% within Χρησιμότητα e-

banking 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within Φύλο 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

Πίνακας 19:Chi-Square Tests 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,195
a
 3 ,158 

Likelihood Ratio 7,126 3 ,068 

Linear-by-Linear Association 2,269 1 ,132 

N of Valid Cases 140   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 

 

Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι πως το 50% των αναμενόμενων 

συχνοτήτων του πίνακα συνάφειας είναι μικρότερο του 5 και κατά συνέπεια δεν ισχύουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του ελέγχου Chi- Square. Όποτε, για τον έλεγχο συσχέτισης αυτών 

των δύο μεταβλητών θα προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό έλεγχο Monte Carlo. 

Από τον έλεγχο Monte Carlo λοιπόν, προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στον 

πίνακα 20.  
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Πίνακας 20:Έλεγχος Monte Carlo 

 

 

Εφόσον ο συντελεστής σημαντικότητας Monte Carlo Sig. ισούται με 0,161 και είναι 

μεγαλύτερο του 0,05, δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

το φύλο δεν επιδρά στην αντίληψη χρησιμότητας του e-banking. 

 

4.2.7 Φύλο και Ποιότητα 

 

Έπειτα θα εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής του φύλου και της 

πιθανότητας αλλαγής τράπεζας λόγω της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι 

υποθέσεις είναι οι εξής: 

 Η0: Το φύλο δεν επιδρά στο ενδεχόμενο αλλαγής τράπεζας λόγω της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

  Η1: Το φύλο επιδρά στο ενδεχόμενο αλλαγής τράπεζας λόγω της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

Chi-Square Tests 

 

 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

 

 

95% Confidence 

Interval  

95% Confidence 

Interval 

 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) Sig. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Sig. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

5,195
a
 3 ,158 ,161

b
 ,154 ,169 

   

Likelihood Ratio 7,126 3 ,068 ,129
b
 ,123 ,136    

Fisher's Exact 

Test 

4,848 
  

,178
b
 ,171 ,186 

   

Linear-by-Linear 

Association 

2,269
c
 1 ,132 ,171

b
 ,163 ,178 ,088

b
 ,082 ,093 

N of Valid Cases 140         

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

c. The standardized statistic is 1,506. 
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων 

παρουσιάζονται στους πίνακες 21 και 22. 

 

Πίνακας 21:Συσχέτιση Φύλου και Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών * Φύλο Ερωτηθέντων Crosstabulation 

   Φύλο Ερωτηθέντων 

Total    Άνδρας Γυναίκα 

Ποιότητα Παρεχόμενων 

Υπηρεσιών 

Ναι Count 55 58 113 

% within Ποιότητα 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

48,7% 51,3% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 78,6% 82,9% 80,7% 

% of Total 39,3% 41,4% 80,7% 

Όχι Count 15 12 27 

% within Ποιότητα 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

55,6% 44,4% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 21,4% 17,1% 19,3% 

% of Total 10,7% 8,6% 19,3% 

Total Count 70 70 140 

% within Ποιότητα 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Πίνακας 22:Chi-Square Tests 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,413
a
 1 ,520   

Continuity Correction
b
 ,184 1 ,668   

Likelihood Ratio ,414 1 ,520   

Fisher's Exact Test    ,669 ,334 

N of Valid Cases 140     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Από την υποσημείωση του πίνακα 22 φαίνεται ότι κανένα κελί του πίνακα συνάφειας δεν 

έχει αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5. Κατά συνέπεια ισχύουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής του ελέγχου Χ Square (<=20%). Ο έλεγχος έδειξε ότι ο συντελεστής 

σημαντικότητας Pearson Chi-Square ισούται με το 0,520 και επειδή είναι μεγαλύτερος του 

0,05 δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση. Συνεπώς δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο φύλο και 

στο ενδεχόμενο αλλαγής τράπεζας λόγω της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

4.2.8 Φύλο και Αξιοπιστία 

 

 

Έπειτα θα εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής του φύλου και της 

εμπιστοσύνης που αποπνέει η τράπεζα με την οποία συναλλάσσονται όσον αφορά τη χρήση 

του e-banking. Οι υποθέσεις είναι οι εξής: 

 Η0: Το φύλο δεν επηρεάζει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού απέναντι 

στην τράπεζα, όσον αφορά τη χρήση του  e-banking 

  Η1: Το φύλο επηρεάζει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού απέναντι στην 

τράπεζα, όσον αφορά τη χρήση του  e-banking 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων 

παρουσιάζονται στους πίνακες 23 και 24. 

