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i 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Κύριο χαρακτηριστικό των σημερινών κοινωνιών είναι το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης και της αλλαγής του τρόπου με τον οποίο ανταγωνίζονται οι 

επιχειρήσεις. Μέσα λοιπόν σ’ αυτόν το χώρο των ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών, 

έρχεται και ο τραπεζικός κλάδος και παρουσιάζει και αυτός με τη σειρά του το νέο, 

καινοτόμο και άκρως χρηστικό εργαλείο του. Η ηλεκτρονική τραπεζική ή αλλιώς 

αγγλιστί e-banking, όπως είναι και ο πιο διαδεδομένος όρος της, επιτρέπει στους 

καταναλωτές να πραγματοποιούν μεγάλο εύρος τραπεζικών συναλλαγών ηλεκτρονικά 

μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας, όπου και όποτε το επιθυμούν, γρηγορότερα και 

οικονομικότερα από ότι με τον παραδοσιακό τρόπο εξυπηρέτησής τους μέσω των 

τραπεζικών υποκαταστημάτων. Γι αυτό το λόγο η ποιότητα των παρεχόμενων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο που 

διαθέτουν έναντι των ανταγωνιστών. Έτσι, είναι καίριας σημασίας το γεγονός να είναι 

οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των e-banking υπηρεσιών ατέρμονες. 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια μέτρησης της 

ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των ελληνικών τραπεζών, στα πλαίσια της 

εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας φοιτήτριας του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο τμήμα της Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αρχικά στη συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιαστεί η 

βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος προκειμένου να τεθούν τα πλαίσια πάνω στα 

οποία θα βασιστεί η έρευνα της διπλωματικής. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το 

πρακτικό μέρος, δηλαδή η ανάλυση και αξιολόγηση των 11 διαστάσεων της ποιότητας, 

έτσι όπως επιλέχθηκαν ως σημαντικότερες από τον ερευνητή και με βάση αυτές 

απάντησαν οι 117 ερωτηθέντες στο ερωτηματολόγιο της παρούσας εργασίας. Σύμφωνα 

λοιπόν με την ανάλυση και αξιολόγηση που ακολούθησε βρέθηκε πως η γενικότερη 

κριτική για τις διαδικτυακές υπηρεσίες των τραπεζών μπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητική έως και αρκετά καλή, συγκριτικά βεβαίως με τα λίγα χρόνια 

παρουσίασης και διάδοσης του e-banking στην ελληνική επικράτεια. Τέλος, θα 

υπάρξουν προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών των τραπεζών και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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1. Εισαγωγή 

  

1.1 Αντικείμενο εργασίας 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην περίληψη της παρούσας διπλωματικής, 

κύριος σκοπός και αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η 

μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών των ελληνικών 

τραπεζών. Πρωτοπόρα η Νέα Υόρκη και μετέπειτα το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν τις 

πρώτες προσπάθειες χορήγησης κάποιας μορφής ηλεκτρονικής τραπεζικής στους 

πελάτες τους τη δεκαετία του 1980, σε πολύ πρωταρχικά στάδια και για ελάχιστους 

χρήστες. Σχεδόν πριν από 2 τουλάχιστον δεκαετίες ξεκίνησε η πλειοψηφία των 

τραπεζών να αντιλαμβάνεται πως για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

οφείλουν να υιοθετήσουν νέους τρόπους ικανοποίησης των πελατών τους. Οι σημερινές 

τράπεζες έχουν πλέον ξεκινήσει να παρέχουν πληθώρα υπηρεσιών ηλεκτρονικά, 

εκμεταλλευόμενες τα πλεονεκτήματα του ελάχιστου χρόνου, της ανεξάρτητης περιοχής, 

του μειωμένου κόστους και των όλο και περισσότερων χρηστών της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής. Γι αυτό το λόγο, η αντίληψη της παρεχόμενης ποιότητας εξυπηρέτησης από 

τη μεριά των πελατών τους αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο ανταγωνισμού των 

τραπεζών. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό η ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχεται 

να είναι όσο το δυνατόν πιο υψηλή προκειμένου να διαφοροποιείται η τράπεζα από 

τους ανταγωνιστές της. Στο πλαίσιο του θέματος αυτού η συγκεκριμένη διπλωματική 

μελέτη θα ασχοληθεί με την ανάλυση και αξιολόγηση 11 διαστάσεων ποιότητας της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής, έτσι όπως αυτές ορίστηκαν από τον ερευνητή και θα 

παρουσιαστούν προτάσεις βελτίωσης της εκάστοτε διάστασης προκειμένου να υπάρξει 

ατέρμονη βελτίωση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών, ούτως 

ώστε να υπάρχουν συνεχώς όλο και πιο ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι πελάτες. 

 

1.2 Κύριοι στόχοι εργασίας 

 

Κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής μελέτης, όπως άλλωστε έχει ήδη 

ειπωθεί είναι η αξιολόγηση και ανάλυση των 11 διαστάσεων ποιότητας της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής και η παροχή προτάσεων βελτίωσης. Οι 11 αυτές διατάσεις 

ποιότητας έτσι όπως ορίστηκαν από τον ερευνητή της συγκεκριμένης εργασίας είναι η 

Αξιοπιστία, η Ανταπόκριση, η Χρηστικότητα Ιστοσελίδας, η Ασφάλεια, η 
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Εμπιστοσύνη, η Ποιότητα Πληροφοριών, η Προσβασιμότητα, η Επαναφορά/ Ανάκτηση 

Συστήματος, η Προσαρμοστικότητα/ Ευελιξία, η Εξατομίκευση και η Προνομιακή 

Αντιμετώπιση. Με βάση λοιπόν αυτές τις 11 διαστάσεις ποιότητας, η προκείμενη 

διπλωματική χωρίζεται σε δυο κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από το 

θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας, το οποίο έχει ως σκοπό μέσα από αρθρογραφίες 

άλλων συγγραφέων να εμβαθύνει στον τομέα της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

από τις τράπεζες και με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών να τεθούν οι 

βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί το ερωτηματολόγιο της συγκεκριμένης μελέτης 

και κατά συνέπεια τα ευρήματα και οι παραδοχές της έρευνας. Κατά συνέπεια, το 

δεύτερο και πρακτικό μέρος της προκείμενης διπλωματικής έχει ως αντικείμενο του την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την ποιότητα του e-banking των ελληνικών τραπεζών 

στηριζόμενο στην ανάλυση και αξιολόγηση των απαντήσεων των ερωτηθέντων στο 

ερωτηματολόγιο της παρούσας διπλωματικής με βάση τα αποτελέσματα έτσι όπως αυτά 

εξήχθησαν από το πρόγραμμα SPSS Statistics 22. Τέλος, ως τελικός στόχος της 

εργασίας είναι η παροχή βελτιωτικών προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών προκειμένου να υπάρξει συνεχής βελτίωση της 

παρεχόμενης υπηρεσίας και αύξηση της ποιότητας της.  

