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Εισαγωγή

Από  τους  σημαντικότερους  στόχους  των  χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  κατά  τις  τελευταίες 

δεκαετίες αποτελεί η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού, ιδιωτών και 

επιχειρήσεων. Ο κόσμος πλέον συνδέεται με τις τηλεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα, γι'  

αυτό και οι επιχειρήσεις θα λέγαμε ότι είναι δια- συνδεδεμένες μεταξύ τους πράγμα που τους δίνει  

μεγάλη  ευελιξία,  ταχύτητα  και  χαμηλά  κόστη.  Επομένως,  παρατηρούμε  ότι  δημιουργείται  μια 

οικονομία του Ίντερνετ με πολλά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις αρκεί αυτές να διαχειριστούν 

στρατηγικά τις ευκαιρίες που προσφέρονται.

Η σημαντική ανάπτυξη και εξέλιξη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών φαίνεται να 

έχει επιφέρει μεγάλες αλλαγές και στον τραπεζικό τομέα και ιδιαιτέρως στον τρόπο λειτουργίας 

των  τραπεζικών  συστημάτων  και  την  διακίνηση  των  πληροφοριών  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Ο 

ανταγωνισμός  στον  κλάδου  που  όλο  και  εντείνεται,  οδήγησε  στην  καθιέρωση  εναλλακτικών 

δικτύων  πραγματοποίησης  συναλλαγών  μέσω  διαφόρων  ηλεκτρονικών  καναλιών.  Το  χαμηλό 

κόστος και η γρήγορη εξυπηρέτηση εξ' αποστάσεως αποτελούν τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα 

για την αποδοχή της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης από το κοινό, που πλέον έχει εισαχθεί στην ζωή 

του.  Οι  υπηρεσίες  της  Ηλεκτρονικής  Τραπεζικής  συναντώνται  πια  σε  όλες  τις  εκφάνσεις  του 

τρόπου  λειτουργίας  των  τραπεζικών  συστημάτων  και  συνεχώς  στοχεύουν  στην  εξέλιξη  των 

παρεχόμενων  υπηρεσιών  προς  τους  καταναλωτές.  Αλλά  και  η  εμπιστοσύνη  από  μέρους  των 

πελατών,  λόγω  της  διευκόλυνσης  τους  σε  πολλές  διαδικασίες  και  της  άμεσης  απόκτησης 

πληροφοριών, βοήθησε στην εδραίωση αυτού του τρόπου παροχής υπηρεσιών των τραπεζών. 

Για  τα  ελληνικά  δεδομένα  η  Ηλεκτρονική  Τραπεζική  είναι  σχετικά  πρόσφατος  τρόπος 

εξυπηρέτησης των πελατών που σταδιακά αναπτύσσεται και βελτιώνεται όλο και περισσότερο και 

μπορεί να ανταγωνιστεί τα δεδομένα των τραπεζών του εξωτερικού. Επιπλέον, η αποδοχή από τον 

κόσμο  φαίνεται  αυξητική και  πολύ ικανοποιητική,  πράγμα που δίνει  πάτημα  στις  τράπεζες  να 

συνεχίσουν το έργο τους. 

Στην  παρούσα  διπλωματική  εργασία  περιγράφονται  οι  υπηρεσίες  που  παρέχει  η 

Ηλεκτρονική Τραπεζική σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ ερευνάται η συσχέτιση ορισμένων παραγόντων 

(όπως φύλο, ηλικία, τοποθεσία, μόρφωση, κ.α.) πως επηρεάζει την χρηση του e- banking.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

1.1 Γενικά περί Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και παράλληλα του ίντερνετ έχει 

επίδραση,  πλην  των  διαφόρων  τομέων,  και  στην  ανάπτυξη  του  τραπεζικού  περιβάλλοντος.  Οι 

τραπεζικοί οργανισμοί έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής και 

των παρεχόμενων υπηρεσιών απ' αυτή.

Με τον όρο “ηλεκτρονική τραπεζική” εννοούμε την διεκπεραίωση από τον χρήστη (ιδιώτη, 

επιχείρηση) κάθε είδους τραπεζικών συναλλαγών μέσω ίντερνετ (internet banking) χωρίς τη φυσική 

του  παρουσία  σε  κατάστημα.  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  την  μεταφορά  των  τραπεζικών 

καταστημάτων στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη στο σπίτι ή την εργασία του αλλά χωρίς την 

μεσολάβηση του υπαλλήλου.  Ακόμη μπορεί  και  μέσω άλλων ηλεκτρονικών  καναλιών όπως το 

κινητό τηλέφωνο (mobile banking) ή το σταθερό τηλέφωνο (phone banking) να πραγματοποιηθούν, 

τα οποία θα περιγραφούν αναλυτικότερα παρακάτω. Συγκριτικά όμως, το internet banking έχει τη 

δυνατότητα για μεγαλύτερη παροχή υπηρεσιών και ενημέρωσης. 

 Βέβαια  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  δοσοληψίας  χαρτονομισμάτων,  όμως  η  γκάμα  των 

συναλλαγών  που  προσφέρονται  είναι  ευρεία  και  όχι  με  μεγάλες  διαφορές  από  αυτή  των 

καταστημάτων.  Ενδεικτικά  μπορούμε  να  αναφέρουμε  συναλλαγές  όπως η  μεταφορά χρημάτων 

μεταξύ λογαριασμών, η ενημέρωση και πληρωμή πιστωτικών καρτών, η πληρωμή λογαριασμών 

κοινής  ωφέλειας,  ενημέρωση  για  κινήσεις  λογαριασμών,  εμβάσματα  σε  άλλες  τράπεζες, 

χρηματιστηριακές  πράξεις,  αναλυτική  ενημέρωση για  όλα  τα  προϊόντα  της  τραπέζης  αλλά  και 

αιτήσεις πιστωτικών καρτών ή καταναλωτικών προϊόντων. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί 

να αντικατασταθεί το τραπεζικό κατάστημα, απλά να υποκατασταθεί. 

Η  εξυπηρέτηση  του  πελάτη  είναι  άμεση  και  μπορεί  να  πραγματοποιήσει  συναλλαγές 

οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σε όποιο σημείο βρίσκεται. Αρκεί να έχει στη διάθεση του έναν 

υπολογιστή  ή  κινητό  ή  σταθερό  τηλέφωνο  και  σύνδεση  στο  διαδίκτυο.  Υπολογίζεται  ότι  μια 

τραπεζική  συναλλαγή  κοστίζει  στην  τράπεζα  τέσσερις  με  πέντε  φορές  ακριβότερα  όταν 

πραγματοποιείται  από  τα  γκισέ  αντί  ηλεκτρονικά.  (Σινανιώτη-  Μαρούδα,  Φαρσαρώτας,  2005). 

Τέλος,  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  οι  τράπεζες  δίνουν  μεγάλη  σημασία  στα  πρωτόκολλα 
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κρυπτογράφησης  και  μέτρα  ασφαλείας  που  χρησιμοποιούνται  κατά  την  διενέργεια  των 

συναλλαγών, ώστε να εξασφαλίζουν τους πελάτες τους. 

1.2 Ιστορική Εξέλιξη 

Από τα μέσα της δεκαετίας του '80 οι προγραμματιστές των τραπεζικών συστημάτων άρχισαν να 

σκέφτονται  και  να  δοκιμάζουν  την  ιδέα  των  ηλεκτρονικών  τραπεζικών  συστημάτων,  όπου  θα 

πραγματοποιούνται  συναλλαγές  εξ  αποστάσεως.  Με  την  χρηματοδότηση  από  τραπεζικούς 

οργανισμούς η σκέψη του “home banking” άρχισε να γίνεται πραγματικότητα με τη δημιουργία 

δικτυακών τόπων και την υποστήριξη αρχικά μόνο ορισμένων βασικών συναλλαγών από το σπίτι 

μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σημαντικό ρόλο σ' αυτή τη διαδικασία έπαιξε και η προώθηση 

από τη μεριά των επιχειρήσεων των  on- line αγορών που για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 

συναλλαγών χρησιμοποιούνταν οι πιστωτικές κάρτες. Επίσης και το γεγονός ότι δεν χρειαζόταν ο 

πελάτης κάποιο ειδικό εξοπλισμό παρά μόνο μια τηλεφωνική σύνδεση και πρόσβαση στο ίντερνετ. 

Σε  πρώτη  φάση  μπορεί  ν'  αναφερθεί  ότι  στην  Μ.  Βρετανία  το  1983  η  εταιρεία  ΝΒS 

(Nottigham Building Society) αποτέλεσε τον πρώτο τραπεζικό οργανισμό που προσέφερε online 

τραπεζικές υπηρεσίες. Αν και η νέα πλατφόρμα υπηρεσιών δεν ήταν πολύ καλά σχεδιασμένη, έδωσε 

τη βάση για όλες τις υπόλοιπες που ακολούθησαν μελλοντικά. Έπειτα, παρατηρώντας το όχι και 

τόσο μακρινό παρελθόν, η εμφάνιση της πρώτης ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής τράπεζας έγινε τον 

Οκτώβριο  του  1995  στην  Αμερική  από  την  εταιρεία  Stanford  Federal  Credit  Union   που 

εξυπηρετούσε την πελατεία της μόνο μέσω διαδικτύου. Επίσης, και τα γνωστά σε όλους ΑΤΜ τότε 

έκαναν  την  πρώτη τους  εμφάνιση με  τα οποία  δινόταν  και  η  επιλογή  ανάληψης  ή  κατάθεσης 

μετρητών  και  δεν  απαιτούνταν  η  οικιακή  σύνδεση  στο  ίντερνετ.  Η  δημιουργία  της  πρώτης 

ηλεκτρονικής τράπεζας ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς πολλαπλών συλλογισμών για το αν τελικά 

συμφέρει  να  δημιουργηθεί,  αν  θα  έχει  διαχρονική  ιδιότητα  και  κατά  πόσο  θα  ξεπεράσει  την 

καθιέρωση της φυσικής- παραδοσιακής τράπεζας.

 Ήδη από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, η ίδρυση και η λειτουργία ηλεκτρονικών 

τραπεζών  παρουσίασε  μεγάλη  άνθηση,  ενώ  αντίθετα  μειώθηκε  ο  αριθμός  των  παραδοσιακών 

τραπεζικών  καταστημάτων.  Έτσι  σταδιακά  οι  τράπεζες  άρχισαν  να  δημιουργούν  εναλλακτικά 

δίκτυα  διανομής  πληροφοριών και  υπηρεσιών  βασισμένα σε  πρότυπα ηλεκτρονικών τραπεζών, 

συνδυάζοντας τις ιδιότητες της παραδοσιακής αλλά και ηλεκτρονικής τράπεζας. Μ΄αυτό τον τρόπο 

κατάφεραν να επεκτείνουν και το δίκτυο της πελατείας τους που αυξανόταν με τον καιρό αφού και 
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το κόστος για τις τράπεζες δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Επιπλέον, η προσφορά υπηρεσιών 24ώρες το 

24ωρο από οποιοδήποτε σημείο βρισκόταν ο πελάτης έδωσε ένα μεγάλο πλεονέκτημα ακόμα και 

στους πιο απαιτητικούς επιχειρηματίες. 

Καταλήγοντας  στις  μέρες  μας,  οι  ηλεκτρονικές  τραπεζικές  υπηρεσίες  αποτελούν 

αναπόσπαστο  κομμάτι  των  τραπεζών  όχι  μόνο  μέσω  ίντερνετ  αλλά  και  άλλων  εναλλακτικών 

δικτύων.  Ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των  πελατών  και  την  γρήγορη  εξέλιξη  της  τεχνολογίας, 

εμπλουτίζονται  συνεχώς οι δυνατότητες που έχει κάθε χρήστης- πελάτης από το e- banking με 

στόχο μελλοντικά την εξ' ολοκλήρου πραγματοποίηση ορισμένων συναλλαγών από το διαδίκτυο. 

1.3 Πρόσβαση Χρηστών και Προσφερόμενες Υπηρεσίες του e- banking

Το e- banking προϋποθέτει την ύπαρξη ενός τραπεζικού καταθετικού λογαριασμού στον οποίο ο 

χρήστης δύναται να έχει πρόσβαση για να ενημερώνεται για το υπόλοιπο του και να δίνει εντολές  

πληρωμών. Αφού εξασφαλίσει την σύνδεση του υπολογιστή του με το διαδίκτυο και προχωρήσει 

στο άνοιγμα του λογαριασμού του στην τράπεζα που επιθυμεί μπορεί πλέον με μια αίτηση για web 

banking  να  αποκτήσει  πρόσβαση  στις  ηλεκτρονικές  τραπεζικές  υπηρεσίες  και  σε  ορισμένες 

περιπτώσεις να επιβαρυνθεί  με  μια μικρή προμήθεια.  Οι  αιτήσεις  αυτές μπορούν να γίνουν σε 

κάποιο  κατάστημα,  να  υποβληθούν  ηλεκτρονικά  μέσω  των  ιστοσελίδων  των  τραπεζών  ή  και 

τηλεφωνικά  στα  κέντρα  εξυπηρέτησης  πελατών.  Η  συμπλήρωση  και  αίτηση  των  προσωπικών 

στοιχείων του πελάτη που γίνεται  ηλεκτρονικά δεν περιλαμβάνει  την υπογραφή του,  επομένως 

είναι  υποχρεωμένος να  περάσει  από  οποιοδήποτε  κατάστημα για  να  υπογράψει  ιδιοχείρως  και 

χειρόγραφα  την  αίτηση  και  τους  “όρους  χρήσης  εναλλακτικών  δικτύων”.  Μ'  αυτό  τον  τρόπο 

παραλαμβάνει και τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη στο e- banking ( userID) και επαληθεύονται 

και τα πραγματικά του στοιχεία με την προσκόμιση της ταυτότητας του (ή σφραγίδας αν πρόκειται 

για  επιχείρηση).  Οι  μυστικοί  κωδικοί  (ΡΙΝ)  αποστέλλονται  με  συστημένη  αλληλογραφία  του 

ταχυδρομείου  σε  ακριβή διεύθυνση που θα δηλώσει  ο  πελάτης.  Με την παραλαβή αυτών των 

κωδικών, ο πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει την πρόσβαση του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 

να γίνει ενεργός χρήστης. 

Έτσι είναι  πλέον σε θέση να πραγματοποιήσει ενημερωτικές ή οικονομικές συναλλαγές. 

Όπως  αναφέρθηκε  και  προηγουμένως  το  web banking είναι  μια  προσομοίωση του  τραπεζικού 

καταστήματος, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται και να πραγματοποιεί 
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σχεδόν όλες τις συναλλαγές εξ αποστάσεως και όχι με την φυσική του παρουσία στα γκισέ. 