 

Πίνακας 23:Συσχέτιση Φύλου και Αξιοπιστίας τράπεζας στη χρήση e-banking 

Αξιοπιστία τράπεζας στη χρήση e-banking * Φύλο Ερωτηθέντων Crosstabulation 

   Φύλο Ερωτηθέντων 

Total    Άνδρας Γυναίκα 

Αξιοπιστία τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

Καθόλου Count 1 0 1 

% within Αξιοπιστία τράπεζας 

στη χρήση e-banking 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 1,4% ,0% ,7% 

% of Total ,7% ,0% ,7% 

Λίγο Count 2 1 3 
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% within Αξιοπιστία τράπεζας 

στη χρήση e-banking 

66,7% 33,3% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 2,9% 1,4% 2,1% 

% of Total 1,4% ,7% 2,1% 

Μέτρια Count 21 13 34 

% within Αξιοπιστία τράπεζας 

στη χρήση e-banking 

61,8% 38,2% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 30,0% 18,6% 24,3% 

% of Total 15,0% 9,3% 24,3% 

Αρκετά Count 27 43 70 

% within Αξιοπιστία τράπεζας 

στη χρήση e-banking 

38,6% 61,4% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 38,6% 61,4% 50,0% 

% of Total 19,3% 30,7% 50,0% 

Πολύ Count 19 13 32 

% within Αξιοπιστία τράπεζας 

στη χρήση e-banking 

59,4% 40,6% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 27,1% 18,6% 22,9% 

% of Total 13,6% 9,3% 22,9% 

Total Count 70 70 140 

% within Αξιοπιστία τράπεζας 

στη χρήση e-banking 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within Φύλο Ερωτηθέντων 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Πίνακας 24:Chi-Square Tests 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,998
a
 4 ,092 

Likelihood Ratio 8,448 4 ,076 

Linear-by-Linear Association ,565 1 ,452 

N of Valid Cases 140   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,50. 
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Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι πως το 40% των αναμενόμενων 

συχνοτήτων του πίνακα συνάφειας είναι μικρότερο του 5 και κατά συνέπεια δεν ισχύουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του ελέγχου Chi- Square. Όποτε, για τον έλεγχο συσχέτισης αυτών 

των δύο μεταβλητών θα προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό έλεγχο Monte Carlo. 

Από τον έλεγχο Monte Carlo λοιπόν, προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στον 

πίνακα 25. 

 

Πίνακας 25:Έλεγχος Monte Carlo 

 

Η τιμή του συντελεστή σημαντικότητας του Monte Carlo Sig. είναι 0,048 που είναι 

μικρότερη από το 0,05. Ως εκ τούτου απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση H0 και δεχόμαστε 

την υπόθεση Η1 και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποιου είδους εξάρτηση 

μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων και της εμπιστοσύνης απέναντι στην τράπεζα όσον 

αφορά τη χρήση το e-banking. 

 

Chi-Square Tests 

 

 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

 

 

95% Confidence 

Interval  

95% Confidence 

Interval 

 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) Sig. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Sig. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

7,998
a
 4 ,092 ,048

b
 ,057 ,066 

   

Likelihood Ratio 8,448 4 ,076 ,089
b
 ,084 ,095    

Fisher's Exact Test 7,958   ,056
b
 ,051 ,060    

Linear-by-Linear 

Association 

,565
c
 1 ,452 ,518

b
 ,508 ,528 ,257

b
 ,248 ,265 

N of Valid Cases 140         

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

c. The standardized statistic is ,752. 
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Γράφημα 22: Φύλο και Αξιοπιστία Τράπεζας 

Σύμφωνα με το γράφημα 22 η αξιοπιστία της τράπεζα όσον αφορά τη χρήση του e-banking 

επηρεάζεται τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες.  Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες 

θεωρούν αρκετά σημαντική την αξιοπιστία της τράπεζας σε ποσοστό 30,70%, ενώ λιγότερο 

σημαντική φαίνεται να είναι για τους άνδρες σε ποσοστό 15%. 
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Άνδρας 

Γυναίκα 
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Γράφημα 23:Οπτικός έλεγχος ύπαρξης γραμμικής συσχέτισης μεταξύ φύλου και 

αξιοπιστίας τράπεζας 

Παρατηρούμε σύμφωνα με το γράφημα 23 scatter/dot ότι το νέφος των σημείων δεν έχει μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όλα τα σημεία είναι διασκορπισμένα, οπότε μάλλον η σχέση των 

δύο μεταβλητών δεν είναι γραμμική. 