 

1.3 Συνοπτική περιγραφή εργασίας  

 

Όπως προαναφέρθηκε η παρούσα διπλωματική αποτελείται από το θεωρητικό και 

το πρακτικό της μέρος. Συγκεκριμένα το θεωρητικό μέρος της εργασίας αποτελείται 

από τρία κεφάλαια. Το πρώτο από αυτά εστιάζει στους γενικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής από τους καταναλωτές, τις 

διαφορές υιοθέτησης του σε διαφορετικού βεληνεκούς χώρες και τέλος γίνεται μια 

προσπάθεια ταξινόμησης σε κατηγορίες των χρηστών του e-banking. Το επόμενο 

κεφάλαιο έχει ως θέμα του την παρουσίαση των 11 διαστάσεων ποιότητας έτσι όπως 

επιλέχθηκαν από τoν ερευνητή, ως οι πιο καθοριστικές προκειμένου πάνω σε αυτές να 

στηριχθεί η δημιουργία του ερωτηματολογίου της έρευνας και κατά συνέπεια και τα 

αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας. Τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού 

μέρους της έρευνας είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στις αντιλήψεις και αντιδράσεις 

των χρηστών του e-banking απέναντι στη χρήση της υπηρεσίας και επιπρόσθετα 

ασχολείται με τα γενικότερα επακόλουθα από τη χρήση της υπηρεσίας, όπως 

παραδείγματος χάριν την αφοσίωση που δείχνουν στην τράπεζα και την συνεχόμενη 
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μετατροπή του internet banking σε mobile banking. Το πρακτικό μέρος της εργασίας 

τώρα, σκοπό έχει να μετρήσει και να αναλύσει την βαθμολογία που έλαβε η κάθε 

ερώτηση του ερωτηματολογίου, αλλά κατά συνέπεια και η κάθε μια από τις 11 

διαστάσεις, προκειμένου να αναδειχθούν τα αδύνατα κα δυνατά σημεία της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τα συμπεράσματα της έρευνας βασίστηκαν στα 

αποτελέσματα που εξήχθησαν από το πρόγραμμα SPSS Statistics 22. Στο παρόν 

ερωτηματολόγιο κλήθηκε να απαντήσει ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων, 

προκειμένου τα συμπεράσματα που θα προέκυπταν να αντιπροσωπεύουν την 

πραγματικότητα. Τέλος από την μελέτη και ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν, εξήχθησαν τα συμπεράσματα της έρευνας και παρουσιάστηκαν 

προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας του e-banking. Κλείνοντας την έρευνα, με βάση 

την παραπάνω ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψαν προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα. Τελευταίες ενότητες είναι οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν 

και το παράρτημα της έρευνας που περιέχει του πίνακες έτσι όπως εξήχθησαν από το 

πρόγραμμα SPSS.  
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2. Ηλεκτρονική τραπεζική 

 

2.1 Οι επιπτώσεις για τις τράπεζες από την υιοθέτηση του e-banking 

 

 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγική παράγραφο, η ηλεκτρονική τραπεζική 

πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και από εκεί και στο εξής γίνεται 

όλο και πιο σημαντικό εργαλείο των σύγχρονων κοινωνιών. Η καθιέρωση της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής στη σημερινή εποχή, έχει σαφώς βελτιώσει την καθημερινή 

ζωή των χρηστών της αλλά έχει επίσης ωφελήσει κατά πολύ και τη λειτουργία των 

φυσικών καταστημάτων των τραπεζών. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της υιοθέτησης 

του e-banking, από τις οποίες έχουν επωφεληθεί οι τράπεζες είναι οι ακόλουθες. ( 

Lymperopoulos και Chaniotakis (2004)) Κατ’ αρχήν, υπάρχει σημαντική μείωση του 

κόστους λειτουργίας μιας τράπεζας, το οποίο μακροχρόνια δημιουργεί υπεραξία. Αυτή 

η μείωση του κόστους προέρχεται από τα χαμηλότερα κόστη ανά συναλλαγή, τη 

μείωση της γραφειοκρατίας, τη μείωση του ανθρώπινου λάθους και των επακόλουθων 

πελατειακών διαφωνιών, γι’ αυτό και άλλωστε το e-banking θεωρείται ως φθηνό 

κανάλι διανομής. Κατά δεύτερον, είναι αποδεδειγμένο πως ο καταναλωτής έχει 

περισσότερες πιθανότητες να εμπιστευτεί μια καινοτόμο επιχείρηση από μια πιο 

παραδοσιακή. Έτσι η τράπεζα η οποία προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους μεταβίβασης 

της υπηρεσίας της, έχει περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσει τη φήμη της 

καινοτόμου και έτσι να υπάρξει αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς 

αυτήν. Επίσης, είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι τράπεζες πως η τεχνολογία και οι 

αγορές αλλάζουν συνεχώς και πως γι αυτό το λόγο θα πρέπει να μένουν πάντα 

ενήμερες. Έτσι η τράπεζα που πρώτη θα προσφέρει στους πελάτες κάτι νέο και θα 

κάνει τη ζωή τους πιο ευέλικτη, θα είναι αυτή η οποία θα απολάβει το πλεονέκτημα του 

καινοτόμου.  

 

Ακόμη, ένα ακόμη πλεονέκτημα για τις τράπεζες που έχει δημιουργηθεί λόγω 

της υιοθέτησης του e-banking είναι η ελαχιστοποίηση της ουράς των πελατών στα 

υποκαταστήματα. Αυτό είναι προφανές πως συμβαίνει λόγω του ότι υπάρχουν πλέον 

εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης των πελατών των τραπεζών. Επί πρόσθετα, η 

υιοθέτηση του e-banking μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αύξησης των 

πωλήσεων των τραπεζών και αυτό γιατί είναι ικανό να βοηθήσει στην επέκταση του 

μεριδίου της αγοράς, στην αλλαγή της τράπεζας από τους καταναλωτές και στο χτίσιμο 
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ισχυρότερων σχέσεων. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν 

περισσότεροι άνθρωποι ταυτόχρονα, να διαφημιστεί το e-banking της τράπεζας από 

στόμα σε στόμα λόγω ενθουσιασμού του χρήστη για την νέα παροχή της τράπεζας και 

τέλος λόγω των διασταυρούμενων πωλήσεων που μπορούν να υποστηριχθούν μέσω 

των διαδικτυακών υπηρεσιών, να υπάρξει βελτίωση των σχέσεων μεταξύ πελατών και 

τραπέζης. Επί πρόσθετα, πλεονέκτημα για τις τράπεζες από την υιοθέτηση του e-

banking είναι πως πλέον παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση στους 

πελάτες τους αφού πλέον τους προσφέρει περισσότερα κανάλια εξυπηρέτησης. Έτσι οι 

ικανοποιημένοι πελάτες τείνουν να αγοράζουν περισσότερο, να διαφημίζουν στόμα με 

στόμα την τράπεζα και δείχνουν να έχουν χαμηλές πιθανότητες να αλλάξουν πάροχο 

υπηρεσίας. Τελευταίο πλεονέκτημα των τραπεζών είναι πως λόγω της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής μπορεί να υπάρξει μείωση των υπαλλήλων στα υποκαταστήματα, το οποίο 

αποτελεί το μεγαλύτερο έξοδο της τράπεζας. Ακόμη, αυτοί οι υπάλληλοι πλέον θα είναι 

διαθέσιμοι για την κάλυψη των νέων απαιτήσεων της τράπεζας, αφού πλέον οι τράπεζες 

έχουν στραφεί στην αναζήτηση νέων πηγών εσόδων πέρα από την παραδοσιακή 

τραπεζική.  