Ανακεφαλαιώνοντας,  μπορούμε  να  πούμε  ότι  οι  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  μπορούν  να 

χωριστούν σ' αυτές που αφορούν τους ιδιώτες και σ ' εκείνες που αφορούν τις επιχειρήσεις και  

διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή των ΚΑΣ(Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών) που 

βρίσκονται στο εσωτερικό των καταστημάτων ή των ΑΤΜ's. Πιο συγκεκριμένα για τους ιδιώτες 

έχουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

Πίνακας 1: Ηλεκτρονικές συναλλαγές για ιδιώτες

e- banking

Mob. App   web banking

Κέντρα Αυτόματων 

Συναλλαγών
ΑΤΜ' s

Λογαριασμοί         x                 x x

Υπόλοιπα- Κινήσεις                             x

Πληροφορίες-  Στοιχεία 

Λογ/σμού

        x                  x

Άνοιγμα νέου λογ/σμού                             x

Ενημέρωση βιβλιαρίου x(σε  ορισμένες 

περιπτώσεις)

Προθεσμιακές 

Καταθέσεις

Πληροφορίες-  Στοιχεία 

Προθεσμιακής

          x                 x

Αίτηση  Νέας 

Προθεσμιακής

                             x

Διαχείριση 

Προθεσμιακής

                             x x

Πιστωτικές Κάρτες

Υπόλοιπο- Κινήσεις           x                 x x

Διαχείριση Alerts                              x

Πληρωμή  πιστωτικής 

κάρτας ιδίας τραπέζης 

          x                 x x x

Πληρωμή  Πιστωτικής 

Κάρτας Άλλης Τραπέζης

                             x x

Ανάθεση/Ακύρωση/Διαζ

είριση Πάγιας Εντολής

                             x

Μεταφορά Υπολοίπου                              x

Έκδοση Νέας Κάρτας                              x

Αλλαγή/Επανέκδοση 

ΡΙΝ

x

Ηλεκτρονικό  αρχείο 

μηνιαίων  λογαριασμών 

(e- statements)

                             x

Χρεωστικές Κάρτες
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Μεταβολή  Ημερησίου 

Ορίου Χρήσης 

                            x

Σύνδεση/  Αποσύνδεση 

Λογαριασμού

                            x

Αναλυτικά  Στοιχεία 

Χρεωστικής

                            x

Αίτηση Αλλαγής Κάρτας 

Λόγω φθοράς

                            x

Αλλαγή/  Επανέκδοση 

ΡΙΝ 

                            x x

Προπληρωμένες 

Κάρτες

Έκδοση/  Επανέκδοση 

Νέας Κάρτας

           x              x

Φόρτιση Κάρτας Ιδίου ή 

Τρίτου Προσώπου

           x              x

Εκφόρτιση  Κάρτας  ή 

Ανάληψη Μετρητών

           x              x x

Υπόλοιπο- Κινήσεις            x              x x

Διαχείριση Alerts                            x

Μεταβολή  Ημερησίου 

Ορίου Συναλλαγών

           x              x

Ακύρωση Κάρτας            x              x

Αλλαγή ΡΙΝ x

Δάνεια

Αναλυτικά  Στοιχεία 

Δανείου

           x              x

Πληρωμή Δόσης Δανείου                            x x

Ανάθεση/Διαχείριση/ 

Ακύρωση  Πάγιας 

Εντολής

                           x

Επιταγές

Πληροφόρηση  για 

Επιταγές  που  έχω 

εκδώσει

                           x

Αίτηση 

Ανάκλησης/Ακύρωση 

Επιταγής

           x              x

Αίτηση  Έκδοσης  νέου 

Καρνέ

           x              x

Ιστορικό  αρχείο 

επιταγών  (Συνολική 

Απεικόνιση)

                           x

Χρηματιστήριο

Ενημέρωση  γα  την 

αποτίμηση  του 

Χαρτοφυλακίου μου

           x              x
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Διαχείριση Alerts                            x

Αγορά/Πώληση 

Μετοχών

           x              x

Αίτηση  Συμμετοχής  σε 

Δημόσιες Εγγραφές

           x              x

Πληρωμές

ΔΕΚΟ, 

Δημ.Υπηρεσίες,Τηλεπικ

οινωνίες

           x              x x x

Ιστορικό Πληρωμών            x              x x

Αναλήψεις/Καταθέσεις

Ανάληψη  μετρητών  με 

χρεωστική/πιστωτική 

κάρτα

x

Real  time  Κατάθεση 

Μετρητών

x x

Μεταφορές 

Χρημάτων

Μεταφορά Χρημάτων σε 

λογ/σμούς  ίδιας 

Τράπεζας

           x              x x

Μεταφορά  Χρημάτων 

εσε  Λογ/σμούς 

διφορετικών  Τραπεζών 

(Έμβασμα)

           x              x

Ιστορικό Συναλλαγών            x              x

Άλλες Υπηρεσίες

Ανανέωση  χρόνου 

ομιλίας για καρτοκινητή

           x              x x x

Έκδοση εργοσήμου                            x

Πηγή: Τράπεζα Πειραιώς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

Με την καθιέρωση της  Ηλεκτρονικής  Τραπεζικής  από τα  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και  στα 

πλαίσια της επιπλέον κατοχύρωσης του καταναλωτή τα κοινοτικά όργανα, από τις αρχές του e-  

banking,  απασχολήθηκαν  με  τη  διαμόρφωση  ενός  κατάλληλου  θεσμικού-  νομοθετικού  και 

κανονιστικού- ρυθμιστικού πλαισίου για την εξελικτική πορεία της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και 

της παροχής υπηρεσιών της. 

Το internet banking, όπως και όλες οι τραπεζικές εργασίες, βρίσκεται υπό την εποπτεία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Οδηγιών της ΕΕ για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πλαίσιο για την ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης τέθηκαν 

οι εξής στόχοι:

α) Δημιουργία ενός συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει έγκυρη και έγκαιρη 

παροχή  υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής  Τραπεζικής  στην  ενιαία  αγορά,  αποφεύγοντας  την  έγκριση 

εθνικών νομοθετικών αποκλίσεων και διαφορών και,

β)  Διασφάλιση  της  συνοχής  σε  πρώτη  φάση  μεταξύ  νομοθεσίας  περί  χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών και  της  Οδηγίας  για την  Ηλεκτρονική Τραπεζική  και  σε  δεύτερη φάση μεταξύ  της 

παροχής  χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών  on-  line  και  των  συμβατικών  τρόπων  παροχής  τους. 

Ωστόσο  δεν  κρίθηκε  απαραίτητη η  διαμόρφωση ενός  αυτοτελούς  ρυθμιστικού  πλαισίου,  όσον 

αφορά την άσκηση δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, καθώς πολλές κοινοτικές πράξεις 

περιλαμβάνουν σχετικούς κανόνες.

2.1 Ελευθερία και Δικαίωμα Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Στην  βάση  των  παρακάτω  Κοινοτικών  Οδηγιών  καθορίζεται  η  ελευθερία  παροχής  υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.

α) Οδηγία 2000/12/ΕΚ και Οδηγία 2000/46/ΕΚ

Η Οδηγία αυτή αναφέρεται στην ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικής τραπεζικής 
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από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Οδηγία 2000/28/ΕΚ τροποποιητική). Έτσι, σύμφωνα με την 

αρχή  της  αμοιβαίας  αναγνώρισης  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  συμπεριλαμβανομένων  και  των 

ιδρυμάτων  ηλεκτρονικού  χρήματος  που κατέχουν  άδεια  λειτουργίας  σε  ένα  κράτος-  μέλος  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να παρέχουν διασυνοριακά, ακόμη και χωρίς την εγκατάσταση της 

φυσική τους παρουσίας, τις υπηρεσίες τους στην επικράτεια άλλων κρατών- μελών χωρίς να είναι  

απαραίτητη η άδεια των αρμόδιων αρχών του κράτους- μέλους υποδοχής. 

β) Οδηγία 2000/31/ΕΚ

Εδώ έχουμε ζητήματα σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας και την εξ' αποστάσεως εμπορία 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και τις 

χρηματοοικονομικές, τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δύνανται να λάβουν μέτρα που 

καθιστούν λιγότερο ελκυστική την παροχή αυτών των υπηρεσιών από φορέα παροχής υπηρεσιών 

που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, πρέπει οι 

υπηρεσίες των φορέων και  αποδεκτών να υπόκεινται  μόνο στο νομικό καθεστώς του κράτους- 

μέλους που βρίσκεται ο φορέας παροχής. 

γ) Οδηγία 1999/93/ΕΚ

Τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν  μπορούν να περιορίζουν την παροχή υπηρεσιών 

πιστοποίησης από φορείς εγκατεστημένους σε άλλο κράτος- μέλος στους τομείς που καλύπτονται 

από  την  Οδηγία  1999/93/ΕΚ.  Τέλος,  δεν  μπορούν  να  περιορίζουν  την  ελεύθερη  κυκλοφορία 

προϊόντων  ηλεκτρονικής  υπογραφής  που  συμμορφώνονται  με  τις  Διατάξεις  της  Οδηγίας 

1999/93/ΕΚ 1.

2.2 Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Αναφορικά με τα κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα και του δικαιώματος τους άσκησης ελευθερίας 

παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών πρέπει να ισχύουν οι εξής δύο προϋποθέσεις:

 Γνωστοποίηση στην αρμόδια εποπτική αρχή της έναρξης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

τραπεζικής εξυπηρέτησης και

 Παροχή  πρόσβασης  στους  αποδέκτες  του  και  στις  αρμόδιες  αρχές  σε  συγκεκριμένες 

πληροφορίες

Ειδικότερα  όμως  για  την  περίπτωση  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  και  όσων  αφορά  την 

έναρξη παροχής υπηρεσιών βασική προϋπόθεση αποτελεί η  γραπτή κοινοποίηση στις  αρμόδιες 

1 Γκόρτσος Χ., Τασάκος Κ., Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο για την Ηλεκτρονική Τραπεζική, Δελτίο ΕΕΤ, Γ' Τριμην.  

2003, σελ.82
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αρχές του κράτους που εγκαθίσταται. Καθώς όμως η Ηλεκτρονική Τραπεζική εξυπηρέτηση είναι 

μια  διεθνούς  και  ταυτόχρονα  διακοινοτικής  εμβέλειας  υπηρεσία,  τα  πιστωτικά  ιδρύματα 

υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στις αρμόδιες αρχές του κράτους- μέλους καταγωγής 

των υπηρεσιών που πρόκειται να παρέχουν στο κράτος- μέλος υποδοχής των υπηρεσιών. 

Έπειτα  από  διάστημα  ενός  μηνός  περίπου  από  την  παραλαβή  της  γνωστοποίησης,  οι 

αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής των υπηρεσιών προβαίνουν σε κοινοποίηση στις αρμόδιες 

αρχές  του  κράτους  υποδοχής  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών.  Με  την  ολοκλήρωση  αυτής  της 

διαδικασίας, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να προχωρήσει στην άσκηση του δικαιώματος παροχής 

διασυνοριακών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. 

Από  την  άλλη  πλευρά,  όσον  αφορά  τις  πληροφορίες  στις  οποίες  χρειάζεται  να  έχουν 

πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές και οι αποδέκτες από τον φορέα παροχής, αυτές είναι οι εξής:

 Επωνυμία του φορέα παροχής υπηρεσιών e- banking

 Γεωγραφική διεύθυνση εγκατάστασης του φορέα

 Ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα, fax, e- mail προσωπικού, τηλέφωνα

 Στοιχεία αρμόδιας εποπτικής αρχής, εάν και μόνο εάν ο φορέας και η δραστηριότητα του , 

υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης

 Αριθμό μητρώου του φορέα εάν και μόνο εάν είναι εγγεγραμμένος

2.3 Εποπτεία και Έλεγχος Δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Η Οδηγία 2000/12/ΕΚ είναι αυτή που καθορίζει τα ελεγκτικά και εποπτικά μέτρα που λαμβάνονται 

από  τις  αρμόδιες  αρχές  του  κράτους  καταγωγής  των  υπηρεσιών.  Τα  εποπτικά  αυτά  μέτρα 

ασκούνται  σε  κάθε  φορέα που δικαιούται  να  παρέχει  στο ευρύ κοινό  υπηρεσίες  Ηλεκτρονικής 

Τραπεζικής.  Με τα  μέτρα  αυτά  επίσης  ελέγχεται  η  φερεγγυότητα,  η  διοικητική  και  λογιστική 

οργάνωση και η επάρκεια των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου των παροχέων υπηρεσιών web 

banking. Αντίθετα, ο έλεγχος της ρευστότητας έγκειται στις αρμοδιότητες των κρατών υποδοχής 

των υπηρεσιών e-  banking και  όχι  στις  αρμοδιότητες  των αρχών του κράτους καταγωγής των 

υπηρεσιών. 

Οι όροι που απαιτούνται προκειμένου να διεξαχθεί ο έλεγχος είναι οι παρακάτω:

 Αποστολή εκ μέρους του φορέα περιοδικής έκθεσης με στατιστικά στοιχεία, όσον αφορά τις 

πράξεις που διεξήγαγε και διέπραξε ο φορέας παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 Παύση  οποιασδήποτε  μη  συμμορφωθείσας  κατάστασης  από  μέρους  του  πιστωτικού 

ιδρύματος, όσον αφορά την μη τήρηση ισχυουσών Διατάξεων σχετικά με το αντικείμενο 
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εργασιών του. Σε περίπτωση που ο φορέας (πιστωτικό ίδρυμα) παροχής των υπηρεσιών δεν 

ανταποκριθεί θετικά και δεν συμμορφωθεί, προβλέπεται η τέλεση ειδικής διαδικασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

3.1 Κάρτες

Με τον  όρο  ηλεκτρονική  συναλλαγή ορίζεται  κάθε  πληρωμή που διεκπεραιώνεται  με  τη  χρήση 

κάρτας με μαγνητική λωρίδα ή εμπεριέχουσας μικροτσίπ σε τερματικό ηλεκτρονικής πληρωμής ή 

σε  τερματικό  πώλησης2.  Με  την  κάρτα  δίνεται  η  δυνατότητα  στον  χρήστη  να  πραγματοποιεί 

αναλήψεις και καταθέσεις χαρτονομισμάτων ή πληρωμές σε σημεία πωλήσεων. 

Πιστωτική Κάρτα (Credit Card)  

Ένας από τους πλέον διαδεδομένους τρόπους πληρωμής, εδώ 

και δεκαετίες σε όλο τον κόσμο, είναι αυτός με πιστωτική 

κάρτα. Σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης- πελάτης δεν έχει το 

επαρκές ποσό σε μετρητά για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών 

σε σημεία πώλησης, χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα δίνει ουσιαστικά την υπόσχεση ότι θα 

τα πληρώσει. 

Αναλυτικότερα, μπορούμε να εξηγήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της κάρτας ως εξής: Ο 

χρήστης- πελάτης αιτείται την έκδοση από την τράπεζα- χρηματοδοτικό οργανισμό μίας πιστωτικής 

κάρτας που θα έχει συγκεκριμένο πιστωτικό όριο, επιτόκιο και ημερομηνία λήξης. Με την κάρτα 

αυτή ο πελάτης έχει την δυνατότητα να αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες από συμβεβλημένες με τον 

εκδότη επιχειρήσεις χωρίς να πληρώνει άμεσα με μετρητά. Το αντίτιμο των αγορών πληρώνεται 

από τον εκδότη- τράπεζα της πιστωτικής κάρτας κατευθείαν στον πωλητή.  Επιπλέον μπορεί  να 

πραγματοποιεί και αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ,  που βρίσκονται είτε σε τραπεζικά καταστήματα 

είτε εντός εμπορικών κέντρων. 

Το χρέος μπορεί να εξοφλείται είτε άμεσα με χρέωση του λογαριασμού του πελάτη είτε με 

έντοκες μηνιαίες δόσεις. Στην πρώτη περίπτωση ο κάτοχος της κάρτας δίνει εντολή να χρεώνεται με 

όλο το ποσό της οφειλής ή της μηνιαίας δόσης την τελευταία ημέρα πληρωμής. Ο λογαριασμός 

2 Σινανιώτη Μαρούδα, Φαρσαρώτας, “Ηλεκτρονική Τραπεζική” Εκσόσεις Σάκκουλα, 2005

17



αποστέλλεται μηνιαίως με εκκαθαριστικό σημείωμα (extrait)  στην διεύθυνση του πελάτη που είναι 

υποχρεωμένος να τον εξοφλεί. Σε περίπτωση που σε διάστημα είκοσι ημερών ο χρήστης της κάρτας 

δεν  αμφισβητήσει  το  λογαριασμό,  σημαίνει  πως  τον  αποδέχεται  και  από  την  πρώτη  μέρα 

καθυστέρησης επιβαρύνεται με επιτόκιο υπερημερίας (+2,50%), ενώ με καθυστέρηση καταβολής 

της οφειλής περισσότερο από ένα μήνα (1 δόση) η Τράπεζα μπορεί να θεωρήσει το σύνολο της  

οφειλής ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με όλες τις νόμιμες συνέπειες που απορρέουν απ' αυτό. 

Από  την  πλευρά  της  η  Τράπεζα,  για  να  μπορεί  να  εκδίδει  κάρτες  έχει  ήδη  προβεί  σε 

συμφωνία και  σύνδεση με τις αυτοτελείς  επιχειρήσεις  ανά τον κόσμο οι οποίες αποτελούν ένα 

ενιαίο σύστημα πληρωμών και εκκαθαρίσεων (π. χ. VISA, MASTERCARD, AMEX, κ.τ.λ.) αλλά 

και με ένα δίκτυο συμβεβλημένων εμπορικών επιχειρήσεων με την υπογραφή συμβάσεων3. Μ' αυτό 

τον τρόπο εγγυάται ότι θα πληρώσει το αντίτιμο των συναλλαγών που θα πραγματοποιήσουν οι 

κάτοχοι των καρτών, ακόμη κι αν δεν το πληρώσουν οι ίδιοι στην Τράπεζα. 

 Χρεωστική Κάρτα (Cash Card)    

Πρόκειται για κάρτα άμεσα συνδεόμενη με τον καταθετικό λογαριασμό του 

πελάτη- χρήστη. Οι συναλλαγές που εξυπηρετεί 24/7 μπορεί να είναι αναλήψεις 

ή καταθέσεις από τα τοποθετημένα ΑΤΜ σε διάφορους χώρους, πληρωμές καρτών, μεταφορές 

χρημάτων ακόμα και σε λογαριασμούς άλλων τραπεζών, αγορές μέσω ίντερνετ και τέλος πληρωμές 

λογαριασμών ΔΕΗ ή ΟΤΕ. Αποτελεί μια συμφέρουσα λύση για τον πελάτη αφού δεν χρειάζεται να 

μεταφέρει επάνω του μεγάλα ποσά μετρητών ώστε να κάνει αγορές και χρησιμοποιεί από το 

υπάρχον υπόλοιπο του λογαριασμού του, το οποίο μειώνεται άμεσα ή εντός λίγων ημερών. 

Λειτουργεί άτοκα και ανέξοδα για τον κάτοχο λόγω του ότι δεν πληρώνει ετήσια προμήθεια στην 

Τράπεζα και δεν χρεώνεται τόκους και επιπλέον γίνεται επανέκδοση της χωρίς χρέωση εάν χαθεί ή 

κλαπεί.