 

4.2.9 Τράπεζα Συναλλαγής και Είδος Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

 

 

Σε αυτό το σημείο θα ελέγξουμε αν η επάρκεια προσφερόμενων υπηρεσιών επιδρά στην 

απόφαση επιλογής της τράπεζα συναλλαγής. Οι υποθέσεις είναι οι εξής: 

 Η0: Η επάρκεια προσφερόμενων υπηρεσιών δεν επιδρά στην επιλογή της τράπεζας 

συναλλαγής 

  Η1: Η επάρκεια προσφερόμενων υπηρεσιών επιδρά στην επιλογή της τράπεζας 

συναλλαγής 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων 

παρουσιάζονται στους πίνακες 26 και 27. 
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Πίνακας 26:Συσχέτιση Τράπεζα Συναλλαγής και Επάρκειας Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

Τράπεζα Συναλλαγής * Επάρκεια Προσφερόμενων Υπηρεσιών Crosstabulation 

   Επάρκεια Προσφερόμενων Υπηρεσιών 

Total 

   

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφων

ώ 

Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφων

ώ 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Τράπεζα 

Συναλλαγής 

Αγροτική Τράπεζα 

Ελλάδος 

Count 0 0 5 6 0 11 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 45,5% 54,5% ,0% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

,0% ,0% 10,9% 9,2% ,0% 7,9% 

% of Total ,0% ,0% 3,6% 4,3% ,0% 7,9% 

Εθνική Τράπεζα 

Ελλάδος 

Count 0 2 16 18 4 40 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% 5,0% 40,0% 45,0% 10,0% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

,0% 28,6% 34,8% 27,7% 19,0% 28,6% 

% of Total ,0% 1,4% 11,4% 12,9% 2,9% 28,6% 

Πειραιώς-Winbank Count 0 1 9 16 7 33 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% 3,0% 27,3% 48,5% 21,2% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

,0% 14,3% 19,6% 24,6% 33,3% 23,6% 

% of Total ,0% ,7% 6,4% 11,4% 5,0% 23,6% 

Eurobank EFG Count 1 1 2 10 5 19 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

5,3% 5,3% 10,5% 52,6% 26,3% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

100,0% 14,3% 4,3% 15,4% 23,8% 13,6% 

% of Total ,7% ,7% 1,4% 7,1% 3,6% 13,6% 

Alpha Bank Count 0 0 4 6 1 11 
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% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 36,4% 54,5% 9,1% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

,0% ,0% 8,7% 9,2% 4,8% 7,9% 

% of Total ,0% ,0% 2,9% 4,3% ,7% 7,9% 

Postbank Count 0 0 1 1 0 2 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

,0% ,0% 2,2% 1,5% ,0% 1,4% 

% of Total ,0% ,0% ,7% ,7% ,0% 1,4% 

Εμπορική Τράπεζα Count 0 2 2 0 2 6 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% 33,3% 33,3% ,0% 33,3% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

,0% 28,6% 4,3% ,0% 9,5% 4,3% 

% of Total ,0% 1,4% 1,4% ,0% 1,4% 4,3% 

Λαική Τράπεζα Count 0 0 2 0 0 2 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

,0% ,0% 4,3% ,0% ,0% 1,4% 

% of Total ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% 1,4% 

Τράπεζα Κύπρου Count 0 0 2 3 1 6 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

,0% ,0% 4,3% 4,6% 4,8% 4,3% 

% of Total ,0% ,0% 1,4% 2,1% ,7% 4,3% 

Marfin-Egnatia Bank Count 0 1 1 2 0 4 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% 25,0% 25,0% 50,0% ,0% 100,0% 
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% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

,0% 14,3% 2,2% 3,1% ,0% 2,9% 

% of Total ,0% ,7% ,7% 1,4% ,0% 2,9% 

Attica Bank Count 0 0 1 1 0 2 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

,0% ,0% 2,2% 1,5% ,0% 1,4% 

% of Total ,0% ,0% ,7% ,7% ,0% 1,4% 

Άλλη Count 0 0 1 2 1 4 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

,0% ,0% 2,2% 3,1% 4,8% 2,9% 

% of Total ,0% ,0% ,7% 1,4% ,7% 2,9% 

Total Count 1 7 46 65 21 140 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,7% 5,0% 32,9% 46,4% 15,0% 100,0% 

% within Επάρκεια 

Προσφερόμενων 

Υπηρεσιών 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total ,7% 5,0% 32,9% 46,4% 15,0% 100,0% 

 

 

Πίνακας 27:Chi-Square Tests 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 41,451
a
 44 ,581 

Likelihood Ratio 40,125 44 ,638 

Linear-by-Linear Association ,044 1 ,834 

N of Valid Cases 140   

a. 51 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 
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Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι πως το 58% των αναμενόμενων 

συχνοτήτων του πίνακα συνάφειας είναι μικρότερο του 5 και κατά συνέπεια δεν ισχύουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του ελέγχου Chi- Square. Όποτε, για τον έλεγχο συσχέτισης αυτών 

των δύο μεταβλητών θα προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό έλεγχο Monte Carlo. 