 

Στον αντίποδα τώρα όλων αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι όλες οι 

αρνητικές επιπτώσεις της εμφάνισης του e-banking. Πρώτον, εμφανίζεται πλέον 

αποξένωση ανάμεσα στους πελάτες και τους υπαλλήλους του υποκαταστήματος, αφού 

έχει πάψει πλέον να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους και η αλλαγή της τράπεζας 

από τον πελάτη  μπορεί να πραγματοποιηθεί πλέον με το πάτημα ενός και μόνο 

κουμπιού. Δεύτερη και πολύ σημαντική απειλή για τις εγχώριες τράπεζες είναι πως 

πλέον δεν έχουν να ασχοληθούν μόνο με τον εγχώριο ανταγωνισμό, αφού λόγω του 

διαδικτύου τα όρια καταργούνται, αλλά και με τον εισαγόμενο, ο οποίος πολλές φορές 

τυγχάνει να χρησιμοποιεί πιο μοντέρνα συστήματα εξυπηρέτησης τα οποία δελεάζουν 

τους πελάτες. Ακόμη, αρνητική επίπτωση είναι η αύξηση του ανταγωνισμού από μη-

τραπεζικούς οργανισμούς, αφού πλέον η βελτίωση της τεχνολογίας έχει μειώσει τα 

εμπόδια εισόδου στον τραπεζικό κλάδο. Επίσης, καίριας σημασίας απειλή είναι ο 

ανταγωνισμός ως προς την τιμή, αφού πλέον το διαδίκτυο έχει δώσει τη δυνατότητα 

στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα λόγω αυτής 

της διαφάνειας των τιμών, τα περιθώρια του κέρδους για τις τράπεζες να μειώνονται 

συνεχώς και ο ανταγωνισμός συνεχώς να εντείνεται. Επί πρόσθετα, μια ακόμη αρνητική 

επίπτωση για την τράπεζα είναι πως ακόμη και αν είναι η καινοτόμος σε κάποια 

υπηρεσία, πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές της και 
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έτσι να χαθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της διαφοροποίησης. Κλείνοντας, 

τελευταία απειλή για την τράπεζα είναι η αύξηση του ρίσκου που αναλαμβάνει από την 

υιοθέτηση του e-banking, το οποίο έγκειται στα εγκλήματα του κυβερνοχώρου και σε 

άλλων ειδών απάτες.   

 

2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του e-banking από τους 

καταναλωτές 

 

 Εδώ και πάνω από μια δεκαετία, το διαδίκτυο έχει αλλάξει τους κανόνες 

ανταγωνισμού σχεδόν όλων των κλάδων, συμπεριλαμβανομένου και του τραπεζικού 

κλάδου. Ο αριθμός των ιστοσελίδων που προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες έχει 

αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, έτσι σήμερα σχεδόν όλα τα τραπεζικά ιδρύματα προσφέρουν 

διαδικτυακές υπηρεσίες και πληροφορίες. Η ηλεκτρονική τραπεζική επιτρέπει στους 

καταναλωτές να πραγματοποιούν μεγάλο εύρος τραπεζικών συναλλαγών ηλεκτρονικά 

μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας, όπου και όποτε το επιθυμούν, γρηγορότερα και 

οικονομικότερα από ότι με τον παραδοσιακό τρόπο εξυπηρέτησής τους μέσω των 

τραπεζικών υποκαταστημάτων. Παρ’ όλα αυτά, παρά τη συνεχόμενη αύξηση του 

αριθμού των χρηστών του διαδικτύου και των παροχών των τραπεζών προς τους 

διαδικτυακούς τους πελάτες, υπάρχουν ακόμη πολλοί καταναλωτές οι οποίοι 

παρουσιάζουν μια διστακτικότητα ως προς την υιοθέτηση των e-banking υπηρεσιών.  

 

Τα κύρια εμπόδια και μειονεκτήματα τα οποία απωθούν τους καταναλωτές από 

την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής μπορούν να ομαδοποιηθούν σε έξι κατηγορίες 

σύμφωνα με τους Muñoz-Leiva, Luque-Martínez, Sánchez-Fernández (2010). Οι 

κατηγορίες αυτές είναι, η ανησυχία των ανθρώπων για ασφάλεια και ιδιωτικότητα, η 

αϋλότητα της διαδικτυακής υπηρεσίας και η αποξένωση του καταναλωτή με τον 

τραπεζικό οργανισμό, τα ενδεχόμενα λάθη κατά τη συναλλαγή, τα οποία αυξάνουν το 

αντιλαμβανόμενο ρίσκο, ο ελλιπής αριθμός των διαδικτυακών υπηρεσιών που 

προσφέρονται, η έλλειψη πληροφόρησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τέλος η 

έλλειψη τεχνολογικών ικανοτήτων των πελατών ώστε να χρησιμοποιήσουν την 

διαδικτυακή υπηρεσία. Η επικρατούσα κατάσταση φέρνει στο φώς την αναζήτηση 

τρόπων προκειμένου να αυξηθεί και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 

προς τις διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτό το οποίο πρότειναν οι Muñoz-Leiva, 

Luque-Martínez, Sánchez-Fernández (2010) στην έρευνα τους για την ενίσχυση της 
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εμπιστοσύνης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τους καταναλωτές ήταν πως μια 

σφραγίδα για ασφάλεια και πιστότητα στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί από μόνη της 

έμβλημα αξιοπιστίας και για αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από μαρτυρίες και 

καταθέσεις γνωμών άλλων καταναλωτών. Επίσης οι τραπεζικοί οργανισμοί θα πρέπει 

να είναι προσεκτικοί και στην λειτουργική και στην αισθητική ποιότητα της 

ιστοσελίδας και επίσης να παρέχουν διαπιστεύσεις ασφάλειας στους καταναλωτές, οι 

οποίες θα σχετίζονται και με χρηματικές αποζημιώσεις για τυχόν λάθη.        

 

 Ακόμη σε έρευνα των Grabner-Kräuter και Faullant το 2008 έγινε επίσης 

αναφορά στην εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο διαδίκτυο και στην επίδραση της στην 

αποδοχή των e-banking υπηρεσιών. Στην έρευνα τους αναφέρεται πως σε ένα εικονικό 

περιβάλλον ο βαθμός αβεβαιότητας για τις χρηματικές συναλλαγές είναι μεγαλύτερος 

από ότι στις παραδοσιακές λειτουργίες των τραπεζών και πως η αβεβαιότητα αυτή 

σχετίζεται με την όλη διαδικασία του τεχνολογικού συστήματος αλλά και των 

συμμετεχόντων των συναλλαγών. Επίσης γίνεται διαχωρισμός του παράγοντα 

εμπιστοσύνη σε δύο διαστάσεις, την σκληρή διάσταση και την μαλακή. Η σκληρή 

διάσταση της εμπιστοσύνης συνδέεται με την ιστοσελίδα αυτήν καθ’ αυτήν, τον κάτοχο 

της ιστοσελίδας και την υποκείμενη τεχνολογία. Ενώ η μαλακή διάσταση της 

διαδικτυακής εμπιστοσύνης συνδέεται με χαρακτηριστικά όπως η εντιμότητα, η 

ακεραιότητα, η φιλανθρωπία και η αξιοπιστία του πάροχου της υπηρεσίας. Ακόμη 

αναφέρεται πως η αντίληψη του ρίσκου δεν είναι ίδια σε όλα τα τμήματα των πελατών 

και πως το καθένα από αυτά θα πρέπει να προσεγγίζεται διαφορετικά. Σε αυτό όμως το 

οποίο εφιστούν την προσοχή των τραπεζικών ιδρυμάτων για βελτίωση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών είναι η ενίσχυση της χρησιμότητας, χρηστικότητας και 

των άλλων καίριων χαρακτηριστικών των διαδικτυακών υπηρεσιών, βελτιώνοντας 

παράλληλα τα γραφικά και την παρουσίαση της σελίδας και ενισχύοντας φυσικά τα 

συστήματα ασφαλείας που παρέχονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της 

ιστοσελίδας.   