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  πλέον  με  την  τεχνολογία  chip  and  pin  παρέχεται  μεγαλύτερη 

ασφάλεια στις συναλλαγές του αφού του ζητείται να πληκτρολογήσει πάντα τον προσωπικό του 

κωδικό ασφαλείας  (ΡΙΝ)  πριν  την  συναλλαγή και  έτσι  ταυτοποιούνται  τα  στοιχεία  του  άμεσα. 

Τέλος, γίνεται αποδεκτή από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. 

 Κάρτα Εγγύησης  

Η κάρτα εγγύησης δεν έχει το ρόλο της πιστωτικής. Ο ρόλος της είναι να παρέχει εγγύηση ως ένα 

ορισμένο ποσό για επιταγές που εκδίδει ο κάτοχος της. Εγγυάται δηλαδή ότι η επιταγή με την οποία 

εμφανίζεται  ταυτόχρονα  θα  εξοφληθεί  από  την  Τράπεζα  σε  περίπτωση  που  δεν  το  κάνει  ο 

3 Σινανιώτη Μαρούδα, Φαρσαρώτας, “Ηλεκτρονική Τραπεζική” Εκσόσεις Σάκκουλα, 2005
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πρωτοφειλέτης. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα είδος χρεωστικής κάρτας με εγγύηση. 

 Κάρτα Διευκόλυνσης  

Η συγκεκριμένη κάρτα δεν αποτελεί μέσο πίστωσης 4. Στην πραγματικότητα παρέχει τη δυνατότητα 

στον πελάτη, για τις όποιες συναλλαγές πραγματοποιεί, να εξοφλείται εφάπαξ όλο το ποσό εντός 

σαράντα ημερών. 

 Προπληρωμένη Κάρτα (  Pre  -  paid     card  )  

Κατά  τα  τελευταία  χρόνια,  η  χρήση  των  προπληρωμένων  καρτών  γίνεται  όλο  και  συχνότερη. 

Πρόκειται  για κάρτες  οι  οποίες  εκδίδονται  από την Τράπεζα χρησιμοποιούνται  για συναλλαγές 

μέσω ίντερνετ, αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα, τηλεφωνικές συναλλαγές αλλά και πίστωση 

ποσών από συναλλαγές. Δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να την “γεμίζει” με το ακριβές ποσό της 

συναλλαγής και να την “αδειάζει” όποια στιγμή θέλει μες στο 24ωρο με μια μικρή προμήθεια. Με 

αυτό τον τρόπο γίνεται και καλύτερος έλεγχος του υπολοίπου και των κινήσεων της κάρτας , ώστε 

να αποφευχθούν τυχόν κακόβουλες συναλλαγές. Η έκδοση της γίνεται δωρεάν. Στον ελληνικό χώρο 

όμως δεν παρέχεται από όλες τις τράπεζες όπως για παράδειγμα η Alpha Bank. 

3.2 Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ATM’ s)  

Οι αυτόματες ταμειακές μηχανές έχουν πλέον πολλαπλό ρόλο 

στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πελατών. Συνήθως 

βρίσκονται τοποθετημένα σε καταστήματα τραπεζών, 

εμπορικά κέντρα, σουπερμάρκετ, καζίνο, ανταλλακτήρια και 

τοποθεσίες συχνής διέλευσης ανθρώπων. Ο πελάτης αρχικά 

θα πρέπει να εισάγει την κάρτα του και να πληκτρολογήσει 

τον προσωπικό μυστικό κωδικό του. Κατά αυτό τον τρόπο 

γίνεται και η άμεση ταυτοποίηση των στοιχείων του. Έπειτα, του δίνονται οι παρακάτω 

δυνατότητες συναλλαγών όλο το 24ωρο:

 Ανάληψη και κατάθεση μετρητών από προσωπικό λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα

 Πληρωμή πιστωτικής κάρτας ή καταναλωτικού δανείου με μετρητά/χρέωση τραπεζικού 

λογαριασμού 

 Πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας και ορισμένων λοιπών εταιρειών

4 Σινανιώτη Μαρούδα, Φαρσαρώτας, “Ηλεκτρονική Τραπεζική” Εκσόσεις Σάκκουλα, 2005
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 Ερώτηση υπολοίπου λογαριασμών και καρτών 

 Ενημέρωση των 10 τελευταίων κινήσεων λογαριασμών

 Ανανέωση χρόνου ομιλίας εταιριών κινητής τηλεφωνίας

 Αλλαγή ΡΙΝ

Τα  ΑΤΜ  μπορεί  να  λειτουργούν  είτε  σε  on-  line  μορφή,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  οι 

συναλλαγές  πραγματοποιούνται  άμεσα  είτε  σε  off-  line  που  σημαίνει  ότι  όλα  τα  δεδομένα 

συγκεντρώνονται στο ηλεκτρονικό κέντρο και καταχωρούνται τη στιγμή που το σύστημα γίνεται 

on- line(π.χ. την επόμενη μέρα).

3.3 Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών

Τα κέντρα αυτόματων συναλλαγών  είναι  τοποθετημένα στο εσωτερικό των καταστημάτων των 

τραπεζών πράγμα που σημαίνει ότι λειτουργούν τις ώρες λειτουργίας αυτών. Η λειτουργία τους 

είναι  παρόμοια  με  των  ΑΤΜ'  s  με  βασική  διαφορά  ότι  δεν  έχουν  την δυνατότητα  αναλήψεων 

μετρητών.  Αντιθέτως,  παρέχουν  μια  ευρεία  γκάμα  συναλλαγών  όπως  πληρωμές  σε  αρκετές 

συνεργαζόμενες  ιδιωτικές  εταιρείες,  πληρωμή  πιστωτικών  καρτών  άλλων  τραπεζών  που 

συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, καταβολή ασφαλίστρων, λογαριασμών όλων των 

εταιριών  σταθερής  και  κινητής  τηλεφωνίας  ακόμη  και  έκδοση  παραβόλων  δημόσιων  φορέων. 

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα χρήσης κερμάτων, έκδοση απόδειξης, επιστροφή διαφοράς έως 10 

ευρώ και on-line πραγματοποίηση των συναλλαγών και ενημέρωση υπολοίπων. Ανάλογα με την 

σύμβαση κάθε επιχείρησης και δημόσιου φορέα με την τράπεζα μπορεί να κρατείται και ένα μικρό 

ποσό προμήθειας ή και όχι. 

Να σημειωθεί  ότι  τα συγκεκριμένα μηχανήματα αποτελούν μεγάλο πλεονέκτημα για τις 

τράπεζες και όχι μόνο, αφού βοηθούν στην αποσυμφόρηση των ουρών στα ταμεία και άρα στην 

εξοικονόμηση χρόνου και κόστους των πελατών. 

3.4 Phone Banking

 

Με  τη  χρήση  του  σταθερού  τηλεφώνου  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές από οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκεται ο πελάτης, ακόμη και στο εξωτερικό. Βέβαια, 

αυτό προϋποθέτει ότι ο πελάτης, κατόπιν αιτήσεως του στην Τράπεζα, παραλαμβάνει προσωπικούς 
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μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης (user ID και PIN) και γίνεται πλέον χρήστης την υπηρεσίας. 

Έτσι, μέσω τηλεφωνικής κλήσης ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες: 

- είτε να συνδεθεί με τραπεζικό αντιπρόσωπο και να εξυπηρετηθεί από εκείνον. Αρχικά, ο 

αντιπρόσωπος   πιστοποιεί  τα  στοιχεία  του  πελάτη  και  έπειτα  προχωρά  στην  συναλλαγή  που 

επιθυμεί ο πελάτης.

- είτε μέσω του αυτόματου συστήματος επιλογών με πλήκτρα μπορεί να διεκπεραιώσει τις 

συναλλαγές του χωρίς την διαμεσολάβηση του αντιπροσώπου. 

- είτε  με  το  σύστημα  αναγνώρισης  φωνής  (Voice  Recognition),  το  οποίο  αναγνωρίζει 

φθόγγους και λέξεις, και καθοδηγεί τον πελάτη στις συναλλαγές που θέλει να πραγματοποιήσει.  

Η υπηρεσία της τραπεζικής με τηλέφωνο δε μπορεί βέβαια να εξυπηρετήσει όλη την γκάμα 

των συναλλαγών που προσφέρει η ηλεκτρονική τραπεζική (π.χ. μισθοδοσία), αλλά αποτελεί ένα 

μέσο  εύκολο  για  τους  χρήστες-  πελάτες  που  δεν  είναι  απαραίτητα  εξοικειωμένοι  με  την 

πληροφορική τεχνολογία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Αφού  οριστικοποιηθούν  οι  συναλλαγές,  ο  πελάτης  μπορεί  να  ζητήσει  να  παραλάβει 

παραστατικό μέσω fax, SMS ή και e-mail. 

3.5 Mobile Banking

Κατά τα τελευταία χρόνια, η χρήση του  mobile banking έχει εξελιχθεί και διευρυνθεί σε μεγάλο 

ποσοστό. Με αυτή τη μέθοδο οι χρήστες-πελάτες μπορούν μέσω ενός κινητού τηλεφώνου νέας 

τεχνολογίας  ή  μικρού  φορητού  υπολογιστή  να  πραγματοποιούν  οικονομικές  ή  πληροφοριακές 

συναλλαγές. 

Και  σ’ αυτή  την  περίπτωση,  ο  πελάτης  θα  πρέπει  να  έχει  κωδικούς  πρόσβασης,  να 

εγκαταστήσει την εφαρμογή του  mobile banking στην συσκευή του ή  και μέσω της ιστοσελίδας 

της Τραπέζης που συνεργάζεται και τέλος σύνδεση στο internet από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας 

του  ώστε  να  συνδεθεί.  Το χαμηλό  κόστος  των  συναλλαγών,  που επιβαρύνεται  αποκλειστικά  ο 

πελάτης, με αυτή τη μέθοδο είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους χρήστες. 
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3.6. Internet Banking

Έναν από τους πλέον δημοφιλής και αρχικούς τρόπους εξυπηρέτησης των τραπεζικών συναλλαγών 

αποτελεί αυτός μέσω της χρήσης του internet. Ο πελάτης για ν’ αποκτήσει πρόσβαση σ’ αυτή την 

υπηρεσία χρειάζεται σε πρώτη φάση να κάνει μια αίτηση σε κάποιο κατάστημα ή ηλεκτρονικά από 

την  ιστοσελίδα  της  Τραπέζης  ή  και  τηλεφωνικά  από  την  εξυπηρέτηση  πελατών.  Έπειτα, 

παραλαμβάνει τους κωδικούς πρόσβασης ενώ υπογράφει παράλληλα το “Πλαίσιο Συνεργασίας – 

Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών” και είναι πλέον σε θέση να συνδεθεί. 

Μέσω της ιστοσελίδας που διαθέτει κάθε τράπεζα πλέον, ο πελάτης κάνοντας είσοδο στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες με χρήση των προσωπικών κωδικών του, ταυτοποιούνται τα στοιχεία του 

άμεσα από το σύστημα και συνδέεται. Οι συναλλαγές που εξυπηρετούνται αποτελούν το σχεδόν 

μεγαλύτερο  μέρος  αυτών  που  διεκπεραιώνονται  και  στα  καταστήματα,  χωρίς  την  παρουσία 

υπαλλήλου,  και  μπορεί  να  είναι  ενημερωτικές,  οικονομικές,  αιτήσεις  για  προϊόντα  και  λοιπές 

υπηρεσίες. 

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τις ενημερωτικές συναλλαγές πρόκειται γι’ αυτές που δίνουν 

απλά πληροφορίες για προϊόντα της Τραπέζης που διαθέτει ο πελάτης και είναι οι εξής: 

 Ενημέρωση υπολοίπου/κινήσεις λογαριασμών (ευρώ, ΞΝ)

 Ενημέρωση υπολοίπου/κινήσεις καρτών και δανείων 

 Αναλυτική κίνηση καρτών/δανείων 

 Εκτύπωση μηνιαίων/ημερήσιων extrait και αποστολή τους μέσω ταχυδρομείου ή e-mail

 Αναλυτικά στοιχεία λογαριασμού

 Ερώτηση πραγματοποίησης και ιστορικό πάγιων εντολών 

 Ερωτήσεις στη διαχείρηση του χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλάιων

 Πληροφορίες για εισερχόμενες εντολές

 Αναζήτηση μεταφορών λογαραισμών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

 Ερώτηση/Αίτηση/Ακύρωση για έκδοση βιβλιαρίου επιταγών

 Αναλυτικά στοιχεία για την έκδοση και παρακολούθηση επιταγών

 Αναζήτηση με αριθμό/ ημερομηνία έκδοσης

 Ενημέρωση για την κατάσταση τους (ακυρωμένες, ανεξόφλητες, σφραγισμένες)

 Πληροφορίες για την συναλλαγματική ισοτιμία 

Όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές, πρόκειται για όλες σχεδόν εκείνες που διεκπεραιώνονται 

και εντός του Καταστήματος, χωρίς την παρουσία υπαλλήλου και πραγματικού χρήματος. Αφορούν 

κυρίως πληρωμές δανείων και καρτών, πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, μεταφορές χρημάτων σε 
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λογαριασμούς και διατραπεζικές συναλλαγές των συστημάτων ΔΙΑΣ. 

Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής: 

 Μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς ιδίου ή τρίτου προσώπου

 Εντολές πληρωμής καρτών ίδιας ή άλλης τράπεζας

 Εντολές πληρωμής δανείων 

 Πληρωμές ασφαλίστρων

 Πληρωμές λογαριασμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

 Πληρωμές σε λοιπές υπηρεσίες

 Πληρωμές δημοσίου όπως Φ.Π.Α, εισφορές Ι.Κ.Α, Ο.Α.Ε.Ε, τέλη κυκλοφορίας και 

λογαριασμούς ΔΕΚΟ

 Εμβάσματα σε εσωτερικό και εξωτερικό μέσω του συστήματος DIASTRANSFER

 Εμβάσματα εξωτερικού με SWIFT

 Απλές εισαγωγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης έως του ποσού ευρώ 50.000

 Εισαγωγές και εξαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Διαχείριση πάγιων εντολών πληρωμής

 Εντολές πληρωμών μισθοδοσίας

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε τράπεζα ανάλογα με την πολιτική της για την ασφάλεια 

των  συναλλαγών  τηρεί  το  δικό  της  σύστημα  παραγωγής  μοναδικών  κωδικών  για  την 

πραγματοποίηση των ανωτέρω συναλλαγών. Έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς για παράδειγμα αποστέλλει 

με  SMS τον κωδικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις συναλλαγές. Αντίθετα, η  Alpha Bank 

παρέχει μια μικρή συσκευή “Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας”, που αποκτά ο πελάτης με αίτηση 

του και κοστίζει ελάχιστα, με την οποία βάσει αλγορίθμων παράγεται κάθε φορά ένας 6-ψήφιος 

κωδικός που χρησιμοποιείται κατά την είσοδο του χρήστη στο web banking.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να γίνονται ηλεκτρονικά αιτήσεις ορισμένων τραπεζικών 

προϊόντων χωρίς την απαραίτητη παρουσία του πελάτη σε κατάστημα τραπέζης. 

Έτσι, ενδεικτικά συναντώνται τα παρακάτω: 

 Άνοιγμα νέου καταθετικού ή Τρεχούμενου λογαριασμού

 Άνοιγμα νέας προθεσμιακής κατάθεσης

 Αίτηση έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών

 Έκδοσηςπιστωτικής κάρτας

 Μεταφορά υπολοίπου καρτών και δανείων από μια τράπεζα σε άλλη

 Έκδοση προπληρωμένης κάρτας

 Αίτηση για έγκριση καταναλωτικού δανείου ορισμένου ορίου 
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 Αίτηση για εξόφληση πιστωτικών καρτών

Τέλος, σχετικά με τις λοιπές υπηρεσίες μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για:

 Υπολογισμό ΙΒΑΝ

 Εύρεση καταστημάτων

 Ρυθμίσεις του προφίλ 

 Αλλαγή κωδικών χρήστη και ΡΙΝ

 Τιμολόγιο Τραπέζης

 Εργαλεία υπολογισμού δόσεων δανείων

 Μετατροπέας υπολογισμού  τιμών διαφορετικών νομισμάτων (ευρώ, USD, JPY)

 3.7. Τερματικά στα Σημεία των Πωλήσεων (P.O.S- 

        Point of Sale Terminals)

    Τα  τερματικά  στα  σημεία  των  πωλήσεων  μπορούν  να  

εμφανίζονται είτε ως απλά μηχανήματα είτε ως σταθμοί,  πρατήρια 

υγρών καυσίμων, λιμάνια, αεροδρόμια και γενικότερα ως κέντρα στα οποία χωρίς μετρητά, αλλά με 

την χρήση μιας τραπεζικής κάρτας σε συνδυασμό με την πληκτρολόγηση του προσωπικού κωδικού 

(ΡΙΝ) του χρήστη- πελάτη,  χρεώνεται  ο  πελάτης και  πιστώνεται  ο  λογαριασμός του εμπορικού 

καταστήματος ανάλογα με το τίμημα των αγορών. 