Από τον έλεγχο Monte Carlo λοιπόν, προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στον 

πίνακα 28. 

 

Πίνακας 28:Έλεγχος Monte Carlo 

 

Chi-Square Tests 

 

 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

 
 

95% Confidence 

Interval  
95% Confidence 

Interval 

 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) Sig. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Sig. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

41,451

a
 

44 ,581 ,449
b
 ,439 ,458 

   

Likelihood Ratio 40,125 44 ,638 ,399
b
 ,389 ,408    

Fisher's Exact 

Test 

52,310 
  

,335
b
 ,325 ,344 

   

Linear-by-Linear 

Association 

,044
c
 1 ,834 ,846

b
 ,839 ,853 ,414

b
 ,404 ,423 

N of Valid Cases 140         

a. 51 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

c. The standardized statistic is -,210. 

 

Εφόσον ο συντελεστής σημαντικότητας Monte Carlo Sig. ισούται με 0,449 και είναι 

μεγαλύτερο του 0,05, δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

η επάρκεια προσφερόμενων υπηρεσιών δεν επιδρά στην επιλογή της τράπεζας συναλλαγής. 
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4.2.10 Τράπεζα Συναλλαγής και Αξιοπιστία  

 

 

Τέλος, θα ελέγξουμε αν η εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων στο e-banking εξαρτάται ή 

όχι από την τράπεζα συναλλαγής..  Οι υποθέσεις είναι οι εξής: 

 Η0: Η εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων στη χρήση e-banking δεν επηρεάζεται από 

την τράπεζα συναλλαγής 

  Η1: Η εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων στη χρήση e-banking επηρεάζεται από 

την τράπεζα συναλλαγής 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων 

παρουσιάζονται στους πίνακες 29 και 30.  

 

Πίνακας 29:Συσχέτιση Τράπεζα Συναλλαγής  και Αξιοπιστίας Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

Τράπεζα Συναλλαγής * Αξιοπιστία Τράπεζας στη χρήση e-banking Crosstabulation 

   Αξιοπιστία Τράπεζας στη χρήση e-

banking 

Total 

   Καθόλ

ου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Τράπεζα 

Συναλλαγής 

Αγροτική Τράπεζα 

Ελλάδος 

Count 0 0 7 4 0 11 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 63,6% 36,4% ,0% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

,0% ,0% 20,6% 5,7% ,0% 7,9% 

% of Total ,0% ,0% 5,0% 2,9% ,0% 7,9% 

Εθνική Τράπεζα 

Ελλάδος 

Count 0 1 7 24 8 40 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% 2,5% 17,5% 60,0% 20,0% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

,0% 33,3% 20,6% 34,3% 25,0% 28,6% 

% of Total ,0% ,7% 5,0% 17,1% 5,7% 28,6% 
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Πειραιώς Winbank Count 0 0 3 19 11 33 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 9,1% 57,6% 33,3% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

,0% ,0% 8,8% 27,1% 34,4% 23,6% 

% of Total ,0% ,0% 2,1% 13,6% 7,9% 23,6% 

Eurobank EFG Count 1 1 4 7 6 19 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

5,3% 5,3% 21,1% 36,8% 31,6% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

100,0

% 

33,3% 11,8% 10,0% 18,8% 13,6% 

% of Total ,7% ,7% 2,9% 5,0% 4,3% 13,6% 

Alpha bank Count 0 1 3 6 1 11 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% 9,1% 27,3% 54,5% 9,1% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

,0% 33,3% 8,8% 8,6% 3,1% 7,9% 

% of Total ,0% ,7% 2,1% 4,3% ,7% 7,9% 

Postbank Count 0 0 2 0 0 2 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 100,0

% 

,0% ,0% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

,0% ,0% 5,9% ,0% ,0% 1,4% 

% of Total ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% 1,4% 

Εμπορική 

Τράπεζα 

Count 0 0 3 2 1 6 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 50,0% 33,3% 16,7% 100,0

% 
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% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

,0% ,0% 8,8% 2,9% 3,1% 4,3% 

% of Total ,0% ,0% 2,1% 1,4% ,7% 4,3% 

Λαική Τράπεζα Count 0 0 2 0 0 2 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 100,0