 

 Επί πρόσθετα, σε έρευνα των Flavián, Guinalíu, Torres (2006) μελετήθηκε το 

κατά πόσο το φυσικό υποκατάστημα της τράπεζας ενισχύει την υιοθέτηση των e-

banking υπηρεσιών. Αποτέλεσμα της έρευνας τους ήταν πως οι αντιλήψεις των 

ανθρώπων για την τράπεζα επηρεάζουν την απόφαση τους να χρησιμοποιήσουν την 

ηλεκτρονική υπηρεσία της τράπεζας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσο περισσότερο 

κάποιος καταναλωτής εμπιστεύεται την τράπεζα του, τόσες πιο πολλές πιθανότητες έχει 
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να χρησιμοποιήσει τις διαδικτυακές της υπηρεσίες. Επίσης έγινε αναφορά και σε 

άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση όπως είναι η ευκολία στην χρήση 

της διαδικτυακής υπηρεσίας, η ασφάλεια, τα αντιλαμβανόμενα οφέλη, η τιμή, η 

προσωπικότητα του ανθρώπου, οι δεξιότητες του στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

η ικανοποίηση και φυσικά η εμπιστοσύνη στον πάροχο της υπηρεσίας. Και σε αυτήν 

την έρευνα δηλαδή γίνεται λόγος για την παρεχόμενη εμπιστοσύνη, πως αυτή είναι η 

μεγαλύτερη πρόκληση των τραπεζικών ιδρυμάτων και πως αυτή αποτελεί τον βασικό 

παράγοντα αποφυγής της υιοθέτησης του e-banking. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται πως 

σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της εμπιστοσύνης είναι η επικοινωνία, η 

ιδιωτικότητα, η ασφάλεια, η φήμη της τράπεζας και η ικανοποίηση των πελατών. 

 

 Ακόμη άλλη μια έρευνα που ασχολήθηκε με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής ήταν αυτή των Casaló, Flavián και Guinalíu (2007). Αποτελέσματα της 

έρευνας ήταν πως η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα της ιστοσελίδας είναι από τους 

κυριότερος λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές δεν εμπιστεύονται τις 

διαδικτυακές υπηρεσίες των τραπεζών. Επίσης κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η 

χρηστικότητα και η φήμη της ιστοσελίδας πρέπει να προϋπάρχουν προκειμένου να 

υπάρξει εμπιστοσύνη από τη μεριά των καταναλωτών. Αυτό δηλαδή το οποίο 

προσπαθούν να αποφύγουν οι καταναλωτές είναι η μη ορθή χρησιμοποίηση των 

προσωπικών στοιχείων τους από την τράπεζα. Ακόμη, στην ίδια έρευνα αναφέρεται 

πως η συμμετοχή των χρηστών στην όλη διαδικασία αποτελεί παράγοντα κλειδί στην 

ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ πελάτη και ιδρύματος, σχέσεις οι οποίες συντελούν στην 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Επί πρόσθετα αναφέρεται πως ο μεγάλος βαθμός 

εμπιστοσύνης που δείχνουν οι καταναλωτές προς την τράπεζα ενισχύει την 

συναισθηματική τους δέσμευση με τον οργανισμό. Κλείνοντας, όσο αναφορά τη 

χρηστικότητα της ιστοσελίδας οι συντάκτες της παραπάνω έρευνας θεωρούν πως όσο 

πιο χρηστική είναι η ιστοσελίδα της τράπεζας τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα του 

λάθους, διαφαίνεται μεγαλύτερη ασφάλεια στους χρήστες, υπάρχει καλύτερη 

ατμόσφαιρα και θετικότερη διάθεση και τέλος προωθείται η εμπιστοσύνη των χρηστών 

αυξάνοντας την ικανότητα της τράπεζας να προβλέψει τη μελλοντική συμπεριφορά 

τους.  

 

 Επίσης και η έρευνα των Gerrard, Cunningham και Devlin (2006) ασχολήθηκε 

με τους λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές δεν χρησιμοποιούν e-banking. Οι δυο 

πιο συχνοί παράγοντες αποστροφής της υπηρεσίας ήταν, και σε αυτήν την έρευνα, το 
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ρίσκο που συνδέεται με την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και η άποψη περί μη 

χρησιμότητας της υπηρεσίας. Άλλοι λιγότερο συχνοί παράγοντες ήταν η έλλειψη 

γνώσεων για τη χρησιμοποίηση της υπηρεσίας, η αδράνεια των ανθρώπων για την 

αναζήτηση των ωφελειών της υπηρεσίας, η δυσκολία πρόσβασης στην υπηρεσία, η 

έλλειψη του ανθρώπινου παράγοντα και επαφής, η τιμολόγηση της υπηρεσίας και η 

εξάντληση που έχει προέλθει από την συνεχόμενη επαφή με τέτοιου είδους υπηρεσίες. 

Ακόμη στην ίδια έρευνα αναφέρεται πως περισσότερες πιθανότητες να γίνουν χρήστες 

της διαδικτυακής τραπεζικής έχουν οι άντρες, υψηλής εισοδηματικής τάξης και 

μόρφωσης, με πρότερη εμπειρία στην αγορά μέσω διαδικτύου και με γνώση της 

υπηρεσίας της ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

 

 Κλείνοντας την ενότητα που αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

υιοθέτηση του e-banking από τους καταναλωτές αξίζει να γίνει μια μικρή αναφορά 

στην έρευνα των Lassar, Manolis και Lassar (2005). Στην έρευνα αυτή γίνεται αναφορά 

στα προσωπικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών και στην πρωτοτυπία και 

εφευρετικότητα που τους διακρίνει, ως παράγοντες επηρεασμού της απόφασης για την 

υιοθέτηση των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών. Θετικό αντίκτυπο στην αποδοχή 

της υπηρεσίας έχει η εφευρετικότητα και ανάγκη για καινοτομία των ανθρώπων σε ότι 

έχει να κάνει αποκλειστικά με το διαδίκτυο. Ενώ αντίθετα οι εγγενώς καινοτόμοι 

άνθρωποι έχουν λιγότερες πιθανότητες να υιοθετήσουν την υπηρεσία. Επίσης μεταξύ 

άλλων αναφέρεται πως οι καθοδηγητές γνώμης έχουν πολλές περισσότερες πιθανότητες 

να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία από ότι οι ακόλουθοι και πως το μόνο δημογραφικό 

χαρακτηριστικό που επηρεάζει την υιοθέτηση είναι το εισόδημα των καταναλωτών.  