Ουσιαστικά  πρόκειται  και  πάλι  για  ηλεκτρονική  μεταφορά  κεφαλαίου.  Στα 

μηχανάκια Ρ.Ο.S. ο πελάτης διαλέγει τα προϊόντα προς αγορά, πηγαίνει στο ταμείο και δίνει την 

κάρτα του (πιστωτική ή χρεωστική) στον ταμία που την εισάγει στο μηχάνημα πληκτρολογώντας το 

ποσό των αγορών. Έπειτα, ο πελάτης πληκτρολογεί τον μυστικό κωδικό αναγνώρισης (ΡΙΝ) και 

μπορεί  να  δει  στην  μικρή οθόνη  του  μηχανήματος  τα  στοιχεία  της  συναλλαγής.  Στη  συνέχεια 

πραγματοποιείται αυτόματα έλεγχος των στοιχείων του πελάτη, επάρκεια υπολοίπου και χρέωση 

στον λογαριασμό του με πίστωση του λογαριασμού της εμπορικής επιχείρησης. Τέλος, εκτυπώνεται 

μια απόδειξη με όλα τα στοιχεία της συναλλαγής.

Από όλη αυτή τη διαδικασία η Τράπεζα κρατάει μια προμήθεια επί του ποσού των 

συναλλαγών η οποία εξαρτάται από το είδος της συμφωνίας που έχει κάνει με τον έμπορο- πελάτη 

της  και  κυμαίνεται  συνήθως  στο  1,00-2,00%  ανάλογα  και  με  το  είδος  των  καρτών  (VISA, 

Masteraced, AMEX) που δέχεται το μηχανάκι. 

Το βασικό πλεονέκτημα για τον χρήστη-πελάτη είναι ότι μπορεί να πραγματοποιήσει 
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αγορές χωρίς την παρουσία φυσικού χρήματος και να χρησιμοποιήσει την δυνατότητα των άτοκων 

δόσεων.  Βέβαια  απαραίτητη  προϋπόθεση αποτελεί  η  ύπαρξη  όλου  του  ποσού  κατά  τη  στιγμή 

εκτέλεσης της συναλλαγής και έπειτα να χρεώνονται κάθε μήνα οι άτοκες δόσεις. Από την άλλη 

πλευρά η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει εάν θα πιστώνονται άμεσα τα ποσά των συναλλαγών στον 

λογαριασμό  της  ή  εάν  θα  κάνει  χρήση  προεξόφλησης  ατόκων  δόσεων,  το  οποίο  ουσιαστικά 

αποτελεί ένα είδος χρηματοδότησης για τον έμπορο που συμφωνεί με την Τράπεζα μέσα από μια 

σύμβαση να πιστώνονται άμεσα τα ποσά των πελατών που χρησιμοποιούν τις άτοκες δόσεις. Στη 

σύμβαση που υπογράφεται  αναφέρεται  το επιπλέον επιτόκιο που θα πληρώνει  ο  έμπορος στην 

Τράπεζα και το όριο μέχρι το οποίο μπορεί να κάνει χρήση. 

25



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

4.1 Προστασία από την Πλευρά της Τράπεζας

Πρωταρχικός στόχος, για την εξέλιξη και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής από μέρους των 

τραπεζικών  οργανισμών,  είναι  η  ασφάλεια  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  και  διαδικασιών  που 

παρέχουν  με  τα  συστήματα  τους.  Για  την  επίτευξη  αυτού  του  στόχου  ακολουθούνται  διεθνή 

πρότυπα ασφάλειας των συναλλαγών και προσωπικών δεδομένων του χρήστη, ώστε να εκλείψουν 

και οι λόγοι αποφυγής χρήσης του e- banking  μ' αυτή την αιτιολογία.

 Όλες οι τράπεζες λοιπόν, εφαρμόζουν κάποιους κανόνες για τη διασφάλιση των πελατών 

τους οι οποίοι παρατίθενται κατωτέρω:

 Ταυτοποίηση Τράπεζας  

Κάθε  τράπεζα  επιλέγει  έναν  αναγνωριστικό  παροχέα  ο  οποίος  μπορεί  να  πιστοποιήσει  την 

ταυτότητα του πιστωτικού ιδρύματος.  Έτσι ο τελικός χρήστης είναι  σε θέση να αντιληφθεί και 

αναγνωρίσει με ευκολία την ταυτότητα της τράπεζας με την βοήθεια ενός μικρού εικονιδίου σε 

σχήμα λουκέτου που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας5.

 Ταυτοποίηση χρήστη  

Η ταυτοποίηση του χρήστη γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών του που είναι η ταυτότητα 

χρήστη (userID) και ο μυστικός κωδικός πρόσβασης ΡΙΝ. Αυτή η διαδικασία αναγνώρισης φυσικά 

γίνεται πριν την είσοδο και πρόσβαση στους λογαριασμούς του. Σε περίπτωση που γίνουν συνεχείς 

αποτυχημένες προσπάθειες πρόσβασης οι κωδικοί αυτοί μπλοκάρονται, καθώς θεωρείται ύποπτο 

αυτό το γεγονός και  χρειάζεται  επανέκδοση τους.  Επίσης ο χρήστης έχει  το δικαίωμα να τους 

αλλάζει όποτε το επιθυμεί. 

 Αυτόματη αποσύνδεση  

 Από την  είσοδο  του  χρήστη  στην  υπηρεσία  υπάρχει  ένα  χρονικό  όριο  για  την  διεκπεραίωση 

συναλλαγών (π.χ. 30 λεπτά για την Alpha Bank) όπου διακόπτεται αυτόματα η σύνδεση με τη λήξη 

5 Μαυρογιάννης Δ., Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, Δελτίο ΕΕΤ, Γ' Τριμ. 2003
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του και επίσης σε περίπτωση αδράνειας για συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  (π.χ.  20  λεπτά  για 

Alpha Bank), το σύστημα τον αποσυνδέει αυτόματα για λόγους ασφαλείας. 

 Κρυπτογράφηση  

Ένας από τους  βασικούς τρόπους προστασίας  της  ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τράπεζας– 

πελάτη  είναι  η  κρυπτογράφηση.  Σχεδόν  όλοι  οι  οργανισμοί  χρησιμοποιούν  τα  πιο  σύγχρονα 

μοντέλα  κρυπτογράφησης  πληροφοριών  SSL  128-bit  encryption.  Κατά  την  ανταλλαγή 

πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων με την τράπεζα, αυτά κρυπτογραφούνται σύμφωνα με το 

ανωτέρω  πρωτόκολλο.  Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Alpha  Bank,  το  συγκεκριμένο  πρωτόκολλο 

σημαίνει  ότι  υπάρχουν  2128 πιθανά  κλειδιά  που  είναι  δυνατόν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  

κρυπτογράφηση των δεδομένων, αλλά μόνο ένα από αυτά δουλεύει σε κάθε σύνδεση.

 Πρόσθετοι κωδικοί ασφαλείας   

Σε ορισμένες συναλλαγές (π.χ. εμβάσματα, πληρωμές λογαριασμών ή 

καρτών/δανείων, μισθοδοσίες, προσθήκη/αφαίρεση λογαριασμών, κ.α.) 

απαιτείται η εισαγωγή ενός επιπλέον κωδικού για περαιτέρω ταυτοποίηση 

στοιχείων του πελάτη. Αυτός ο 6- ψήφιος κωδικός, ανάλογα με την πολιτική κάθε τράπεζας, 

λαμβάνεται είτε με την αποστολή μηνύματος SMS από κινητό τηλέφωνο είτε παράγεται μέσω 

ειδικής συσκευής που αποκτά ο πελάτης με αίτηση του από την τράπεζα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για κάθε είσοδο στο σύστημα.

 Όριο ανά συναλλαγή  

Ο  συνδρομητής  μπορεί  να  θέσει  ένα  ανώτατο  όριο  συναλλαγών  που  αφορούν  μεταφορές 

χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς του ιδίου ή τρίτου αλλά και πληρωμών καρτών. 

 Firewall   

Η  χρήση ειδικών  φίλτρων  προστατεύει  την  πρόσβαση  από  μη  εξουσιοδοτημένους  χρήστες  σε 

βάσεις δεδομένων και στοιχεία των τραπεζών καταγράφοντας και ανάλογα εμποδίζοντας την καθ' 

όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο στόχος τους είναι να μην υποκλέπτονται απόρρητα στοιχεία της 

τραπέζης και κατ' επέκταση και των πελατών της.  

 Alerts  

Πρόκειται  για  μια  επιπρόσθετη  υπηρεσία  ασφαλείας  του  πελάτη  που  αφορά  μόνο  αναλήψεις 

μετρητών  και   συναλλαγές  με  κάρτες.  Ενεργοποιώντας  την  ο  πελάτης,  του  αποστέλλεται 

ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συναλλαγής μέσω e- mail ή SMS με τα πλήρη στοιχεία της. Ο 

πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αν θέλει για ποια όρια χρηματικών ποσών να ειδοποιείται και 

επιβαρύνεται με μια πολύ μικρή προμήθεια (π.χ. 1 ευρώ/ μήνα για κάθε κάρτα στην Alpha Bank). 
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4.2 Προστασία από την Πλευρά του Πελάτη 

Στο  πλαίσιο  της  ασφαλούς  εξυπηρέτησης  ηλεκτρονικών  τραπεζικών  συναλλαγών  ένα  μέρος 

ευθύνης  φέρουν  και  οι  χρήστες-  πελάτες  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  τηρούν  ορισμένους  κανόνες 

προστασίας τους συνδυαστικά με τις παροχές της τραπέζης, ώστε να αποφεύγονται κακόβουλες 

ενέργειες στις συναλλαγές. 

Ειδικότερα, οι τράπεζες συστήνουν ότι όλοι οι χρήστες- πελάτες πρέπει να θυμούνται και να 

εφαρμόζουν τα εξής:

 Οι προσωπικοί κωδικοί ανά χρήστη δεν θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε τρίτους , να μην 

είναι εύκολα προβλέψιμοι (χρήση αριθμών και γραμμάτων) και να φυλάσσονται σε μέρη 

που δεν μπορούν εύκολα να κλαπούν.  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι τράπεζες ποτέ 

δε ζητούν να αποκαλυφθούν οι μυστικοί κωδικοί (ΡΙΝ) του χρήστη για κάποιο λόγο μέσω 

τηλεφώνου, e- mail ή προσωπικής επικοινωνίας.

 Προστασία του προσωπικού υπολογιστή από κακόβουλα λογισμικά, πρόσβαση τρίτων στον 

υπολογιστή ή ανιχνευτές- μεταδότες πληροφοριών από την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων 

μέσω  ειδικών  προγραμμάτων  firewall,  anti-  virus  και  anti-  spyware.  Καλό  είναι  να 

ενημερώνονται  συχνά  με  τις  αναβαθμίσεις  που  εκδίδονται  ανά  συγκεκριμένα  χρονικά 

διαστήματα.  

 Αποφυγή χρήσης της εφαρμογής σε δημόσιους χώρους ή σε υπολογιστές τρίτων, οι οποίοι 

μπορεί πιθανόν να μην είναι προστατευμένοι ή να έχουν σκοπό την υποκλοπή κωδικών. 

Σημαντική  είναι  και  η  διαγραφή  προσωρινών  αρχείων  internet  ακόμη  και  από  τον 

προσωπικό υπολογιστή των χρηστών, ο οποίος ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί από τρίτο 

πρόσωπο. 

 Επιβεβαίωση ότι χρησιμοποιείτε η σωστή και πραγματική ιστοσελίδα της τραπέζης και όχι 

σύνδεση από κάποιο άλλο link. Ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει την ασφαλή ιστοσελίδα 

εάν το πρωτόκολλο που εμφανίζεται με την διεύθυνση της τράπεζας έχει την μορφή https 

(s= secure)  και  όχι  http,  αλλά και  από το  πράσινο χρώμα στην μπάρα διεύθυνσης που 

σημαίνει  ότι  είναι  ενεργό  το  πρωτόκολλο  προστασίας.  Παράλληλα  και  από  το  μικρό 

λουκέτο που εμφανίζεται κάτω δεξιά στην ιστοσελίδα (όπως προαναφέρθηκε).

Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει  τους κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο και  συμβούν 

ύποπτες  συναλλαγές  θεωρείται  άμεσα  υπεύθυνος.  Επίσης,  εάν  πέσει  στην  αντίληψη  του  ότι  ο 
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κωδικός του έχει υποκλαπεί θα πρέπει άμεσα να τον αλλάξει ή απενεργοποιήσει την εφαρμογή και 

να  ενημερώσει  παράλληλα  την  τράπεζα  τηλεφωνικά  στα  κέντρα  εξυπηρέτησης  πελατών  ή 

ηλεκτρονικά στα αντίστοιχα e- mail. 

4.3 Απόρρητο Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Δεδομένων

Η ασφάλεια και το απόρρητο των συναλλαγών μέσω διαδικτύου είναι εξαιρετικής σημασίας για τις 

Τράπεζες και τους χρήστες της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Οι 

τράπεζες  και  γενικότερα  όλα  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  που  παρέχουν  υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και ως επί 

το πλείστον χρησιμοποιούν τις πιο αυστηρές και σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας, τόσο από άποψη 

τεχνολογιών  όσο  και  από  άποψη  διαδικασιών  και  οργάνωσης.  Επιπλέον,  δεσμεύονται  για  το 

απόρρητο όλων των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται από την χρήση της 

υπηρεσίας web banking. 

Κατά  τη  διάρκεια  των  ηλεκτρονικών  συναλλαγών  όπου  μεταφέρονται  δεδομένα  των 

χρηστών  υπάρχει  ο  κίνδυνος  να  υποκλαπούν  πληροφορίες  σε  βάρος  είτε  του  χρήστη  είτε  της 

τράπεζας. Γι αυτό το λόγο οι τράπεζες χρησιμοποιούν δύο πολύ βασικές μεθόδους εξασφάλισης της 

επικοινωνίας.  Αρχικά  έχουμε  την  κρυπτογράφηση,  που  αναφέρθηκαν  ορισμένα  στοιχεία 

προηγουμένως,  με  το  πρωτοκόλλου  SSL-  128  bit  και  την  ηλεκτρονική  υπογραφή.  Αυτές  τις 

μεθόδους θα εξηγήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

4.3.1 Κρυπτογράφηση  

Το  απόρρητο  μεταφοράς  δεδομένων  εξασφαλίζεται  μέσω  της  κρυπτογράφησης  αυτών  με  δύο 

βασικά στοιχεία τα οποία είναι: α) το πρωτόκολλο προστασίας συναλλαγών SET (Secure Electronic 

Transactions)  και  το  πρωτόκολλο  επικοινωνίας  SSL.  Η  διαδικασία  αυτή  της  κρυπτογράφησης 

εφαρμόζεται  όταν  η  τράπεζα αποστέλλει  πληροφορίες  στον πελάτη.  Η απόρρητη γραμμή  SSL 

φαίνεται από το μικρό εικονίδιο του λουκέτου κάτω δεξιά στο πρόγραμμα πλοήγησης , και β) η 
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κρυπτογράφηση στα 128 bit, που δείχνει τον αριθμό των κλειδιών που χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια επικοινωνίας του διακομιστή με τον κεντρικό server, από τα οποία είναι κατάλληλο μόνο 

το ένα. 

Με την κρυπτογράφηση ουσιαστικά μετατρέπεται το μήνυμα (plain text) του αποστολέα σε 

ένα  κρυπτογραφημένο  κείμενο  (cipher  text),  με  κάποιο  μαθηματικό  αλγόριθμο,  σε  μορφή  μη 

αναγνώσιμη από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες  με τη χρήση κλειδιών.  Ο παραλήπτης 

αποκρυπτογραφεί το κείμενο με τη χρήση του ίδιου τρόπου κρυπτογράφησης και το διαβάζει. Γι' 

αυτό το λόγο θεωρείται πολύ δύσκολο, σχεδόν απίθανο, να παραβιαστεί η κρυπτογράφηση και 

κατ΄επέκταση και οι συναλλαγές των πελατών. 

Οι κύριες μέθοδοι κρυπτογράφησης είναι δύο: η συμμετρική και η ασύμμετρη. 

Στη συμμετρική έχουμε την ύπαρξη ενός και μοναδικού κλειδιού για την κρυπτογράφηση 

και αποκρυπτογράφηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο αποστολέας και παραλήπτης χρησιμοποιούν το 

ίδιο κλειδί. Το κλειδί αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό μόνο στα εξουσιοδοτημένα μέρη τα οποία 

κατά συνέπεια θα πρέπει να εντοπίσουν κάποιο ασφαλές μέσο μετάδοσης του, όπως μια προσωπική 

συνάντηση  ώστε  να  συμφωνηθεί  το  κλειδί  που  θα  χρησιμοποιείται.  Σε  καμία  περίπτωση  το 

διαδίκτυο δεν  αποτελεί  αυτό το μέσο επικοινωνίας,  όμως πρόκειται  για μια πολύ γρήγορη και  

άμεση διαδικασία.  Από τους πιο γνωστούς αλγορίθμους τέτοιου είδους είναι ο Data Description 

Standard τον οποίο χρησιμοποιούν οι τράπεζες κατά τη δημιουργία των κωδικών ΡΙΝ.