% 

,0% ,0% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

,0% ,0% 5,9% ,0% ,0% 1,4% 

% of Total ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% 1,4% 

Τράπεζα Κύπρου Count 0 0 0 3 3 6 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

,0% ,0% ,0% 4,3% 9,4% 4,3% 

% of Total ,0% ,0% ,0% 2,1% 2,1% 4,3% 

Marfin Egnatia 

Bank 

Count 0 0 1 2 1 4 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

,0% ,0% 2,9% 2,9% 3,1% 2,9% 

% of Total ,0% ,0% ,7% 1,4% ,7% 2,9% 

Attica Bank Count 0 0 2 0 0 2 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% 100,0

% 

,0% ,0% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

,0% ,0% 5,9% ,0% ,0% 1,4% 

% of Total ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% 1,4% 

Άλλη Count 0 0 0 3 1 4 
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% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,0% ,0% ,0% 75,0% 25,0% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

,0% ,0% ,0% 4,3% 3,1% 2,9% 

% of Total ,0% ,0% ,0% 2,1% ,7% 2,9% 

Total Count 1 3 34 70 32 140 

% within Τράπεζα 

Συναλλαγής 

,7% 2,1% 24,3% 50,0% 22,9% 100,0

% 

% within 

Αξιοπιστία 

Τράπεζας στη 

χρήση e-banking 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

% of Total ,7% 2,1% 24,3% 50,0% 22,9% 100,0

% 

 

 

Πίνακας 30:Chi-Square Tests 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 55,824
a
 44 ,109 

Likelihood Ratio 54,687 44 ,130 

Linear-by-Linear Association ,004 1 ,950 

N of Valid Cases 140   

a. 51 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι πως το 85% των αναμενόμενων 

συχνοτήτων του πίνακα συνάφειας είναι μικρότερο του 5 και κατά συνέπεια δεν ισχύουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του ελέγχου Chi- Square. Όποτε, για τον έλεγχο συσχέτισης αυτών 

των δύο μεταβλητών θα προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό έλεγχο Monte Carlo. 

Από τον έλεγχο Monte Carlo λοιπόν, προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στον 

πίνακα 31. 
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Πίνακας 31:Έλεγχος Monte Carlo 

Chi-Square Tests 

 

 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

 

 

95% Confidence 

Interval  

95% Confidence 

Interval 

 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) Sig. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Sig. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

55,82

4
a
 

44 ,109 ,187
b
 ,179 ,194 

   

Likelihood Ratio 54,68

7 

44 ,130 ,012
b
 ,010 ,015 

   

Fisher's Exact 

Test 

67,66

4 
  

,011
b
 ,009 ,013 

   

Linear-by-Linear 

Association 

,004
c
 1 ,950 ,953

b
 ,949 ,957 ,485

b
 ,475 ,495 

N of Valid 

Cases 

140 
        

a. 51 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

c. The standardized statistic is ,063. 

 

Εφόσον ο συντελεστής σημαντικότητας Monte Carlo Sig. ισούται με 0,187 και είναι 

μεγαλύτερο του 0,05, δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

η εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων στο e-banking είναι ανεξάρτητη από την τράπεζα 

συναλλαγής. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Σήμερα, πολύς λόγος γίνεται για το επικείμενο τέλος μιας εποχής. Σημαντικό ρόλο σε αυτό 

αποτελούν η οξεία οικονομική κρίση που διανύουμε, τα συγκλονιστικά γεγονότα και οι 

βαρύγδουποι τίτλοι των εφημερίδων. Πράγματι, αυτό ισχύει και βρισκόμαστε όντως στην 

αρχή μιας νέας εποχής. Παρά το γεγονός ότι οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις είναι 

εντυπωσιακές, δεν είναι η θεαματική αναταραχή του οικονομικού συστήματος αυτή που θα 

αλλάξει μόνιμα και ριζικά το τοπίο άλλα η λιγότερο πρόδηλη αλλά σταθερή πρόοδος της 

τεχνολογίας, με την μορφή των ψηφιακών επικοινωνιών και του Διαδικτύου. Το Διαδίκτυο 

θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική ζωή, αλλά και τον 

τρόπο με τον οποίο προβαίνουμε σε οικονομικές συναλλαγές. 

Οι διαδικτυακές εφαρμογές στον τραπεζικό χώρο τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει 

επανάσταση στην τραπεζική εξυπηρέτηση. Συναλλαγές που παλιότερα απαιτούσαν πολύ 

χρόνο και υπομονή εκ μέρους των πελατών σήμερα πραγματοποιούνται εύκολα και γρήγορα 

με το πάτημα ενός κουμπιού. Η εποχή που το τραπεζικό κατάστημα έχει μεταφερθεί στην 

οθόνη του υπολογιστή έχει φτάσει. Το e-banking θεωρείται διεθνώς ένα πολύτιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις τράπεζες που το υιοθετούν, καθώς τους παρέχει τη 

δυνατότητα να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να προσελκύσουν νέους πελάτες 

αυξάνοντας την κερδοφορία τους.  