 

2.3 Ενδυνάμωση του προφίλ της ηλεκτρονικής τραπεζικής 

 

 Η παγκοσμιοποίηση και ο γενικότερος ανταγωνισμός των τραπεζών ούτως ώστε 

να προσφέρουν το κάτι διαφορετικό στους πελάτες τους προκειμένου να ξεχωρίσουν, 

δημιούργησε την ανάγκη της προσφοράς των τραπεζικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικά. 

Παρ’ όλα όμως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διαδικτυακή τραπεζική, δεν έχει 

τον αναμενόμενο αριθμό υποστηρικτών. Λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν τη μη 

δραστηριοποίηση των ανθρώπων μέσω του διαδικτύου είναι η έλλειψη διαφοροποίησης 

των τραπεζών, η μη εμπιστοσύνη στο διαδικτυακό τραπεζικό σύστημα, η απρόσωπη 

αντιμετώπιση που προσφέρεται ηλεκτρονικά, η αντίληψη για έλλειψη ασφάλειας και 
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τέλος η ελλιπής γνώση των καταναλωτών για τα οφέλη από αυτό το νέο δίκτυο 

παροχής υπηρεσιών. Γι αυτό το λόγο, πολλοί ερευνητές και συγγραφείς θεωρούν πως 

ένα ισχυρό εταιρικό προφίλ της τράπεζας και του ιστότοπού της θα είναι το πιο 

αποδοτικό εργαλείο διαφοροποίησης και η αρχή για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης από 

τη μεριά των πελατών. Επί πρόσθετα, οι τράπεζες οφείλουν να βρουν τις αντιλήψεις 

των καταναλωτών για την τραπεζική αλλά και την ηλεκτρονική τραπεζική, με 

αποτέλεσμα να δημιουργήσουν υπηρεσίες που θα προσελκύουν πελάτες, θα ξεχωρίζουν 

από τους ανταγωνιστές τους και θα είναι προπάντων καινοτόμες. Η δυσκολία τώρα που 

αντιμετωπίζουν οι τράπεζες κατά τη δραστηριοποίηση τους στο διαδίκτυο είναι πως δεν 

προσφέρουν τίποτα το χειροπιαστό, όπως παραδείγματος χάριν η παρουσία φυσικών 

προσώπων, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η αισθητική του χώρου και η προσωπική 

επαφή με τους υπαλλήλους και έτσι η προσπάθεια τους για ισχυρό εταιρικό προφίλ και 

διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη.   

 

 Συγκεκριμένα τώρα, σε έρευνα που έκαναν ο Flavián, Torres και Guinalíu το 

2004 εξέτασαν την αντίληψη των καταναλωτών για το προφίλ της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής. Οι παράγοντες οι οποίοι τέθηκαν υπό ανάλυση ήταν η πρόσβαση στις 

υπηρεσίες, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι προσωπικές επαφές, η ασφάλεια και η 

φήμη της τράπεζας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, όπως ήταν και αναμενόμενο 

πως οι προσωπικές επαφές στην διαδικτυακή τραπεζική δεν διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στο χτίσιμο του εταιρικού προφίλ, όπως συμβαίνει με την συμβατική τραπεζική. 

Οι υπόλοιπες όμως τέσσερις μεταβλητές, η πρόσβαση στις υπηρεσίες, οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες, η ασφάλεια και η φήμη της τράπεζας, ξεκάθαρα σχετίζονται 

και είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία του μοναδικού εταιρικού προφίλ της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναφέρθηκαν είναι ικανοί να 

δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη αντίληψη για το προφίλ της ηλεκτρονικής τράπεζας 

στο μυαλό των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 

πως οι μαρκετίστες των τραπεζών που δραστηριοποιούνται και στο διαδίκτυο οφείλουν 

να εστιάζουν την προσοχή τους στις υπηρεσίες που προσφέρονται, στην 

προσβασιμότητα αυτών, στην ενίσχυση της αντιλαμβανόμενης ασφάλειας στο μυαλό 

των καταναλωτών και στην συνέπεια όλων των στοιχείων και των πράξεων τα οποία 

σχηματίζουν την φήμη της εταιρίας. Επίσης, αυτό που επισημαίνεται στην έρευνα είναι 

πως, η συμπεριφορά και η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι  καταναλωτές στην 

διαδικτυακή υπηρεσία αλλάζει και εξαρτάται από τις μεταβολές που μπορεί να 

υπάρξουν στις παραπάνω μεταβλητές. Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί πως λόγω του 
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αυξανόμενου ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, είναι απαραίτητο όταν η διοίκηση 

σχεδιάζει την στρατηγική της, να είναι πλήρως ενήμερη για το εταιρικό προφίλ το 

οποίο διαβιβάζει, ούτως ώστε η εικόνα η οποία εκπέμπει προς τα ενδιαφερόμενα της 

μέλη να την χαρακτηρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο και να ενισχύει τις προσπάθειες 

της γενικότερης στρατηγικής της.  

 

2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του e-banking στην 

Ελλάδα 

 

 Στη σημερινή εποχή, όπως είναι πλέον πλήρως διαδεδομένο, οι τραπεζικοί 

οργανισμοί προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών 

καναλιών, ευκολότερα και οικονομικότερα χωρίς καμία διαστρέβλωση του επιπέδου 

της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Όμως η προσπάθεια υιοθέτησης του e-

banking από τους καταναλωτές δεν είναι μια αναίμακτη διαδικασία από την πλευρά των 

τραπεζών. Η διαδικασία και τα κίνητρα υιοθέτησης είναι ένα ερευνητικό πεδίο που έχει 

απασχολήσει πολύ τράπεζες και ειδικούς. Σε προηγούμενες έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

πελατών είναι ικανά να ενισχύσουν την προσπάθεια υιοθέτησης της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής, τέτοια χαρακτηριστικά είναι τα κοινωνικοοικονομικά, τα προσωπικά και 

δημογραφικά αλλά και η εξοικείωση με την τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα, άντρες, 

νέοι, με υψηλό επίπεδο μόρφωσης, υψηλόμισθοι, πλήρως εξοικειωμένοι με το 

διαδίκτυο και με προηγούμενη εμπειρία με άλλες ηλεκτρονικές τραπεζικές τεχνολογίες, 

όπως για παράδειγμα τα ATM είναι πολύ πιο πιθανό να είναι χρήστες e-banking.     