Κατά την  ασύμμετρη κρυπτογράφηση δεν  έχουμε την ύπαρξη ενός μοναδικού κλειδιού 

αλλά δύο, το ιδιωτικό (private key) και το δημόσιο κλειδί (public key). Το ιδιωτικό κλειδί δεν είναι 

γνωστό, σε αντίθεση με το δημόσιο το οποίο μπορεί να γίνει εμφανές σε συγκεκριμένους χρήστες ή 

και  σε  όλο  το  διαδικτυακό  κοινό.  Εδώ  χρησιμοποιείται  το  ένα  για  την  κρυπτογράφηση  του 

μηνύματος και  το άλλο για την αποκρυπτογράφηση του. Για παράδειγμα ο χρήστης μπορεί  να 

χρησιμοποιήσει  το  ιδιωτικό  για  την  κρυπτογράφηση  και  ο  παραλήπτης  το  δημόσιο  για  την 

αποκρυπτογράφηση. 

Η  δημοσιοποίηση  του  κοινού  κλειδιού  δεν  μπορεί  να  βοηθήσει  στον  υπολογισμό  του 

ιδιωτικού κλειδιού με κανένα τρόπο, πράγμα στο οποίο έγκειται και η επιτυχία του σε σχέση με τη 

συμμετρική κρυπτογράφηση.  Βέβαια πρόκειται  για  μια αργή διαδικασία.  Οι  τράπεζες  συνήθως 

διανέμουν το κοινό κλειδί και κρατούν το ιδιωτικό για την αποκωδικοποίηση.  Από τις πιο γνωστές 

μεθόδους είναι η RSA (Rivest, Shamir, Adleman).
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4.3.2 Ηλεκτρονική Υπογραφή

Η  άλλη  βασική  μέθοδος  εξασφάλισης  της  επικοινωνίας  μεταξύ  πελάτη-  τράπεζας  είναι  η 

ηλεκτρονική υπογραφή. Με τον όρο ηλεκτρονική υπογραφή ορίζουμε το σύνολο των συμβόλων με 

τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον προσδιορισμό του προσώπου που έχει υπογράψει  με τη 

μέθοδο αυτή το ηλεκτρονικό μήνυμα6.  

Η ηλεκτρονική υπογραφή στην πραγματικότητα είναι  αντικατάσταση  της  παραδοσιακής 

χειρόγραφης σε κάθε είδους έγγραφα και πιστοποιεί ότι ο υπογράφων είναι το ίδιο πρόσωπο που 

εκτελεί μια συναλλαγή. Επίσης, πιστοποιεί ότι το μήνυμα που έχει παραληφθεί από τον αποστολέα 

είναι το σωστό και ακέραιο. Εκδίδεται από κάποιον αξιόπιστο Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την εγγύηση και ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου του δημόσιου 

κλειδιού, αλλά και της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων.  

Με  τη  χρήση  του  ασύμμετρου  συστήματος  κωδικοποίησης  που  αναφέραμε  παραπάνω, 

μπορεί να δημιουργηθεί μια μέθοδος αναγνωρίσεως του εκδότη ενός εγγράφου η οποία ονομάζεται 

ψηφιακή  υπογραφή  και  αποτελεί  ένα  σημαντικό  μέσο  αναγνωρίσεως  της  γνησιότητας  της 

υπογραφής. Έτσι χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί και την “συνάρτηση κατακερματισμού” ο 

αποστολέας δημιουργεί μια σύνοψη του μηνύματος (ψηφιακή αναπαράσταση με σειρά από 128 ή 

160bits), δηλαδή την ψηφιακή υπογραφή που κρυπτογραφείται και αποστέλλεται. Ο παραλήπτης 

χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει και επαληθεύσει την ακεραιότητα της. 

Σε περίπτωση που το μήνυμα που αποσταλεί με μια συγκεκριμένη συνάρτηση κατακερματισμού 

έχει μια συγκεκριμένη σύνοψη και στον παραλήπτη (που γνωρίζει  την ίδια συνάρτηση) φτάσει 

άλλης μορφής σύνοψη, τότε το μήνυμα κατά τη μετάδοση του έχει αλλοιωθεί7 . 

Η σύνοψη είναι μοναδική για κάθε μήνυμα, το αντιπροσωπεύει και ελέγχει την ακεραιότητα 

και πιστοποίηση των στοιχείων του αποστολέα. Επομένως είναι αδύνατο κάποιος να υπολογίσει το 

αρχικό μήνυμα αφού χρησιμοποιείται το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα για την κρυπτογράφηση. 

Άρα,  καταλήγουμε  στο  ότι  η  ψηφιακή  υπογραφή  διαφοροποιείται  για  κάθε  μήνυμα  και 

εφαρμόζεται μόνο στη σύνοψη του και όχι σε ολόκληρο το μήνυμα. Αυτό την καθιστά πιο γρήγορη 

και αξιόπιστη μέθοδο με την μετατροπή του μηνύματος σε σειρές από bits. 

Αντίθετα από τις χειρόγραφες,  οι  ψηφιακές υπογραφές σε έγγραφα δεν είναι  εύκολο να 

πλαστογραφηθούν και εφόσον χρησιμοποιηθούν η ισχύ τους είναι μεγάλη και δεν μπορεί ο χρήστης 

να  υποστηρίξει  τη  μη  χρήση  της  αφού  διαθέτει  το  ιδιωτικό  κλειδί  (και  εφόσον  δεν  του  έχει 

υποκλαπεί). 

6 Ιωάννης Καράκωστας, Δίκαιο και Internet, Νομικά Ζητήματα του Διαδικτύου, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2001
7 http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/IntroEsign.html   
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Συγκεφαλαιώνοντας,  είναι  σημαντικό  να  υπογραμμίσουμε  ξανά  ότι  η  χρήση  των 

ηλεκτρονικών υπογραφών στα ψηφιακά έγραφα αποτελεί μια σύγχρονη, εξελιγμένη και αξιόπιστη 

μέθοδο  ασφαλείας  μετάδοσης  ηλεκτρονικών  δεδομένων,  άρα  και  διεκπεραίωσης  ηλεκτρονικών 

τραπεζικών συναλλαγών. Αυτό καθιστά πιο εύκολη και σίγουρη την ταυτοποίηση των στοιχείων 

του  συναλλασσόμενου,  επιβεβαιώνει  την  πραγματοποίηση  της  συναλλαγής  από  τον  ίδιο  και 

εγγυάται την γνησιότητα των δεδομένων. 

Διάγραμμα  1:  Χρήση  της  ψηφιακής  υπογραφής  

4.4 Κίνδυνοι

Παρά το γεγονός ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί τηρούν τα πιο αυστηρά και σύγχρονα συστήματα 

ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους πελάτες τους, οι  κίνδυνοι στην μεταξύ τους 

επικοινωνία συνεχίζουν να υφίστανται και μάλιστα εξελίσσονται ταχύτατα μαζί με την εξέλιξη της 

32



τεχνολογίας και του internet. 

Στη  συνέχεια  αναφέρονται  οι  πιο  συνηθισμένοι  και  πιθανοί  κίνδυνοι  που  μπορεί  να 

συναντήσουν οι χρήστες- πελάτες κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

 Phishing 

Με τον τρόπο αυτό οι phishers προσπαθούν να υποκλέψουν πληροφορίες όπως userID, κωδικούς 

ΡΙΝ, πρόσβασης του e- banking, προσωπικά δεδομένα (π.χ. αριθμό ταυτότητας) αλλά και αριθμούς 

πιστωτικών/ χρεωστικών καρτών. Για να επιτευχθεί αυτό είτε αποστέλλονται  μαζικά e- mail  σε 

τυχαίους  λογαριασμούς  παραληπτών  είτε  με  ανακοινώσεις  σε  δημοφιλείς  ιστοσελίδες,  τους 

δελεάζουν ή τους παροτρύνουν να συνδεθούν απευθείας στο site της τράπεζας γιατί είναι επείγον 

μέσω ενός κακόβουλου link. Έτσι συνδέονται σε μια ιστοσελίδα που έχουν φτιάξει οι ίδιοι και 

μοιάζει πάρα πολύ με την πραγματική αλλά έχει στόχο την άντληση και υποκλοπή των προσωπικών 

δεδομένων και ενίοτε και την αφαίρεση/ μεταφορά χρηματικών ποσών από τους ανυποψίαστους 

πελάτες. 

Στην πραγματικότητα πρόκειται για ηλεκτρονική απάτη που τιμωρείται από την νομοθεσία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 386 του Ποινικού κώδικα, “όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος  

παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή  

ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή  

παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία  

που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών” 8. 

 Vishing

Πρόκειται για μια τεχνική η οποία έχει ως στόχο και πάλι την παράνομη απόκτηση πληροφοριών 

από ανυποψίαστους πελάτες αλλά μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου αυτή τη φορά. Με την 

αποστολή κάποιου μηνύματος από τους hackers που αναφέρει ότι έχει πραγματοποιηθεί κάποια 

ύποπτη  συναλλαγή  σε  κάρτα  ή  λογαριασμό  του  πελάτη  τον  προτρέπουν  να  καλέσει  σε  έναν 

τηλεφωνικό αριθμό και να εισάγει τα στοιχεία του, ώστε να ελέγξει τι έχει γίνει. 

Όπως  και  προηγουμένως,  έτσι  και  εδώ οι  “απατεώνες”  μπορούν  με  την  απόκτηση των 

στοιχείων των χρηστών να διενεργήσουν παράνομες συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων. 

8 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE  

%BF#Phishing 
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 Pharming

Η  συγκεκριμένη  τεχνική  μοιάζει  πολύ  με  το  “phishing”  όμως  στην  πραγματικότητα  ενέχει 

μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας. Στην ουσία, προσπαθεί να διεισδύσει στον υπολογιστή του 

χρήστη, εκμεταλλευόμενο τα κενά ασφαλείας του, και να τον οδηγήσει σε κακόβουλες ιστοσελίδες 

με στόχο την απόκτηση προσωπικών δεδομένων και την πραγματοποίηση παράνομων συναλλαγών 

ακόμα κι αν ο πελάτης κάνει είσοδο στο web banking από την επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας. Ο 

χρήστης  που  διεκπεραιώνει  τις  ηλεκτρονικές  συναλλαγές  του,  θεωρώντας  πως  βρίσκεται  σε 

ασφαλές περιβάλλον, οδηγείται τελικά σε μεταφορά χρημάτων στους λογαριασμούς των pharmers. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι και πάλι πρόκειται για μια μορφή ηλεκτρονικού εγκλήματος που συνιστά 

παραβίαση του απορρήτου και εξελίσσεται συνεχώς κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, όμως 

τιμωρείται  αυστηρά από  την  νομοθεσία.  Σύμφωνα με  το  άρθρο  370  Γ  του  Ποινικού  Κώδικα,  

«όποιος αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε περιφερειακή μνήμη  

υπολογιστή ή μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών, εφόσον οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς  

δικαίωμα, ιδίως με παραβίαση απαγορεύσεων ή μέτρων ασφαλείας που είχε λάβει ο νόμιμος κάτοχός  

τους, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 29,00 € (…)» 9. 

 Trojans

Πρόκειται  για  κακόβουλο  λογισμικό  το  οποίο  βασίζει  την  λειτουργία  του  στην  μόνιμη 

παρακολούθηση  του  υπολογιστή  κάποιου  χρήστη,  χωρίς  να  το  αντιληφθεί  ο  ίδιος,  και  των 

ιστοσελίδων που επισκέπτεται.  Ο στόχος του είναι η καταγραφή των κινήσεων του χρήστη και 

κατά συνέπεια των κωδικών που χρησιμοποιεί στο on line banking, ώστε να τους συλλέξει και  

αποθηκεύσει σε προσωρινό τοπικό αρχείο. Μπορεί να γίνει ακόμη και καταγραφή στιγμιοτύπων 

της  σελίδας.  Εφόσον  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  των  συναλλαγών  από  τον  χρήστη,  το  Trojan 

στέλνει αυτομάτως (μέσω e- mail) τα στοιχεία στους παραλήπτες που τα χρησιμοποιούν για την 

διεκπεραίωση παράνομων συναλλαγών.     

Βέβαια  θα  πρέπει  και  οι  ίδιοι  χρήστες-  πελάτες  να  είναι  ευαισθητοποιημένοι  και 

υποψιασμένοι για τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, ώστε να μην πέφτουν θύματα απάτης 

των κακόβουλων πράξεων των hackers.  

9 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE  

%BF#Phishing 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε- 

BANKING

5.1 Η πλευρά του Πελάτη

Η χρήση του web banking, που εμφανίζει αυξητική τάση κατά τα τελευταία χρόνια από ιδιώτες και  

επιχειρήσεις, οδηγεί τους πελάτες στην απόκτηση πολλών πλεονεκτημάτων και οφελών έναντι των 

συναλλαγών μέσα στο κατάστημα. Η ηλεκτρονική τραπεζική αποτελεί πλέον ένα μέσο που δίνει 

μεγάλη ευκολία στην πραγματοποίηση των τραπεζικών συναλλαγών των πελατών της. 

Τα πλεονεκτήματα αυτά αναφέρονται στην συνέχεια:

 Πρόσβαση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και εβδομάδας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

 Πραγματοποίηση συναλλαγών από οποιαδήποτε τοποθεσία (π.χ. εργασία, σπίτι, κινητό) είτε 

εντός Ελλάδος είτε εκτός Ελλάδος βρίσκεται ο πελάτης αρκεί να είναι συνδεδεμένος στο 

ίντερνετ.

  Κάλυψη μεγάλου εύρους συναλλαγών που διεκπεραιώνονται και σε τραπεζικό κατάστημα 

όπως μεταφορές χρημάτων, πληρωμή πιστωτικών καρτών, πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ 

και τηλεφωνίας, ασφαλίστρων, εμβάσματα και πολλά άλλα.

 Παροχή ορισμένων υπηρεσιών μόνο μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών της τράπεζας όπως 

χρηματιστηριακές  συναλλαγές,  αγορά  χρόνου  ομιλίας  σε  καρτοκινητό,  προπληρωμένες 

κάρτες και e- statements.

 Μείωση του χρόνου εκτέλεσης όλων των συναλλαγών και εξοικονόμηση ανθρωποωρών, 

χωρίς την αναμονή σε ουρές και την υποχρεωτική παρουσία του στο κατάστημα. 

 Μείωση  του  κόστους  συναλλαγών  απ'  ότι  στα  γκισέ  και  σε  ορισμένες  περιπτώσεις 

μηδενισμός των προμηθειών.

 Δυνατότητα  εφαρμογής  ελκυστικών  και  προνομιακών  όρων  σε  τραπεζικά  προϊόντα  εάν 

γίνουν μέσω web. Για παράδειγμα η μισθοδοσία επιχειρήσεων όταν γίνεται ηλεκτρονικά, 

δίνει  τη  συνατότητα  προνομιακών  επιτοκίων  και  προσφορών  στο  μισθοδοτούμενο 

προσωπικό πράγμα που δεν συμβαίνει με την εκτέλεση μισθοδοσίας με τον παραδοσιακό 

τρόπο.   
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 Ασφαλής διαχείριση και παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου.

 Παροχή μεγάλου όγκου οικονομικών πληροφοριών αλλά και πληροφοριών για προϊόντα τις 

τράπεζας άμεσα.

 Σωστή  και  αποδοτική  παρακολούθηση  και  διαχείριση  όλων  των  λογαριασμών  και 

υποχρεώσεων από τον ίδιο τον πελάτη, που αποκτά μια συνολική εικόνα των οικονομικών 

του γρήγορα και εύκολα.

 Ευκολία στην πρόσβαση των συστημάτων σ' ευχάριστο περιβάλλον για τους χρήστες.

 Εκτύπωση  παραστατικών  ή  ενημερωτικών  αντιγράφων  σε  περίπτωση  που  επιθυμεί  το 

πελάτης. 

 Συνεχής τηλεφωνική ή ηλεκτρονική υποστήριξη εξυπηρέτησης πελατών για αντιμετώπιση 

πιθανών προβλημάτων τους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

 Δημιουργία οικολογικής συνείδησης,  αφού χρησιμοποιώντας τις  ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

μειώνεται ο όγκος χαρτιού που εκτυπώνεται καθημερινά. Άρα, ο χρήστης συμβάλλει στον 

περιορισμό κοπής δέντρων και βοηθά κατά κάποιο τρόπο τον πλανήτη. 

 Ελαχιστοποίηση του όγκου των αρχείων που πρέπει να διατηρούνται για την ιστορικότητα 

των συναλλαγών.

Παρ'  όλα  αυτά  όμως  προκύπτουν  και  μερικά  σημαντικά  μειονεκτήματα  από  την  χρήση  των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πελάτες. Αυτά είναι τα εξής:

 Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες συναλλαγές μπορούνε να γίνουν πλέον μέσω ίντερνετ, 

υπάρχουν  και  αυτές  που  απαιτούν  την  χρήση  χαρτονομισμάτων.  Επομένως,  πρέπει  να 

εκτελεστούν μέσω ταμείου.