Η μελέτη που προηγήθηκε συντέλεσε στην εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων. Όσον 

αφορά το βιβλιογραφικό κομμάτι της θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην πλειοψηφία 

τους, το σύνολο των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχουν υιοθετήσει την 

ηλεκτρονική τραπεζική. Μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους γίνεται μέσω της χρήσης του e-

banking, καθιστώντας το, ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία της σύγχρονης τραπεζικής. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις διαδικασίες 

ελέγχου που πρέπει να ακολουθούνται για την ασφάλεια και τη σωστή διαχείριση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο έλεγχος της διεκπεραίωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

υπαγορεύεται σε μέγιστο βαθμό από την Επιτροπή της Βασιλείας, έργο της οποίας είναι και η 

σύνταξη δεκατεσσάρων αρχών διαχείρισης κινδύνου που αναφέρθηκαν παραπάνω και πρέπει 

να ακολουθούνται από τα τραπεζικά ιδρύματα. Φυσικά, δεν είναι αναγκαία η ρητή εφαρμογή 

των διοικητικών αρχών και κανόνων, αλλά επιβάλλεται να λαμβάνονται υπόψη των τραπεζών 

και με βάση την ευελιξία που διαθέτουν να φροντίζουν για την υγιή διευθέτηση των 
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ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σπουδαίο ρόλο σε αυτό, διαδραματίζει και ο ελεγκτής 

πληροφοριακών συστημάτων, ο οποίος πρέπει να φροντίζει για την σωστή τήρηση των 

δικλείδων ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από την 

ηλεκτρονική τραπεζική. Ενδεικτικά, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών 

της τράπεζας αποτελεί έργο του IS ελεγκτή. Οι σπουδαιότερες οδηγίες και πρότυπα που 

αφορούν τον έλεγχο των πληροφοριακό συστημάτων υπαγορεύονται από το COBIT και το 

ISACA.  

Όσον αφορά την έρευνα που διεξήχθη το καταναλωτικό κοινό είχε να επιλέξει από μια 

μεγάλη λίστα τραπεζικών ιδρυμάτων και τα κριτήρια επιλογής του ποικίλλουν. Το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού συναλλάσσεται κυρίως με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 

και χρησιμοποιεί το e-banking συνήθως μια φορά το μήνα. Οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται είναι η παρακολούθηση και διαχείριση λογαριασμών καθώς και οι 

διάφορες μεταφορές λογαριασμών. Σύμφωνα με την έρευνα η ωφέλεια που απολαμβάνει το 

καταναλωτικό κοινό από τη χρήση του e-banking σχετίζεται σημαντικά με την ευκολία και 

την ταχύτητα της διεκπεραίωσης των τραπεζικών συναλλαγών (το 96% του πληθυσμού 

θεωρεί ότι το e-banking είναι χρήσιμο). Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι περισσότερο 

ασφαλείς κατά την χρήση του e-banking αισθάνονται οι γυναίκες. Συγκεκριμένα το 10% του 

γυναικείου φύλου δήλωσε ότι αισθάνεται πολύ ασφαλής σε αντίθεση με τους άνδρες, των 

οποίων η αίσθηση ασφάλειας μεταφράζεται στο ήμισυ του ποσοστού του γυναικείου φύλου. 

Έπειτα ως προς το σύστημα επάρκειας των τραπεζών στο θέμα της ασφάλειας και του 

ελέγχου συμπεραίνουμε, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ότι το οι χρήστες είναι 

ικανοποιημένοι μόνο κατά το ήμισυ, στο σύνολο των τραπεζών, γεγονός που υποδηλώνει ότι 

το σύστημα ελέγχου υστερεί. Οι τράπεζες πρέπει να βελτιώνουν και να ενισχύουν συνεχώς τα 

συστήματα ελέγχου και ασφάλειας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Η 

ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους 

που θα τους οδηγούσε στην απόφαση για αλλαγή της συναλλασθείσας  τράπεζας. Σημαντικό 

είναι το εύρημα της έρευνας ότι 8 στους 10 χρήστες θα άλλαζαν τράπεζα λόγω της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στην αξιοπιστία της τράπεζας. 