 

 Σε έρευνα που πραγματοποίησαν το 2014 οι Giordani, Floros και Judge με τίτλο 

"Econometric investigation of internet banking adoption in Greece", μελέτησαν όλα 

εκείνα τα διακριτά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνδέονται σε 

μεγάλο βαθμό με αυτά των προηγούμενων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες 

χώρες. Έτσι, πρώτο αποτέλεσμα της έρευνας ήταν πως οι άνθρωποι με προηγούμενη 

εμπειρία σε άλλες ηλεκτρονικής φύσεως τραπεζικές τεχνολογίες, όπως το ATM, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν και την υπηρεσία του e-banking. Σε ότι 

αφορά τις κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα 

πως  οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πελάτες των ελληνικών τραπεζών δεν είναι πλήρως 
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εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία, αποφεύγουν ένα ενδεχόμενο ρίσκο και 

προτιμάν τα υποκαταστήματα των τραπεζών όπου υπάρχει προσωπική επαφή με τους 

υπαλλήλους της τράπεζας. Επίσης, οι άντρες καταναλωτές έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να υιοθετήσουν την υπηρεσία του e-banking, από ότι οι γυναίκες. Επί 

πρόσθετα, η πανεπιστημιακή μόρφωση είναι σημαντικός παράγοντας και συνδέεται 

θετικά με την πιθανότητα υιοθέτησης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Αυτό προφανώς 

είναι αποτέλεσμα της εξοικείωσης των ανθρώπων με πανεπιστημιακή μόρφωση με την  

σύγχρονη τεχνολογία. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν και το ότι το 

υψηλό εισόδημα είναι σημαντικό και έχει θετικό αντίκτυπο στην απόφαση των πελατών 

της τράπεζας για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της διαδικτυακά, αφού συνήθως οι 

υψηλόμισθοι άνθρωποι αποδίδουν μεγάλη αξία στη σημασία του χρόνου και κάνουν τα 

πάντα για την εξοικονόμηση του. Φυσικά, η πρόσβαση και σύνδεση στο ίντερνετ 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στην υιοθέτηση ή μη της υπηρεσίας. Τελευταίο αποτέλεσμα 

της συγκεκριμένης έρευνας ήταν πως η μη-ικανοποίηση από τα φυσικά 

υποκαταστήματα των τραπεζών και οι υψηλές χρεώσεις τους δεν έχουν κανένα 

απολύτως αντίκτυπο στην υιοθέτηση του e-banking στην Ελλάδα, γι αυτό και οι 

Έλληνες καταναλωτές προτιμούν να επισκέπτονται ακόμη τα υποκαταστήματα και να 

πληρώνουν υψηλότερες προμήθειες. Αυτό συμβαίνει λόγω του γεγονότος πως οι 

συγκεκριμένοι καταναλωτές αποφεύγουν το ενδεχόμενο ηλεκτρονικό ρίσκο το οποίο 

σχετίζεται με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και έτσι προτιμούν τις πρόσωπο με πρόσωπο 

επαφές με το προσωπικό της τράπεζας όταν πραγματοποιούν τραπεζικές συναλλαγές.    

 

2.5 Υιοθέτηση e-banking υπηρεσιών σε διαφορετικού βεληνεκούς 

χώρες 

 

 Η μεγαλύτερη αιτία για τις συνεχόμενες αλλαγές που εμφανίζονται στον τρόπο 

ζωής των σύγχρονων ανθρώπων είναι σαφώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία 

καταρρίπτει τα γεωγραφικά και άλλων ειδών εμπόδια, δημιουργώντας νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, αναδεικνύοντας νέες αγορές, εξελίσσοντας τα συστήματα των εταιριών για 

συνεχόμενη βελτίωση. Στον τραπεζικό χώρο τώρα, οι βελτιώσεις στην τεχνολογία των 

πληροφοριών έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην δημιουργία πιο ευέλικτων τρόπων 

πληρωμής και πιο φιλικών προς το χρήστη τραπεζικών υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική 

τραπεζική αποτελεί ένα τέτοιο κανάλι εξυπηρέτησης των πελατών των τραπεζών, το 

οποίο χρόνο με το χρόνο αποκτά όλο και περισσότερους χρήστες, αφού με τις παροχές 
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του διευκολύνει το σύγχρονο τρόπο ζωής. Παρ’ όλες τις παροχές και τις διευκολύνσεις, 

δεν είναι το ίδιο εύκολο για όλα τα τραπεζικά ιδρύματα να προωθήσουν τις 

ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η ευκολία ή δυσκολία αυτής της 

προώθησης και υιοθέτησης εξαρτάται κατά ένα μεγάλο βαθμό από την χώρα στην 

οποία δραστηριοποιείται η τράπεζα, το γενικότερο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων 

της και από το κατά πόσο είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους σύγχρονες τεχνολογίες. 

Γι αυτό το λόγο, τα ποσοστά υιοθέτησης της υπηρεσίας του e-banking εξαρτώνται 

σαφώς από τη χώρα δραστηριοποίησης της τράπεζας. 

 

 Οι πεποιθήσεις και τα κίνητρα είναι ανάμεσα στους θεμελιώδεις παράγοντες 

που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των ανθρώπων και έχουν γι αυτό το 

λόγο, τραβήξει το ενδιαφέρον των ερευνητών προκειμένου να διερευνήσουν την 

συμπεριφορά των πελατών των τραπεζών και τις σχέσεις τους με τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. Συγκεκριμένα τώρα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2004 από τους  

Akinci, Aksoy και Atilgan, με τίτλο "Adoption of  Internet banking among 

sophisticated consumer segments in an advanced developing country", έγινε αναφορά 

σε προηγούμενες έρευνες άλλων συγγραφέων, με αντικείμενο τους παράγοντες 

υιοθέτησης του e-banking σε χώρες με διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, μορφωτικό 

επίπεδο και πολιτικά καθεστώτα. Οι παραπάνω συγγραφείς αναφέρουν στην έρευνα 

τους πως ο Gerrard και ο Cunningham (2003) ασχολήθηκαν με τα χαρακτηριστικά 

εκείνα που επηρεάζουν την υιοθέτηση του e-banking στην Σιγκαπούρη. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά ήταν η κοινωνική αποδοχή από τους ομότιμους, η συμβατότητα, 

η ευκολία, η πολυπλοκότητα, η εμπιστευτικότητα, η προσβασιμότητα, το οικονομικό 

όφελος και η επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην έρευνα των 

Akinci, Aksoy και Atilgan επίσης αναφέρεται πως στο Ηνωμένο Βασίλειο σε έρευνα 

των Moutinho και Smith (2000) κατέληξαν πως τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την 

συμπεριφορά των Βρετανών απέναντι στο e-banking είναι η ευκολία και η άνεση με 

την οποία πραγματοποιούνται οι τραπεζικές υπηρεσίες. Όσο αναφορά την Φιλανδία, σε 

έρευνα των Mattila κά (2003), μελετήθηκε πως το ετήσιο εισόδημα του νοικοκυριού 

και η εκπαίδευση των ανθρώπων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την υιοθέτηση του 

e-banking, ενώ η αντιλαμβανόμενη δυσκολία στη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικής εξυπηρέτησης στην 

διαδικτυακή υπηρεσία, είναι από τα κύρια εμπόδια. Για την Αυστραλία τώρα και την 

έρευνα του Sathye (1999) αναγνωρίστηκε πως η ασφάλεια και η έλλειψη γνώσης για το 

e-banking είναι τα βασικά εμπόδια της μη υιοθέτησης. Επίσης, στην ίδια έρευνα 
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αναφέρεται πως για την Τουρκία παράγοντες επηρεασμού της υιοθέτησης του e-

banking σύμφωνα με έρευνα των Polatoglu και Ekin (2001) είναι το σχετικό 

πλεονέκτημα από τη χρήση της υπηρεσίας, η πολυπλοκότητα, ο αντιλαμβανόμενος 

κίνδυνος, ο τύπος της ομάδας, ο τύπος της απόφασης και η προσπάθεια προώθησης 

στην αγορά. Τέλος, παράγοντες επηρεασμού αναφέρθηκαν πως μπορεί να είναι 

ανάλογα με την χώρα όπου πραγματοποιείται η έρευνα, τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

των καταναλωτών, η αντίληψη τους περί εμπιστοσύνης, οι κοινές αξίες και η 

επικοινωνία μεταξύ τράπεζας και πελατών, η ικανοποίησή τους από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες και η αξιοπιστία από τη μεριά της τράπεζας.  