 Όσα  συστήματα  ασφαλείας  και  να  εφαρμόσουν  οι  τράπεζες,  η  ταχύτατη  εξέλιξη  της 

τεχνολογίας  βοηθάει  στην  ανάπτυξη  νέων  μεθόδων  υποκλοπής  δεδομένων  και 

πραγματοποίηση κακόβουλων συναλλαγών σε λογαριασμούς και προϊόντα πελατών.

 Δυσπιστία και έλλειψη εμπιστοσύνης για την χρήση και δημοσιοποίηση των προσωπικών 

δεδομένων των πελατών στα ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών.

 Η πρόσβαση στο ίντερνετ από μία μερίδα πελατών καθίσταται αδύνατη.  

 Ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των χρηστών και άρα αμφιβολία για την 

ασφάλεια τους.

36



5.2 Η πλευρά του Τραπεζικού Οργανισμού

Όσον αφορά τους τραπεζικούς οργανισμούς η ανάπτυξη των συστημάτων του e- banking και των 

ηλεκτρονικών καναλιών που εξυπηρετούν αυτού του είδους τις  υπηρεσίες,  τους προσφέρει  μια 

σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων. Τα πλεονεκτήματα συνοψίζονται στα παρακάτω:

 Μείωση λειτουργικού κόστους με την κεντροποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών. 

Άρα δεν δεσμεύονται οι ίδιοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και το προσωπικό μπορεί να 

αναλωθεί  σε  άλλου  είδους  εργασίες  που  συμβάλλουν  στην  αποδοτικότητα  και 

αποτελεσματικότητα ολόκληρου του καταστήματος.

 Αποσυμφόρηση των ουρών στα ταμεία με τη χρήση των διαφόρων εναλλακτικών δικτύων 

που διαθέτει η τράπεζα για την εξυπηρέτηση των πελατών (ΑΤΜ's, Κ.Α.Σ, web banking).

 Μείωση του οικονομικού κόστους των συναλλαγών όχι μόνο για τον πελάτη αλλά και για 

την τράπεζα. Οι συναλλαγές κοστίζουν ακριβότερα εάν διεκπεραιωθούν από το γκισέ του 

καταστήματος σε σύγκριση με τις ηλεκτρονικές που χρεώνονται πολύ μικρές προμήθειες ή 

και καθόλου.

 Βελτίωση  της  φήμης  και  του  γοήτρου  της  τράπεζας  με  την  παροχή  εξελιγμένων 

τεχνολογικά υπηρεσιών. 

 Δημιουργία ακόμη ενός τρόπου διάθεσης και διαφήμισης των τραπεζικών προϊόντων.

 Δημιουργία ευρύτερου δικτύου πελατών που δεν δύνανται να πηγαίνουν στο κατάστημα 

για την πραγματοποίηση των συναλλαγών τους. 

Από την άλλη πλευρά όμως, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν παύουν να δημιουργούν προβλήματα 

και στις τράπεζες τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια:

 Το κυριότερο είναι η ασφάλεια των συναλλαγών. Όσο προηγμένα συστήματα ασφαλείας 

και  αν  χρησιμοποιούν,  λόγω της  γρήγορης  τεχνολογικής  εξέλιξης  προκύπτουν  συνεχώς 

ζητήματα για την προστασία των πελατών.

 Ένα μέρος του καταναλωτικού κοινού (π.χ. τρίτη ηλικία) δεν είναι εξοικειωμένο με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο και επομένως δεν μπορεί να κάνει χρήση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

  Δημιουργία  επιπλέον  κόστους  για  την  εφαρμογή  και  υποστήριξη  της  υποδομής  των 

συστημάτων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.

 Δυσπιστία  των  πελατών  για  την  χρήση  της  ηλεκτρονικής  εξυπηρέτησης  και 

εμπιστευτικότητας  των  στοιχείων  τους  λόγω  αισθήματος  έλλειψης  ασφάλειας  στις 

συναλλαγές τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6.1 Περιγραφική Ανάλυση Δεδομένων (Descriptives)

1. Statistics

 GENDER AGE EDUCATION AREA FEQUENCY KNOWLEDGE TOPOTHESIA INCOME

N Valid 102 102 102 102 102 102 75 102

Missing 0 0 0 0 0 0 27 0

Για  την  έρευνα  μας  χρησιμοποιήθηκε  συνολικό  δείγμα  102  ατόμων  (ανδρών  και  γυναικών) 

διαφόρων ηλικιών, οι οποίοι εξετάστηκαν σε επίπεδο μόρφωσης, επιπέδου γνώσης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, συχνότητας χρήσης του e- banking, τοποθεσίας από όπου χρησιμοποιείται και τέλος 

του εισοδήματος τους. 

2. Frequency Table

2.1 GENDER

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 51 50,0 50,0 50,0

2 51 50,0 50,0 100,0

Total 102 100,0 100,0  

Το ποσοστό των δύο φύλων αντιστοιχεί σε 50% ανδρών και 50% γυναικών. 

2.2. AGE

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 12 11,8 11,8 11,8

2 49 48,0 48,0 59,8

3 16 15,7 15,7 75,5

4 14 13,7 13,7 89,2

5 6 5,9 5,9 95,1

6 5 4,9 4,9 100,0

Total 102 100,0 100,0  

Όπως παρατηρούμε η διασπορά των ηλικιών είναι η εξής: α) 11,8% για ηλικίες 18-24, β) 48% για 
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ηλικίες 25-34, γ) 15,7% για ηλικίες 35-44, δ) 13,7% για ηλικίες 

45-54, ε) 5,9%για ηλικίες 55-64 και στ) 4,9% για ηλικίες 65+. 

2.3. EDUCATION

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0

2 9 8,8 8,8 9,8

3 25 24,5 24,5 34,3

4 67 65,7 65,7 100,0

Total 102 100,0 100,0  

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο έχουμε σε ποσοστό: α) 1% που αντιστοιχεί σε υποχρεωτική 

μόρφωση, β) 8,8% σε μέση μόρφωση, γ) 24,5% σε ανώτερη μόρφωση και δ) 65,7 σε επίπεδο 

ανώτατης μόρφωσης. 

2.4. AREA

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 51 50,0 50,0 50,0

2 51 50,0 50,0 100,0

Total 102 100,0 100,0  

 Η μεταβλητή μας της περιοχής, μας δείχνει την γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα άτομα που 

χρησιμοποιούν το  web banking και  που αποτέλεσαν  το  δείγμα της  έρευνας μας.  Έτσι,  έχουμε 

ποσοστό 50% εντός Θεσσαλονίκης και 50% για αυτούς που βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης. 

2.5. FREQUENCY

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 35 34,3 34,3 34,3

2 28 27,5 27,5 61,8

3 5 4,9 4,9 66,7

4 6 5,9 5,9 72,5

5 28 27,5 27,5 100,0

Total 102 100,0 100,0  

Η μεταβλητή της συχνότητας μας δείχνει πόσο συχνά γίνεται χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής 

τραπεζικής από τους  χρήστες, Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 34,4% τα χρησιμοποιεί 

μία φορά τη βδομάδα, το 27,5% κάνει χρήση 2-4 φορές τη βδόμαδα, το 4,9% μία φορά τη μέρα, το  

5,9% πολλές φορές την ίδια μέρα ενώ το 27,5% δεν το χρησιμοποιεί καθόλου. 

2.6. KNOWLEDGE
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 58 56,9 56,9 56,9

2 24 23,5 23,5 80,4

3 12 11,8 11,8 92,2

4 5 4,9 4,9 97,1

5 3 2,9 2,9 100,0

Total 102 100,0 100,0  

Ο επόμενος παράγοντας έχει να κάνει με το επίπεδο γνώσης Η/Υ. Πιο αναλυτικά, βλέπουμε ότι 

ποσοστό: α) 56,9% έχει πολύ καλή γνώση Η/Υ, β) 23,5% έχει καλή γνώση, γ) 11,8% παρουσιάζει 

μέτρια γνώση και δ)  4,9% καμμία γνώση. 

2.7. TOPOTHESIA

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 36 35,3 48,0 48,0

2 19 18,6 25,3 73,3

3 11 10,8 14,7 88,0

4 9 8,8 12,0 100,0

Total 75 73,5 100,0  

Missing System 27 26,5   

Total 102 100,0   

Αναφορικά με την μεταβλητή της τοποθεσίας από όπου γίνεται χρήση του e- banking έχουμε σε 

ποσοστό:  α)  35,3% τα άτομα που το χρησιμοποιούν  από το  σπίτι  τους,  β)  18,6% αυτούς που 

κάνουν χρήση από τον χώρο της εργασίας τους  και γ) 10,8% από το κινητό τους. Να σημειωθεί ότι 

υπάρχει  και  το ποσοστό 8,8% των ατόμων που δεν  κάνουν καθόλου χρήση των ηλεκτρονικών 

τραπεζικών  υπηρεσιών.  Επίσης,  το  ποσοστό  26,5%  είναι  αυτοί  οι  οποίοι  εξυπηρετούνται  με 

περισσότερους από εναν τρόπους (π.χ. κινητό και σπίτι)

2.8. INCOME

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 22 21,6 21,6 21,6

2 11 10,8 10,8 32,4

3 36 35,3 35,3 67,6

4 21 20,6 20,6 88,2

5 12 11,8 11,8 100,0

Total 102 100,0 100,0  

Ο τελευταίος παράγοντας που εξετάστηκε αφορά το ετήσιο εισόδημα των χρηστών. Ερευνώντας, 
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παρατηρούμε ότι το ποσοστό: α) 21,6% των χρηστών αντιστοιχεί σε ποσό από ευρώ 0 εως 5.000, β) 

10,8% σε ποσό από ευρώ 5.001 εως 10.000, γ) 35,3% σε ποσό από ευρώ 10.001 εως 20.000, δ) 

20,6% σε ποσό από ευρώ 20.001 εως 30.000 και τέλος ε) 11,8% σε ποσό από ευρώ 30.001 και άνω. 

6.2  Συχνότητα (Frequency):  Ποιοί  παράγοντες  σχετίζονται  με  την  συχνότητα 

και την τοποθεσία χρήσης του e-banking

Για ν’ ανακαλύψουμε αυτούς τους παράγοντες χρησιμοποιούμε τον έλεγχο χ2. Στο συγκεκριμένο 

έλεγχο η μηδενική υπόθεση είναι  ότι  η  υπο μελέτη μεταβλητή (συχνότητα ή  τοποθεσία)  είναι 

ανεξάρτητη  από  τους  παράγοντες  που  εξετάζουμε.  Η  εναλλακτική  υπόθεση  είναι  ότι  οι  δύο 

μεταβλητές  έχουν  σχέση.  Χρησιμοποιώντας  επίπεδο  σημαντικότητας  5%,  αποδεχόμαστε  τη 

μηδενική υπόθεση όταν η πιθανότητα του ελέγχου (Sig) ≧0,05.  

α) Έλεγχος χ2 για τη συχνότητα χρήσης του e-banking

α.1) Έλεγχος Συχνότητας – Φύλου Sig=0,382. 

Chi-Square Tests

 Value df

Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 4,181(

a)
4 ,382

Likelihood Ratio 4,437 4 ,350
Linear-by-Linear 

Association
,362 1 ,547

N of Valid Cases
102   

Απ’ ότι βλέπουμε από τον πίνακα  (Sig) ≧0,05, πράγμα που μας οδηγεί σε αποδοχή της μηδενικής 

υπόθεσης, δηλαδή η συχνότητα χρήσης του e- banking δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο 

αυτού που το χρησιμοποιεί. 

α.2) Έλεγχος Συχνότητας – Ηλικίας Sig= 0,002 < 0,05

Chi-Square Tests

41



 Value df

Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 43,371(

a)
20 ,002

Likelihood Ratio 49,194 20 ,000
Linear-by-Linear 

Association
11,494 1 ,001

N of Valid Cases
102   

Το αποτέλεσμα της  έρευνας μας δείχνει  ότι  Sig < 0,05.  Επομένως,  εδώ κάνουμε αποδοχή της 

εναλλακτικής υπόθεσης που σημαίνει ότι  υπάρχει σχέση μεταξύ συχνότητας χρήσης και ηλικίας 

των χρηστών. Άρα, οι δυο μεταβλητές εξαρτώνται η μια από την άλλη άμεσα. 

α.3) Έλεγχος Συχνότητας – Μόρφωσης Sig= 0,092 > 0,05

Chi-Square Tests

 Value df

Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 18,850(

a)
12 ,092

Likelihood Ratio 19,263 12 ,082
Linear-by-Linear 

Association
4,407 1 ,036

N of Valid Cases
102   

Παρατηρούμε ότι  Sig > 0,05. Άρα οδηγούμαστε σε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης, πράγμα το 

οποίο  σημαίνει  δεν  υπάρχει  σχέση  μεταξύ  της  συχνότητας  χρήσης  του  web  banking  και  του 

μορφωτικού επιπέδου των χρηστών. 

α.4) Έλεγχος Συχνότητας – Τοποθεσίας Sig= 0,139 > 0,05

Chi-Square Tests

 Value df

Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 6,943(

a)
4 ,139

Likelihood Ratio 9,264 4 ,055
Linear-by-Linear 

Association
,014 1 ,904

N of Valid Cases
102   

Από τον πίνακα προκύπτει ότι Sig > 0,05, Επομένως, αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση που μας 

δείχνει  ότι  δεν  υπάρχει  σχέση  μεταξύ  συχνότητας  χρήσης  και  τοποθεσίας  από  όπου 
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χρησιμοποιείται. 

α.5) Έλεγχος Συχνότητας – Γνώσης Η/Υ Sig= 0 ≦ 0,05

Chi-Square Tests

 Value df

Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 44,328(

a)
16 ,000

Likelihood Ratio 46,418 16 ,000
Linear-by-Linear 

Association
35,325 1 ,000

N of Valid Cases
102   

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι Sig ≦ 0,05. Άρα, η εναλλακτική υπόθεση μάς δείχνει ότι 

σχετίζεται η υπό μελέτη μεταβλητή μας με την γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών των χρηστών. 

α.6) Έλεγχος Συχνότητας – Εισοδήματος Sig= 0 ≦ 0,05

Chi-Square Tests

 Value df

Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 41,327(

a)
16 ,000

Likelihood Ratio 38,785 16 ,001
Linear-by-Linear 

Association
,530 1 ,467

N of Valid Cases
102   

Τέλος,  από  τον  τελευταίο  πίνακα  προκύπτει  ότι  Sig=  0  ≦ 0,05.  Έτσι,  κάνουμε  αποδοχή  της 

εναλλακτικής  υπόθεσης.  Επομένως,  η  συχνότητα  χρήσης  επηρεάζεται  από  το  εισόδημα  των 

χρηστών. 

β) Έλεγχος χ2 για την τοποθεσία χρήσης του e-banking 

β.1) Έλεγχος Τοποθεσίας-Φύλου Sig= 0,929 > 0,05
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Chi-Square Tests

 Value df Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square ,

456(a)
3 ,929

Likelihood Ratio ,456 3 ,929
Linear-by-Linear 

Association
,077 1 ,781

N of Valid Cases
75   

Από  το  αποτέλεσμα  του  πίνακα  παρατηρούμε  ότι  Sig  >  0,05  και  έτσι  κάνουμε  αποδοχή  της 

μηδενικής υπόθεσης. Επομένως, η μεταβλητή μας, που είναι η τοποθεσία από όπου γίνεται χρήση 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δεν έχει σχέση με τον παράγοντα του φύλου κάθε χρήστη. 

β.2) Έλεγχος Τοποθεσίας- Ηλικίας Sig= 0,68 > 0,05

Chi-Square Tests

 Value df Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 11,994(

a)
15 ,680

Likelihood Ratio 15,230 15 ,435
Linear-by-Linear 

Association
,507 1 ,476

N of Valid Cases
75   

Παρατηρούμε ότι  Sig  > 0,05. Άρα, όπως και προηγουμένως αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση 

και καταλήγουμε στο αποτέλεσμα ότι η μεταβλητή της τοποθεσίας χρήσης του είναι ανεξάρτητη με 

την ηλικία των χρηστών και δεν επηρεάζεται.

β.3) Έλεγχος Τοποθεσίας- Μόρφωσης Sig= 0,17 > 0,05

Chi-Square Tests

 Value df Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 4,443(

a)
6 ,617

Likelihood Ratio 5,163 6 ,523
Linear-by-Linear 

Association
,008 1 ,930

N of Valid Cases
75   

Στον συγκεκριμένο έλεγχο προκύπτει ότι Sig  > 0,05, πράγμα που μας οδηγεί στην αποδοχή της 
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μηδενικής υπόθεσης και στο συμπέρασμα ότι η τοποθεσία χρήσης δεν σχετίζεται με τον παράγοντα 

του μορφωτικού επιπέδου των χρηστών. 