Δυστυχώς τα ποσοστά δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά καθώς μόνο το 50% δηλώνει ότι 

αισθάνεται αρκετή εμπιστοσύνη ως προ το e-banking της τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο περίπου 

50% του δείγματος μοιράζεται ανάμεσα στη μέτρια και την αυξημένη εμπιστοσύνη. Ποσοστά 

αρκετά υψηλά, που πρέπει να αφυπνίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα ώστε να ανταποκρίνονται 

πάντα επάξια στην εμπιστοσύνη των πελατών τους.  
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Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνει υπόψη του το καταναλωτικό κοινό για την επιλογή της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής διακρίνονται στη φιλικότητα και το σχεδιασμό της ιστοσελίδας, την 

ασφάλεια και τον έλεγχο, την ποιότητα και την αξιοπιστία των τραπεζών. Μεγαλύτερη 

έμφαση δίνουν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεύτερη σημαντικότερη 

παράμετρος θεωρείται η ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι χρήστες του e-banking κατά τη 

συναλλαγή τους και ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται από την επιτροπή ελέγχου της τράπεζας. 

Ακολουθεί η άποψη που έχει σχηματίσει ο χρήστης όσον αφορά τη φήμη της τράπεζας και 

την τήρηση των υποσχέσεων της. Λιγότερη σημασία δίνουν στη φιλικότητα και τον 

σχεδιασμό της ιστοσελίδας. Καθένα από παραπάνω κριτήρια συνηγορούν στη βελτίωση του 

e-banking.  

Από τους ελέγχους των συσχετίσεων που διενεργήθηκαν προκύπτει το συμπέρασμα ότι 

όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης του e-banking οι άνδρες φαίνεται να το χρησιμοποιούν 

περισσότερο δύο με τρεις φορές το μήνα, ενώ από τη συσχέτιση που αφορά την αξιοπιστία 

και συγκεκριμένα την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι χρήστες του e-banking στην τράπεζα 

επιλογής τους, οι γυναίκες είναι αυτές που αναδεικνύουν ως σημαντικό παράγοντα την 

αξιοπιστία της τράπεζας με την οποία θα αποφασίσουν να συνεργαστούν. 

Σε τελική ανάλυση το συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα διπλωματική εργασία 

είναι ότι τόσο οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τα παραπάνω κριτήρια κατά τη 

διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών όσο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

να εναρμονίζονται με τις τάσεις που επιτάσσει η νέα τεχνολογία. Στις μέρες μας η 

Ηλεκτρονική Τραπεζική θα αποτελέσει το εφαλτήριο για ένα σύγχρονο και συνεχώς 

εξελισσόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα που η κρίση των ημερών δε θα καταφέρει να 

περιχαρακώσει στα στενά πλαίσια της εγχώριας πραγματικότητας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο για την χρήση του e-banking 

Το ερωτηματολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας απευθύνεται σε ενήλικες και αποσκοπεί στο να ερευνήσουμε τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις 
που θα δώσετε είναι άκρως εμπιστευτικές και τα προσωπικά σας στοιχεία απόλυτα ασφαλή. 
Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Πασχαλίδου Αναστασίας, του τμήματος Εφαρμοσμένης 
Λογιστικής και Ελεγκτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμβολή σας και τον χρόνο που θα διαθέσετε για την συμπλήρωση του παρόντος. 

1. Με ποια από τις ακόλουθες τράπεζες συναλλάσσεστε συνήθως; * 
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 
Πειραιώς - Winbank 
Eurobank EFG 
Alpha Bank 
Post Bank 
Εμπορική 
Λαϊκή 
Κύπρου 
Marfin-Egnatia Bank 
Attica bank 
Άλλο: 

2. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται το e-banking; * 
Καθημερινά 
1-3 φορές την εβδομάδα 
4-6 φορές την εβδομάδα 
2-3 φορές το μήνα 
1 φορά το μήνα 

3. Ποιες από τις ακόλουθες υπηρεσίες του Internet Banking χρησιμοποιείτε συνήθως: * 
Μπορείτε να απαντήσετε περισσότερες από μία επιλογές 