 

 Αντικείμενο τώρα της συγκεκριμένης έρευνας των Akinci, Aksoy και Atilgan 

ήταν η υιοθέτηση των e-banking υπηρεσιών από εκλεπτυσμένα τμήματα πελατών σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. Η έρευνα δηλαδή εστιάστηκε στην ανάλυση των διαθέσεων, 

στάσεων και προτιμήσεων των ανθρώπων με υψηλά επίπεδα μόρφωσης. Οι αναλύσεις 

των ερευνητών έδειξαν πως υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο τμήμα των 

χρηστών του e-banking και σε αυτό των μη-χρηστών, σε ότι αφορά τα δημογραφικά 

τους προφίλ, τη γενικότερη συμπεριφορά τους και του τρόπου που προτιμούν να 

εξυπηρετούνται. Συγκεκριμένα, οι χρήστες του e-banking είναι συνήθως μεσήλικες, 

άντρες, με τεχνολογικό προσανατολισμό και αναζητούν συνεχώς την ευκολία στις 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Αντίθετα, οι μη-χρήστες είναι κάτω των 30 ετών, 

προτιμούν να εξυπηρετούνται με τους παραδοσιακούς τρόπους, είναι πιο διστακτικοί 

καταναλωτές, και παρουσιάζουν έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην ηλεκτρονική 

τραπεζική σε σχέση με τα φυσικά υποκαταστήματα των τραπεζών. Η συγκεκριμένη 

έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία και τα αποτελέσματα αυτής αφορούν καθαρά 

και μόνο την χώρα της Τουρκίας, γιατί όπως αναφέρθηκε και παραπάνω διαφορετικοί 

είναι οι παράγοντες υιοθέτησης των e-banking από χώρα σε χώρα.       

 

 Στον αντίποδα της παραπάνω έρευνας βρίσκεται η έρευνα των Akhlaq και 

Ahmed(2013), με τίτλο "The effect of motivation on trust in the acceptance of internet 

banking in a low income country", η οποία εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την αποδοχή των e-banking υπηρεσιών σε μια χώρα χαμηλών εισοδημάτων. Η 

παραπάνω έρευνα είναι αρκετά χρήσιμη σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 

δραστηριοποιούνται ή έχουν πρόθεση να δραστηριοποιηθούν και στο χώρο της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί και θα αναλυθεί και 

διεξοδικότερα στις παρακάτω ενότητες της παρούσας εργασίας, η εμπιστοσύνη είναι 
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από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή των e-banking 

υπηρεσιών. Οι καταναλωτές είναι απρόθυμοι στο να παρέχουν ευαίσθητες πληροφορίες 

στους διαδικτυακούς ιστοτόπους και ανησυχούν για τον τρόπο χειρισμού των 

προσωπικών τους δεδομένων και των προσωπικών λογαριασμών τους. Ο παράγοντας 

εμπιστοσύνη ως μέσο επηρεασμού της υιοθέτησης του e-banking αποτελεί πλέον 

παραδοχή σχεδόν όλων των σύγχρονων ερευνών, όμως συγκεκριμένα για τις χώρες 

χαμηλών εισοδηματικών κεφαλαίων, όπως είναι το Πακιστάν και η Ινδία, οι οποίες 

έρχονται αντιμέτωπες με προβλήματα όπως η διαφθορά, η φτώχεια και το χαλαρό 

νομοθετικό σύστημα, η εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστημα κατέχει τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρομοίως, τεχνολογικές εφαρμογές που σχετίζονται με 

χρήματα και οικονομικά είναι πολύ δύσκολο να υιοθετηθούν από ανθρώπους που 

κατοικούν σε τέτοιου είδους χώρες λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης. Έτσι, για να γίνει 

κυρίαρχο μέσο το e-banking σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, θα πρέπει να ενισχυθεί η 

εμπιστοσύνη των ανθρώπων στα διαδικτυακά συστήματα των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών.  

 

 Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας έδειξαν πως το εγγενές κίνητρο είναι ο 

βασικός λόγος της χρησιμοποίησης του e-banking στο Πακιστάν. Το εγγενές κίνητρο 

αναφέρεται στην εκτέλεση μιας δραστηριότητας η οποία είναι εγγενώς ευχάριστη, 

ενδιαφέρουσα και απολαυστική. Ακόμη, το εγγενές κίνητρο είναι αυτό που αυξάνει την 

εμπιστοσύνη του ανθρώπου ώστε να χρησιμοποιήσει το e-banking. Επίσης, αποτέλεσμα 

της ίδιας έρευνας ήταν πως το εξωγενές κίνητρο δεν διαδραματίζει τον ίδιο σημαντικό 

ρόλο με το εγγενές κίνητρο, σε ότι αφορά την αποδοχή της ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

Το εξωγενές κίνητρο αναφέρεται στην εκτέλεση μιας δραστηριότητας η οποία έχει 

ξεχωριστό αποτέλεσμα εκτός από τη δραστηριότητα που ασκείται, όπως είναι ο υψηλός 

μισθός και η αύξηση της απόδοσης στην εργασία. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι σε μια 

τέτοιου τύπου κοινωνία με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις για τις επιχειρήσεις, όπως 

είναι η διαφθορά και το υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας, οι παγκοσμίως αποδεκτοί 

νόμοι και κανόνες δεν κατέχουν εξέχουσα θέση, επειδή καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο 

να δημιουργήσουν οι επιχειρήσεις κλίμα εμπιστοσύνης στους πελάτες τους. Επίσης, σε 

τέτοιου είδους χώρες, το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων είναι χαμηλό, δεν υπάρχει 

ευρεία παροχή ίντερνετ, οι επιχειρήσεις δεν είναι εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες 

και έτσι η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους είναι αρκετά 

χαμηλή. Επομένως, σύμφωνα με όλα αυτά που αναφέρθηκαν για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες είναι προφανές πως η υιοθέτηση των e-banking υπηρεσιών στους κατοίκους 
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αυτών των χωρών είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, και αυτό γιατί οι άνθρωποι 

δεν είναι εξοικειωμένοι να πραγματοποιούν χρηματικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου 

και προτιμούν τις πρόσωπο με πρόσωπο συναλλαγές. Η εμπιστοσύνη και οι παράγοντες 

που σχετίζονται με τα εγγενή κίνητρα, είναι καίρια στοιχεία για την υιοθέτηση της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής και αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη προσπάθεια δραστηριοποίησης τους μέσω 

διαδικτύου στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

 

2.6 Ταξινόμηση των e-banking χρηστών 

 

 Όπως έχει ήδη γίνει αντιληπτό από την παραπάνω ανάλυση, η υιοθέτηση του e-

banking δεν είναι το ίδιο οικεία σε όλους τους καταναλωτές. Η ευκολία χρήσης και 

οικειοποίησης των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, την ικανοποίηση των 

ανθρώπων, την ευκολία στην χρήση της ιστοσελίδας και άλλα. Σε ότι αφορά τώρα τους 

ήδη χρήστες της διαδικτυακής υπηρεσίας του e-banking, υπάρχουν και εκεί 

κατηγοριοποιήσεις και ταξινομήσεις των χρηστών βάσει των δημογραφικών 

παραγόντων, συγκεκριμένα του γένους και της ηλικίας. Η ταξινόμηση αυτή είναι 

εξίσου σημαντική και αυτό γιατί είναι ικανή να βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα ούτως ώστε να κρατήσουν ικανοποιημένους τους πελάτες τους, 

προσφέροντας τους διαφορετικών ειδών υπηρεσίες ανάλογα με την ομάδα ταξινόμησης 

τους. 