β.4) Έλεγχος Τοποθεσίας- Περιοχής Sig= 0,149 > 0,05

Chi-Square Tests

 Value df

Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 5,326(

a)
3 ,149

Likelihood Ratio 5,553 3 ,135
Linear-by-Linear 

Association
,514 1 ,474

N of Valid Cases
75   

Από τον έλεγχο μας βλέπουμε ότι η πιθανότητα είναι Sig > 0,05. Το αποτέλεσμα αυτό μας οδηγεί 

στην παραδοχή ότι η μεταβλητή της τοποθεσίας χρήσης του web banking παραμένει ανεξάρτητη 

από την περιοχή διαμονής των χρηστών.  Δηλαδή, δεν παίζει ρόλο από ποιο σημείο θα επιλέξουν να 

κάνουν χρήση των υπηρεσιών με την περιοχή που κατοικούν. 

β.5) Έλεγχος Τοποθεσίας- Γνώσης Η/Υ Sig= 0,315 > 0,05

Chi-Square Tests

 Value df

Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 10,456(

a)
9 ,315

Likelihood Ratio 10,839 9 ,287
Linear-by-Linear 

Association
,162 1 ,687

N of Valid Cases
75   

Από τον πίνακα, αφού παρατηρούμε όπως και προηγουμένως, ότι η πιθανότητα ελέγχου Sig > 0,05 

αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση και καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει και πάλι σχέση μεταξύ 

τοποθεσίας και επιπέδου γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών των χρηστών. 
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β.6) Έλεγχος Τοποθεσίας- Εισοδήματος Sig= 0,073 > 0,05

Chi-Square Tests

 Value df

Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 19,675(

a)
12 ,073

Likelihood Ratio 23,976 12 ,020
Linear-by-Linear 

Association
1,036 1 ,309

N of Valid Cases
75   

Παρατηρώντας την τιμή του ελέγχου μας,  οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι και  εδώ ισχύει  η 

μηδενική υπόθεση και η μεταβλητή μας παραμένει ανεπηρέαστη από την εισοδηματική κατάσταση 

του κάθε χρήστη. 

β.7) Έλεγχος Τοποθεσίας- Συχνότητας Sig= 0,012 < 0,05

Chi-Square Tests

 Value df

Asymp.  Sig.  (2-

sided)

Pearson Chi-Square 25,635(

a)
12 ,012

Likelihood Ratio 26,617 12 ,009
Linear-by-Linear 

Association
2,038 1 ,153

N of Valid Cases
75   

Στον τελευταίο έλεγχο μας, διαπιστώνουμε ότι  Sig < 0,05. Εδώ αποδεχόμαστε την εναλλακτική 

υπόθεση που μας δείχνει ότι η τοποθεσίας χρήσης επηρεάζεται από την συχνότητα χρήσης του e- 

banking και υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

6.3 Συντελεστές Συσχέτισης για τις Μεταβλητές Συχνότητα και Τοποθεσία

Επιπρόσθετα, παρακάτω εκτιμήσαμε τους συντελεστές kendall  tau-b και  kendall  tau-c για τους 

παράγοντες  φύλο,  ηλικία,  μόρφωση,  επίπεδο  γνώσης  Η/Υ,  περιοχή  διαμονής  και  εισοδηματική 

κατάσταση όπου διαπιστώσαμε ότι υπάρχει συσχέτιση με την συχνότητα και τοποθεσία χρήσης του 
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e- banking στην ενότητα 2 από τον έλεγχο χ2 που πραγματοποιήσαμε. 

γ) Συντελεστές Συσχέτισης για τη Συχνότητα 

γ.1) Συντελεστής συσχέτισης Συχνότητας- Ηλικίας

Symmetric Measures

 Value

Asymp. 

Std. 

Error(a)

Approx. 

T(b) Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,242 ,088 2,707 ,007

Kendall’s tau-c ,216 ,080 2,707 ,007

N of Valid Cases 102    

a  Not assuming the null hypothesis.

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Πραγματοποιώντας  έλεγχο  για  να  παρατηρήσουμε  τη  σχέση  μεταξύ  της  συχνότητας  που 

χρησιμοποιείται το e- banking και του παράγοντα της ηλικίας, καταλήγουμε ότι υπάρχει θετική 

σχέση μεταξύ τους. Αυτό μας αποδεικνύει ότι καθώς αυξάνεται το όριο ηλικίας των χρηστών τόσο 

αυξάνεται και η συχνότητα που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να διεκπεραιώσουν 

διάφορες συναλλαγές. 

 γ.2) Συντελεστής συσχέτισης Συχνότητας- Γνώσης Η/Υ

Symmetric Measures

 Value

Asymp. 

Std. 

Error(a)

Approx. 

T(b) Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,481 ,067 6,557 ,000

Kendall’s tau-c ,398 ,061 6,557 ,000

N of Valid Cases 102    

a  Not assuming the null hypothesis.

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Από τα αποτελέσματα του πίνακα βλέπουμε ότι στον συγκεκριμένο έλεγχο που πραγματοποιήσαμε 

για  την  συχνότητα χρήσης  και  το  επίπεδο  γνώσεων ηλεκτρονικών  υπολογιστών  των  χρηστών, 

υπάρχει ακόμη πιο έντονη σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι όσο 

καλύτερα χειρίζεται κάποιος τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τόσο μεγαλύτερη ευελιξία έχει στο 
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να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του web- banking. 

γ.3) Συντελεστής συσχέτισης Συχνότητας- Εισοδήματος

Symmetric Measures

 Value

Asymp. 

Std. 

Error(a)

Approx. 

T(b) Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,115 ,087 1,326 ,185

Kendall’s tau-c ,107 ,080 1,326 ,185

N of Valid Cases 102    

a  Not assuming the null hypothesis.

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Στον  τελευταίο  έλεγχο  των  συντελεστών  kendall  για  την  συσχέτιση  μεταξύ  συχνότητας  και 

εισοδηματικής κατάστασης των ατόμων που έχουν e- banking, προκύπτει ο συντελεστής να μην 

είναι  στατιστικά σημαντικός.  Αυτό μας οδηγεί  στο συμπέρασμα ότι  το εισόδημα,  ανεξαρτήτου 

ποσού,  των  χρηστών  δεν  επηρεάζει  την  συχνότητα  με  την  οποία  εξυπηρετούνται  μέσα  από 

ηλεκτρονικές  τραπεζικές  συναλλαγές.  Επομένως,  ανεξαρτήτως  εισοδήματος  μπορεί  να 

χρησιμοποιείται ή όχι το web banking. 

δ) Συντελεστές Συσχέτισης για τη Τοποθεσία

δ.1) Συντελεστής συσχέτισης Τοποθεσίας- Συχνότητας

Symmetric Measures

 Value

Asymp. 

Std. 

Error(a)

Approx. 

T(b) Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,262 ,087 3,136 ,002

Kendall’s tau-c ,228 ,073 3,136 ,002

N of Valid Cases 75    

a  Not assuming the null hypothesis.

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Τέλος,  εξετάζοντας  τη  συσχέτιση  μεταξύ  τοποθεσίας  και  συχνότητας  χρήσης,  από  τον  πίνακα 

βλέπουμε  ότι  υπάρχει  θετική  σχέση  μεταξύ  τους.  Αυτό  μας  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  όσο 

επηρεάζεται θετικά το ποσοστό της συχνότητας χρήσης και αυξάνεται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 
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πραγματοποιούνται μέσω κινητού. 

6.4 Logistic Παλινδρομήσεις των Εξαρτημένων Μεταβλητών

Στη συγκεκριμένη παράγραφο εκτιμήσαμε μια logistic παλινδρόμηση για τη συχνότητα και την 

τοποθεσία χρήσης του e-banking χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές τους παράγοντες 

που  διαπιστώσαμε  στην  ενότητα  2  ότι  επηρεάζουν  τις  εξαρτημένες  μεταβλητές  μας 

(τοποθεσία,συχνότητα).

α) Logistic Παλινδρόμηση για την Συχνότητα Χρήσης του e-banking.

Τ’ αποτελέσματα της παλινδρόμησης δίνονται από τους παρακάτω πίνακες: 

Case Processing Summary

 N

Marginal 

Percentage

FEQUENCY 1 35 34,3%

2 28 27,5%

3 5 4,9%

4 6 5,9%

5 28 27,5%

Valid 102 100,0%

Missing 0  

Total 102  

Subpopulation 19(a)  

a  The dependent variable has only one value observed in 7 (36,8%) subpopulations.

Model Fitting Information

Model

Model 

Fitting 

Criteria Likelihood Ratio Tests

-2  Log 

Likelihood Chi-Square df Sig.

Intercept Only 157,747    

Final 104,960 52,787 8 ,000
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Pseudo R-Square

Cox and Snell ,404

Nagelkerke ,431

McFadden ,186

Likelihood Ratio Tests

Effect

Model  Fitting 

Criteria Likelihood Ratio Tests

-2  Log 

Likelihood  of 

Reduced 

Model Chi-Square df Sig.

Intercept 133,923 28,963 4 ,000

KNOWLEDGE 148,534 43,574 4 ,000

INCOME 116,764 11,804 4 ,019

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. The reduced 

model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

Parameter Estimates

FEQUENCY(a)  

B Std. Error Wald df Sig.

Exp(B)

95% Confidence Interval for Exp(B)

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

2 Intercept -1,380 ,822 2,819 1 ,093   

KNOWLEDGE ,288 ,478 ,364 1 ,546 1,334 ,523 3,403

INCOME ,276 ,220 1,574 1 ,210 1,318 ,856 2,029

3 Intercept -3,506 1,434 5,978 1 ,014    

KNOWLEDGE ,842 ,691 1,482 1 ,223 2,320 ,599 8,996

INCOME ,141 ,404 ,122 1 ,727 1,151 ,522 2,542

4 Intercept -6,855 2,058 11,089 1 ,001    

KNOWLEDGE 1,013 ,611 2,752 1 ,097 2,753 ,832 9,111

INCOME 1,027 ,500 4,214 1 ,040 2,792 1,048 7,443

5 Intercept -3,029 ,920 10,844 1 ,001    

KNOWLEDGE 2,083 ,480 18,823 1 ,000 8,025 3,132 20,560

INCOME -,324 ,264 1,508 1 ,220 ,723 ,431 1,213

a  The reference category is: 1.

Από την μελέτη μας παρατηρούμε ότι το εισόδημα φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο αυτούς που 

κάνουν χρήση 1 φορά την ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, κάποιος που το εισόδημα του είναι υψηλό έχει 

2,79 μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει χρήση του web banking μία φορά τη μέρα σε σύγκριση με 

καθόλου χρήση του. Τα άτομα με υψηλή εισοδηματική κατάσταση διευκολύνονται (λόγω κέρδους 

χρόνου)με τη χρήση του web banking σε σχέση με τα άτομα που δεν το χρησιμοποιούν, τα οποία 
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ενδεχομένως να μην εργάζονται και έτσι να μην τους είναι απαραίτητες τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Αντίθετα,  βλέπουμε  ότι  η  γνώση  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  παίζει  σημαντικότερο 

ρόλο για αυτούς που κάνουν περισσότερες φορές τη μέρα χρήση. Ειδικότερα, οι χρήστες που έχουν 

καλές γνώσεις Η/Υ και όσο βελτιώνονται αυτές, έχουν 8 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν 

χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών περισσότερες φορές τη μέρα από το να μην τις χρησιμοποιούν 

καθόλου.  Η  μεγαλύτερη  ευελιξία  με  τους  υπολογιστές  και  τις  εφαρμογές  τους  βοηθούν  στην 

απόδειξη αυτού του αποτελέσματος. 

β) Logistic Παλινδρόμηση για την Τοποθεσία Χρήσης του e-banking.

Τ’ αποτελέσματα της έρευνας μας φαίνονται στους πίνακες παρακάτω:

Case Processing Summary

 N

Marginal 

Percentage

TOPOTHESIA 1 36 48,0%

2 19 25,3%

3 11 14,7%

4 9 12,0%

Valid 75 100,0%

Missing 27  

Total 102  

Subpopulation 17(a)  

a  The dependent variable has only one value observed in 5 (29,4%) subpopulations.

Model Fitting Information

Model

Model 

Fitting 

Criteria Likelihood Ratio Tests

-2  Log 

Likelihood Chi-Square df Sig.

Intercept Only 101,938    

Final 84,664 17,275 6 ,008

Pseudo R-Square

Cox and Snell ,206

Nagelkerke ,225

McFadden ,093
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Likelihood Ratio Tests

Effect

Model  Fitting 

Criteria Likelihood Ratio Tests

-2  Log 

Likelihood  of 

Reduced 

Model Chi-Square df Sig.

Intercept 106,213 21,550 3 ,000

FEQUENCY 92,977 8,314 3 ,040

INCOME 90,811 6,148 3 ,105

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. The reduced 

model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

Parameter Estimates

TOPOTHESIA(a)  

B Std. Error Wald df Sig.

Exp(B)

95% Confidence Interval for Exp(B)

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

2 Intercept -4,255 1,152 13,640 1 ,000   

FEQUENCY ,947 ,362 6,845 1 ,009 2,578 1,268 5,241

INCOME ,607 ,282 4,625 1 ,032 1,835 1,055 3,191

3 Intercept -2,164 1,076 4,048 1 ,044    

FEQUENCY ,614 ,401 2,352 1 ,125 1,849 ,843 4,054

INCOME -,016 ,301 ,003 1 ,957 ,984 ,546 1,775

4 Intercept -3,049 1,243 6,021 1 ,014    

FEQUENCY ,431 ,459 ,878 1 ,349 1,538 ,625 3,785

INCOME ,339 ,331 1,049 1 ,306 1,404 ,734 2,686

a  The reference category is: 1.

Παρατηρώντας τους πίνακες διαπιστώνουμε τα εξής: 

οι χρήστες του e- banking έχουν 2,58 φορές περισσότερες πιθανότητες να το πραγματοποιήσουν 

από την εργασία τους σε σχέση με την τοποθεσία του σπιτιού τους.  Επίσης,  προκύπτει και  το  

συμπέρασμα ότι καθώς αυξάνεται το εισόδημα των χρηστών η πιθανότητα γίνεται 1,8 υψηλότερη 

να το χρησιμοποιούν από την εργασία τους απ’ ότι από το σπίτι  τους. Το γεγονός ότι περνούν 

περισσότερες ώρες στην εργασία τους μπορεί να δικαιολογήσει αυτό το αποτέλεσμα.  
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6.5 Συμπεράσματα

Σε δείγμα 102 χρηστών e- banking και λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες του φύλου, ηλικίας, 

γεωγραφικής  περιοχής,  μορφωτικού  επιπέδου,  συχνότητας  χρήσης,  γνώσεων  Η/Υ,  τοποθεσίας 

χρήσης και εισοδηματικής κατάστασης, μελετήσαμε τη συσχέτιση και αλληλεξάρτηση αυτών των 

μεταβλητών και αποδείξαμε κατά πόσο συμβάλλουν και επηρεάζουν στην χρήση των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. 

Ειδικότερα,  επιλέγοντας  τυχαία  τις  μεταβλητές  της  συχνότητας  και  τοποθεσίας  χρήσης 

καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: 

α) Η συχνή χρήση του  e-  banking επηρεάζεται  έντονα από τους παράγοντες της  ηλικίας,  της 

γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και του εισοδήματος των χρηστών, ενώ με τους υπόλοιπους 

δεν προκύπτει κάποια σχέση. 

β) Οι τοποθεσίες από όπου πιθανά μπορεί να γίνει χρήση του web banking (σπίτι,εργασία,κινητό) 

δεν επηρεάζονται από κανέναν παράγοντα εκτός από την συχνότητα χρήσης του. 

Κατόπιν του παραπάνω ελέγχου χ2, εκτιμήσαμε μέσω των συντελεστών συσχέτισης kendall 

tau-b  και  kendall  tau-c  τους  παράγοντες  (ηλικία,  γνώση  Η/Υ,  εισόδημα,  συχνότητα)  που 

διαπιστώσαμε ότι σχετίζονται με τις μεταβλητές μας (τοποθεσία,συχνότητα). 

Έτσι,  συμπεράναμε  ότι  η  συχνότητα  χρήσης  επηρεάζεται  έντονα  από  την  ηλικία  των 

χρηστών, πράγμα που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται το όριο ηλικίας των χρηστών τόσο περισσότερο 

χρησιμοποιούν το web banking, και ακόμη ότι όσο βελτιώνεται και το επίπεδο γνώσεων τους για 

τους  Η/Υ  τόσο   πιο  συχνά  πραγματοποιούν  ηλεκτρονικές  συναλλαγές  μέσω  αυτού.  Επίσης, 

αναφορικά με την τοποθεσία χρήσης παρατηρείται ότι η συχνότητα είναι αυτή που την επηρεάζει 

άμεσα και προκύπτει θετική σχέση μεταξύ τους. Αντίθετα με τον παράγοντα της εισοδηματικής 

κατάστασης δεν προκύπτει κάποια σχέση με καμία από τις δύο μεταβλητές. 