Παρακολούθηση και διαχείριση λογ/σμων (άνοιγμα λογ/σμου, κινήσεις λογ/σμου, ανάλυση υπολοίπου) 
Μεταφορές σε λογ/σμό μου ή σε λογ/σμο τρίτου ίδιας τράπεζας με τη δική μου 
Διαχείριση και παρακολούθηση πιστωτικών καρτών 
Διαχείριση χρεωστικών καρτών 
Διαχείριση δανείων 
Διαχείριση επιταγών 
Πληρωμές Δημοσίων Οργανισμών (Ασφ. Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε., ΤΣΑΥ, ΦΠΑ) κ.α 
Πληρωμές ΔΕΚΟ/ΔΕΥΑ/ΟΤΑ 
Πληρωμές τηλεφωνίας/ Internet 
Πληρωμές ασφαλιστικών εταιριών 
Παρακολούθηση και αγοραπωλησία χαρτοφυλακίου μετοχών 
Παρακολούθηση και αγοραπωλησία αμοιβαίων κεφαλαίων 
Δημιουργία αιτήσεων ( έκδοση πιστωτικής κάρτας, έκδοση προπληρωμένης κάρτας, υποβολή πάγιων εντολών για την εξόφληση λογ/σμών και πιστωτικών καρτών κ.α 
Επεξεργασία ρυθμίσεων ασφαλείας ( αλλαγή κωδικών, extra PIN, εξαιρέσεις λογ/σμών από την παρακολούθηση και διαχείριση μέσω διαδικτύου) 

Φιλικότητα Σχεδιασμός Ιστοσελίδας 

4. Η αρχική σελίδα της τράπεζας είναι σαφής και περιεκτική * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 

5. Είναι σημαντικός ο παράγοντας εμφάνιση-αισθητική του site για την επιλογή της τράπεζας * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 

6. Η ευκολία πλοήγησης στο site της τράπεζας με βοηθάει να αποκτήσω πιο φιλική επικοινωνία με την τράπεζα * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 

7. Τα βήματα υλοποίησης της διαδικασίας είναι ξεκάθαρα * 
1 2 3 4 5 
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διαφωνώ απόλυτα συμφωνώ απόλυτα 

Είδος Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

8. Οι ήδη υπάρχουσες προσφερόμενες υπηρεσίες είναι επαρκείς * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 

Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα 

9. Χρησιμοποιώντας το e-banking διεκπεραιώνω τις τραπεζικές μου υποχρεώσεις πιο εύκολα * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 

10. Χρησιμοποιώντας το e-banking διεκπεραιώνω τις τραπεζικές μου υποχρεώσεις πιο γρήγορα * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 

11. Πιστεύω πως το e-banking είναι χρήσιμο * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 

Ασφάλεια - Έλεγχος 

12. Αισθάνομαι ασφαλής όταν χρησιμοποιώ υπηρεσίες e-banking * 
1 

καθόλου 

2 3 4 5 

πολύ 

13. Θεωρώ ότι η συχνή αλλαγή κωδικών πρόσβασης ενισχύει το επίπεδο ασφαλείας των συναλλαγών μου στην τράπεζα * 
1 

καθόλου 

2 3 4 5 

πολύ 

14. Επιλέγω να χρησιμοποιώ υπηρεσίες e-banking της τράπεζας με βάση τα πιστοποιητικά ασφαλείας που διαθέτει * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 

15. Το σύστημα ελέγχου που υιοθετεί η τράπεζα μου επαρκεί * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 

Ποιότητα 

16. Η τράπεζα ανταποκρίνεται άμεσα στα e-mail μου * 
1 

καθόλου 

2 3 4 5 

πολύ 

17. Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος είναι ικανοποιητικός * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 
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18. Είμαι ικανοποιημένος/η από την τελευταία ηλεκτρονική συναλλαγή μου * 
1 

καθόλου 

2 3 4 5 

πολύ 

19. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα μπορούσε να με επηρεάσει ώστε να αλλάξω τράπεζα * 
Ναι 
Όχι 

Αξιοπιστία 

20. Ο τρόπος που ενεργεί η τράπεζα που συνεργάζομαι ανταποκρίνεται σε αυτά που περιμένω * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 

21. Η τράπεζα με την οποία συνεργάζομαι έχει τη φήμη μιας τράπεζας που κρατά τις υποσχέσεις της * 
1 

διαφωνώ απόλυτα 

2 3 4 5 

συμφωνώ απόλυτα 

22. Η τράπεζα με την οποία συνεργάζομαι, μου εμπνέει εμπιστοσύνη όσο αφορά το e-banking * 
1 

καθόλου 

2 3 4 5 

πολύ 

Δημογραφικά Στοιχεία 

23. Φύλο * 
Άνδρας 
Γυναίκα 

24. Ηλικία * 
18-24 ετών 
25-34 ετών 
35-44 ετών 
45-54 ετών 
55 ετών και άνω 

25. Επίπεδο μόρφωσης * 
Βασική 
Λύκειο 
Τεχνική Σχολή 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

26. Επάγγελμα * 
Άνεργος 
Δημόσιος Υπάλληλος 
Ιδιωτικός Υπάλληλος 
Ελεύθερος Επαγγελματίας 
Συνταξιούχος 
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