Τέλος,  πραγματοποιώντας  logistic-  παλινδρομήσεις  για  τις  υπό  μελέτη  μεταβλητές  μας 

(συχνότητα,  τοποθεσία)  χρησιμοποιώντας  ως  ανεξάρτητες  μεταβλητές  τους  παράγοντες  που 

παρατηρήσαμε παραπάνω ότι τις επηρεάζουν, μπορούμε να πούμε τα εξής: 

α) Σχετικά με την συχνότητα χρήσης, το μεγάλο εισόδημα και όσο αυτό αυξάνεται φαίνεται να 

επηρεάζει κυρίως αυτούς  που κάνουν χρήση μία φορά τη μέρα, ενώ το υψηλό επίπεδο γνώσεων 

και χειρισμού των Η/Υ αυξάνει την πιθανότητα στο να το χρησιμοποιούν περισσότερες φορές τη 
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μέρα. 

β)  Αναφορικά με την τοποθεσία, παρατηρείται ότι μεγαλύτερη χρήση γίνεται από την εργασία σε 

σχέση με το σπίτι των χρηστών και κυρίως όσο αυξάνεται το εισόδημα τους οι πιθανότητες αυτές  

γίνονται ακόμη υψηλότερες.
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Παράρτημα 

1. Περιγραφική Ανάλυση Δεδομένων (Descriptives) 
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2. Συχνότητα (Frequency): Ποιοί παράγοντες σχετίζονται με την συχνότητα  και 

την τοποθεσία χρήσης του e- banking

α) Έλεγχος χ2 για τη συχνότητα χρήσης του e- banking

α.1) Έλεγχος Συχνότητας   –   Φύλου  

FREQUENCY * GENDER Crosstabulation

Count 

 

GENDER Total

1 2 1

FEQUENCY 1 18 17 35

2 14 14 28

3 3 2 5

4 5 1 6

5 11 17 28

Total 51 51 102

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 4,181(
a)

4 ,382

Likelihood Ratio 4,437 4 ,350
Linear-by-Linear 
Association

,362 1 ,547

N of Valid Cases
102   

Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

FEQUENCY * AGE 102 100,0% 0 ,0% 102 100,0%

α.2) Έλεγχος Συχνότητας   –   Ηλικίας  

FREQUENCY * AGE Crosstabulation
Count 

 

AGE Total

1 2 3 4 5 6 1

FEQUENCY 1 4 22 6 0 2 1 35

2 3 17 3 5 0 0 28

3 0 4 1 0 0 0 5

4 0 0 1 4 1 0 6

5 5 6 5 5 3 4 28
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Total 12 49 16 14 6 5 102

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 43,371(
a)

20 ,002

Likelihood Ratio 49,194 20 ,000
Linear-by-Linear 
Association

11,494 1 ,001

N of Valid Cases
102   

Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

FEQUENCY * 
EDUCATION 102 100,0% 0 ,0% 102 100,0%

α.3) Έλεγχος Συχνότητας   –   Μόρφωσης  

FREQUENCY * EDUCATION Crosstabulation

Count 

 

EDUCATION Total

1 2 3 4 1

FEQUENCY 1 0 4 4 27 35

2 0 1 8 19 28

3 0 0 1 4 5

4 0 2 0 4 6

5 1 2 12 13 28

Total 1 9 25 67 102

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 18,850(
a)

12 ,092

Likelihood Ratio 19,263 12 ,082
Linear-by-Linear 
Association

4,407 1 ,036

N of Valid Cases
102   

Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

FEQUENCY * AREA 102 100,0% 0 ,0% 102 100,0%
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α.4) Έλεγχος Συχνότητας   –   Τοποθεσίας  

FREQUENCY * AREA Crosstabulation

Count 

 

AREA Total

1 2 1

FEQUENCY 1 17 18 35

2 15 13 28

3 3 2 5

4 0 6 6

5 16 12 28

Total 51 51 102

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 6,943(
a)

4 ,139

Likelihood Ratio 9,264 4 ,055
Linear-by-Linear 
Association

,014 1 ,904

N of Valid Cases
102   

Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

FEQUENCY * 
KNOWLEDGE 102 100,0% 0 ,0% 102 100,0%

α.5) Έλεγχος Συχνότητας   –   Γνώσης Η/Υ  

FREQUENCY * KNOWLEDGE Crosstabulation

Count 

 

KNOWLEDGE Total

1 2 3 4 5 1

FEQUENCY 1 28 6 1 0 0 35

2 20 6 2 0 0 28

3 2 3 0 0 0 5

4 3 1 1 1 0 6

5 5 8 8 4 3 28

Total 58 24 12 5 3 102

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
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Pearson Chi-Square 44,328(
a)

16 ,000

Likelihood Ratio 46,418 16 ,000
Linear-by-Linear 
Association

35,325 1 ,000

N of Valid Cases
102   

Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

FEQUENCY * INCOME 102 100,0% 0 ,0% 102 100,0%

α.6) Έλεγχος Συχνότητας   –   Εισόδημα  

FREQUENCY * INCOME Crosstabulation
 
Count 

 

INCOME Total

1 2 3 4 5 1

FEQUENCY 1 7 8 14 3 3 35

2 4 2 13 6 3 28

3 1 0 2 2 0 5

4 0 1 1 0 4 6

5 10 0 6 10 2 28

Total 22 11 36 21 12 102

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 41,327(
a)

16 ,000

Likelihood Ratio 38,785 16 ,001
Linear-by-Linear 
Association

,530 1 ,467

N of Valid Cases
102   

β) Έλεγχος χ2 για την τοποθεσία χρήσης του e-banking 

β.1) Έλεγχος Τοποθεσίας- Φύλου

TOPOTHESIA * GENDER Crosstabulation

Count 

 

GENDER Total

1 2 1
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TOPOTHESIA 1 19 17 36

2 11 8 19

3 6 5 11

4 4 5 9

Total 40 35 75

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square ,
456(a)

3 ,929

Likelihood Ratio ,456 3 ,929
Linear-by-Linear 
Association

,077 1 ,781

N of Valid Cases
75   

Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

TOPOTHESIA * AGE 75 73,5% 27 26,5% 102 100,0%

β.2) Έλεγχος Τοποθεσίας- Ηλικίας

TOPOTHESIA * AGE Crosstabulation

Count 

 

AGE Total

1 2 3 4 5 6 1

TOPOTHESIA 1 5 21 5 3 1 1 36

2 0 9 4 4 2 0 19

3 2 6 1 2 0 0 11

4 1 7 1 0 0 0 9

Total 8 43 11 9 3 1 75

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 11,994(
a)

15 ,680

Likelihood Ratio 15,230 15 ,435
Linear-by-Linear 
Association

,507 1 ,476

N of Valid Cases
75   
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Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

TOPOTHESIA * 
EDUCATION 75 73,5% 27 26,5% 102 100,0%

β.3) Έλεγχος Τοποθεσίας-Μόρφωσης

TOPOTHESIA * EDUCATION Crosstabulation

Count 

 

EDUCATION Total

2 3 4 2

TOPOTHESIA 1 3 4 29 36

2 3 5 11 19

3 1 2 8 11

4 0 2 7 9

Total 7 13 55 75

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 4,443(
a)

6 ,617

Likelihood Ratio 5,163 6 ,523
Linear-by-Linear 
Association

,008 1 ,930

N of Valid Cases
75   

Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

TOPOTHESIA * AREA 75 73,5% 27 26,5% 102 100,0%

β.4) Έλεγχος Τοποθεσίας- Περιοχής

TOPOTHESIA * AREA Crosstabulation
Count 

 

AREA Total

1 2 1

TOPOTHESIA 1 17 19 36

2 8 11 19

3 3 8 11

4 7 2 9

Total 35 40 75
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Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 5,326(
a)

3 ,149

Likelihood Ratio 5,553 3 ,135
Linear-by-Linear 
Association

,514 1 ,474

N of Valid Cases
75   

Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

TOPOTHESIA * 
KNOWLEDGE 75 73,5% 27 26,5% 102 100,0%

β.5) Έλεγχος Τοποθεσίας-Γνώσης Η/Υ

TOPOTHESIA * KNOWLEDGE Crosstabulation

Count 

 

KNOWLEDGE Total

1 2 3 4 1

TOPOTHESIA 1 25 9 2 0 36

2 13 5 1 0 19

3 6 3 1 1 11

4 9 0 0 0 9

Total 53 17 4 1 75

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 10,456(
a)

9 ,315

Likelihood Ratio 10,839 9 ,287
Linear-by-Linear 
Association

,162 1 ,687

N of Valid Cases
75   

Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

TOPOTHESIA * INCOME 75 73,5% 27 26,5% 102 100,0%
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β.6) Έλεγχος Τοποθεσίας- Εισοδήματος

TOPOTHESIA * INCOME Crosstabulation

Count 

 

INCOME Total

1 2 3 4 5 1

TOPOTHESIA 1 9 6 13 6 2 36

2 0 3 8 2 6 19

3 4 1 3 1 2 11

4 0 1 6 2 0 9

Total 13 11 30 11 10 75

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 19,675(
a)

12 ,073

Likelihood Ratio 23,976 12 ,020
Linear-by-Linear 
Association

1,036 1 ,309

N of Valid Cases
75   

.

Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

TOPOTHESIA * 
FEQUENCY 75 73,5% 27 26,5% 102 100,0%

β.7) Έλεγχος Τοποθεσίας-Συχνότητας

TOPOTHESIA * FREQUENCY Crosstabulation

Count 

 

FEQUENCY Total

1 2 3 4 5 1

TOPOTHESIA 1 24 9 2 0 1 36

2 5 7 2 5 0 19

3 4 5 1 1 0 11

4 2 7 0 0 0 9

Total 35 28 5 6 1 75

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 25,635(
a)

12 ,012
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Likelihood Ratio 26,617 12 ,009
Linear-by-Linear 
Association

2,038 1 ,153

N of Valid Cases
75   

6.3 Συντελεστές Συσχέτισης για τις Μεταβλητές Συχνότητα και Τοποθεσία

Case Processing Summary

γ) Συντελεστές Συσχέτισης για τη Συχνότητα 

γ.1) Συντελεστής συσχέτισης Συχνότητας-Ηλικίας

FREQUENCY * AGE
Crosstab

Count 

 

AGE Total

1 2 3 4 5 6 1

FEQUENCY 1 4 22 6 0 2 1 35

2 3 17 3 5 0 0 28

3 0 4 1 0 0 0 5

4 0 0 1 4 1 0 6

5 5 6 5 5 3 4 28

Total 12 49 16 14 6 5 102

Symmetric Measures

 Value

Asymp. 
Std. 

Error(a)
Approx. 

T(b) Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,242 ,088 2,707 ,007

Kendall's tau-c ,216 ,080 2,707 ,007

N of Valid Cases 102    

a  Not assuming the null hypothesis.
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

FEQUENCY * AGE 102 100,0% 0 ,0% 102 100,0%

FEQUENCY * 
KNOWLEDGE 102 100,0% 0 ,0% 102 100,0%

FEQUENCY * INCOME 102 100,0% 0 ,0% 102 100,0%
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γ.2) Συντελεστής συσχέτισης Συχνότητας- Μόρφωση

FREQUENCY * KNOWLEDGE

Crosstab

Count 

 

KNOWLEDGE Total

1 2 3 4 5 1

FEQUENCY 1 28 6 1 0 0 35

2 20 6 2 0 0 28

3 2 3 0 0 0 5

4 3 1 1 1 0 6

5 5 8 8 4 3 28

Total 58 24 12 5 3 102

Symmetric Measures

 Value

Asymp. 
Std. 

Error(a)

Approx. 
T(b)

Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,481 ,067 6,557 ,000

Kendall's tau-c ,398 ,061 6,557 ,000

N of Valid Cases 102    

a  Not assuming the null hypothesis.
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

γ.3) Συντελεστής συσχέτισης Συχνότητας-Εισόδημα

FREQUENCY * INCOME

Crosstab

Count 

 

INCOME Total

1 2 3 4 5 1

FEQUENCY 1 7 8 14 3 3 35

2 4 2 13 6 3 28

3 1 0 2 2 0 5

4 0 1 1 0 4 6

5 10 0 6 10 2 28

Total 22 11 36 21 12 102

Symmetric Measures

 Value

Asymp. 
Std. 

Error(a)
Approx. 

T(b) Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,115 ,087 1,326 ,185

Kendall's tau-c ,107 ,080 1,326 ,185

N of Valid Cases 102    

a  Not assuming the null hypothesis.
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
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δ) Συντελεστές Συσχέτισης για τη Τοποθεσία

Case Processing Summary

 

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

TOPOTHESIA * INCOME 75 73,5% 27 26,5% 102 100,0%

TOPOTHESIA * 
FEQUENCY 75 73,5% 27 26,5% 102 100,0%

δ.1) Συντελεστής συσχέτισης Τοποθεσίας- Συχνότητας

TOPOTHESIA * FREQUENCY

Crosstab

Count 

 

FEQUENCY Total

1 2 3 4 5 1

TOPOTHESIA 1 24 9 2 0 1 36

2 5 7 2 5 0 19

3 4 5 1 1 0 11

4 2 7 0 0 0 9

Total 35 28 5 6 1 75

Symmetric Measures

 Value

Asymp. 
Std. 

Error(a)

Approx. 
T(b)

Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,262 ,087 3,136 ,002

Kendall's tau-c ,228 ,073 3,136 ,002

N of Valid Cases 75    

a  Not assuming the null hypothesis.
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

6.4 Logistic Παλινδρομήσεις των Εξαρτημένων Μεταβλητών

α) Logistic Παλινδρόμηση για την Συχνότητα Χρήσης του e-banking.

Case Processing Summary

 N
Marginal 

Percentage

FEQUENCY 1 35 34,3%

2 28 27,5%

3 5 4,9%

4 6 5,9%
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5 28 27,5%

Valid 102 100,0%

Missing 0  

Total 102  

Subpopulation 19(a)  

a  The dependent variable has only one value observed in 7 (36,8%) subpopulations.

Model Fitting Information

Model

Model 
Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests

-2 Log 
Likelihood Chi-Square df Sig.

Intercept Only 157,747    

Final 104,960 52,787 8 ,000

Pseudo R-Square

Cox and Snell ,404

Nagelkerke ,431

McFadden ,186

Likelihood Ratio Tests

Effect

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests

-2 Log 
Likelihood of 

Reduced 
Model Chi-Square df Sig.

Intercept 133,923 28,963 4 ,000

KNOWLEDGE 148,534 43,574 4 ,000

INCOME 116,764 11,804 4 ,019

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. The reduced 
model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

Parameter Estimates

FEQUENCY(
a)  

B Std. Error Wald df Sig.

Exp(B)

95% Confidence Interval for 
Exp(B)

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

2 Intercept -1,380 ,822 2,819 1 ,093   

KNOWLEDGE ,288 ,478 ,364 1 ,546 1,334 ,523 3,403

INCOME ,276 ,220 1,574 1 ,210 1,318 ,856 2,029

3 Intercept -3,506 1,434 5,978 1 ,014    

KNOWLEDGE ,842 ,691 1,482 1 ,223 2,320 ,599 8,996

INCOME ,141 ,404 ,122 1 ,727 1,151 ,522 2,542

4 Intercept -6,855 2,058 11,089 1 ,001    

KNOWLEDGE 1,013 ,611 2,752 1 ,097 2,753 ,832 9,111

INCOME 1,027 ,500 4,214 1 ,040 2,792 1,048 7,443

5 Intercept -3,029 ,920 10,844 1 ,001    

KNOWLEDGE 2,083 ,480 18,823 1 ,000 8,025 3,132 20,560

72



INCOME -,324 ,264 1,508 1 ,220 ,723 ,431 1,213

a  The reference category is: 1.

β) Logistic Παλινδρόμηση για την Τοποθεσία Χρήσης του e-banking.

Case Processing Summary

 N
Marginal 

Percentage

TOPOTHESIA 1 36 48,0%

2 19 25,3%

3 11 14,7%

4 9 12,0%

Valid 75 100,0%

Missing 27  

Total 102  

Subpopulation 17(a)  

a  The dependent variable has only one value observed in 5 (29,4%) subpopulations.

Model Fitting Information

Model

Model 
Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests

-2 Log 
Likelihood Chi-Square df Sig.

Intercept Only 101,938    

Final 84,664 17,275 6 ,008

Pseudo R-Square

Cox and Snell ,206

Nagelkerke ,225

McFadden ,093

Likelihood Ratio Tests

Effect

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests

-2 Log 
Likelihood of 

Reduced 
Model Chi-Square df Sig.

Intercept 106,213 21,550 3 ,000

FEQUENCY 92,977 8,314 3 ,040

INCOME 90,811 6,148 3 ,105

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. The reduced 
model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

Parameter Estimates

TOPOTHESIA  B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence Interval for 
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(a)

Exp(B)

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

2 Intercept -4,255 1,152 13,640 1 ,000   

FEQUENCY ,947 ,362 6,845 1 ,009 2,578 1,268 5,241

INCOME ,607 ,282 4,625 1 ,032 1,835 1,055 3,191

3 Intercept -2,164 1,076 4,048 1 ,044    

FEQUENCY ,614 ,401 2,352 1 ,125 1,849 ,843 4,054

INCOME -,016 ,301 ,003 1 ,957 ,984 ,546 1,775

4 Intercept -3,049 1,243 6,021 1 ,014    

FEQUENCY ,431 ,459 ,878 1 ,349 1,538 ,625 3,785

INCOME ,339 ,331 1,049 1 ,306 1,404 ,734 2,686

a  The reference category is: 1.
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