 

 Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά το 2013 από τους  

Rajaobelina, Brun και Toufaily υπάρχουν έξι κατηγοριοποιήσεις των διαδικτυακών 

χρηστών των τραπεζών βάσει του γένους και της ηλικίας τους. Η κάθε ομάδα χρηστών 

αποτελείται από ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας και φύλου, έχοντας η κάθε μια 

διαφορετική σχέση με τον τραπεζικό οργανισμό βάσει του χρονικού διαστήματος που 

αλληλεπιδρούν με την τράπεζα. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από άντρες άνω των 65 

χρόνων, η δεύτερη ομάδα από γυναίκες ηλικίας 25 με 44, η τρίτη από γυναίκες 45-64, η 

τέταρτη από άντρες 55-64 και από νέους ανθρώπους 18-24, η πέμπτη ομάδα 

αποτελείται από άντρες 45-54 και η έκτη ομάδα που συμπληρώνει την 

κατηγοριοποίηση των e-banking χρηστών είναι αυτή που αποτελείται από άντρες και 

γυναίκες 25-44. Από την κατηγοριοποίηση αυτή των χρηστών προκύπτουν ορισμένα 
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σημαντικά συμπεράσματα. Η πρώτη ομάδα, η οποία αποτελείται από άντρες άνω των 

65 ετών είναι αυτή η οποία τα μέλη της έχουν την μεγαλύτερη αφοσίωση και δέσμευση 

με το χρηματοπιστωτικό σύστημα αυτό καθ’ αυτό, όχι μόνο με τον ιστότοπό της. Αυτό 

συμβαίνει λόγω του ότι αυτή η κατηγορία ανθρώπων έχει την μακροβιότερη σχέση με 

τον οργανισμό, πάνω από 26 χρόνια και έτσι οι τράπεζες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν 

αυτή τη δέσμευση των ανθρώπων και να τους μετατρέψουν σε δεινούς χρήστες της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Σε αντίθεση τώρα με αυτήν την κατηγορία, η ομάδα με την 

μικρότερη αφοσίωση στον τραπεζικό οργανισμό είναι η έκτη ομάδα, αυτή η οποία 

δηλαδή αποτελείται από άντρες και γυναίκες 25-44 με υψηλά εισοδήματα. Οι τράπεζες 

λοιπόν θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους σε αυτήν την κατηγορία και να 

προσπαθήσουν να ενισχύσουν την αφοσίωση τους και αυτό γιατί αυτή η ομάδα 

αποτελεί το μεγαλύτερο αριθμό των διαδικτυακών χρηστών. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται από αυτήν την έρευνα βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των επί μέρους 

τμημάτων των χρηστών του e-banking δίνοντας στους τραπεζικούς οργανισμούς 

διευκρινιστικές πληροφορίες για την κάθε ομάδα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 

σταθούν χρήσιμες στους μαρκετίστες των τραπεζών προκειμένου να προσαρμόσουν τα 

πακέτα που προσφέρουν σε κάθε κατηγορία χρηστών, ούτως ώστε να γίνει η 

διαδικτυακή τραπεζική υπηρεσία πιο ελκυστική.  

 

2.7 Τρόποι προώθησης των e-banking υπηρεσιών 

 

 Όπως ήδη έχει παραπάνω αναφερθεί, ακόμα και στη σημερινή εποχή όπου τα 

τεχνολογικά συστήματα των τραπεζών αλλά και οι τεχνολογικές δεξιότητες των 

ανθρώπων έχουν εξελιχθεί, υπάρχουν ακόμη αρκετά εμπόδια στην υιοθέτηση των e-

banking υπηρεσιών από τους καταναλωτές. Γι αυτό το λόγο, οι τράπεζες οφείλουν να 

βρουν τρόπους ούτως ώστε να προωθήσουν εποικοδομητικά τις ηλεκτρονικές ενέργειές 

τους με αποτέλεσμα την όλο και μεγαλύτερη αύξηση των διαδικτυακών τραπεζικών 

χρηστών. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν για τον ελλαδικό χώρο οι Kardaras και 

Papathanassiou επισημάνθηκε πως για την καλύτερη προώθηση τέτοιου είδους 

υπηρεσιών θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση του συντονισμού των 

επιχειρηματικών πρακτικών των τραπεζών με τα ζητούμενα των πελατών, αύξηση της 

αυτοπεποίθησης των πελατών ως προς τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

τέλος βελτίωση των πελατειακών σχέσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε υψηλότερη 

ικανοποίηση και πιστότητα των πελατών. Επίσης αναφέρεται πως η ενίσχυση των 

διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών θα προσδώσει στους χρήστες νέους τρόπους 
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εύρεσης των πληροφοριών που αναζητούν, θα υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση, 

υποστήριξη μετά την πώληση, βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των πελατών 

και τέλος ενίσχυση του βαθμού εξατομίκευσης των προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Ακόμη οι τράπεζες οφείλουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους 

προσφέρεται μέσω του διαδικτύου ούτως ώστε να είναι σε θέση να συνεργάζονται με 

τους πελάτες τους κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του προϊόντος ή της υπηρεσίας και 

να εξατομικεύουν τις παροχές τους βάσει των εκάστοτε αναγκών. Επί πρόσθετα, θα 

πρέπει να συντονίζει εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για τους πελάτες της, έτσι 

ώστε να τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση της ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας. Τέλος, με βάση τις παραπάνω έρευνες για την προώθηση των e-banking 

υπηρεσιών, αναφέρεται πως το οργανωσιακό και τεχνολογικό περιβάλλον της 

ιστοσελίδας θα πρέπει να ενθαρρύνει την καινοτομία, ούτως ώστε η τράπεζα να 

απολάβει όλα τα δυνητικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το διαδίκτυο και να τα 

μεταφράσει σε χρήσιμα εργαλεία μάρκετινγκ.  

 

 Άλλη μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2014 στην Ελλάδα και αναφέρει 

και αυτή με τη σειρά της τρόπους προώθησης των υπηρεσιών του e-banking είναι αυτή 

των Giordani, Floros και Judge. Οι συγγραφείς της έρευνας υποστηρίζουν πως η 

προσφορά του e-banking είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα και αυτό λόγω 

του γεγονότος ότι η χρησιμοποίηση του διαδικτύου κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και 

του ότι οι πελάτες των τραπεζών αισθάνονται πιο σίγουροι όταν πραγματοποιούν τις 

τραπεζικές συναλλαγές τους στα φυσικά υποκαταστήματα των τραπεζών. Γι αυτό το 

λόγο οι ίδιοι υποστηρίζουν βάσει των αποτελεσμάτων τους πως οι τράπεζες θα πρέπει 

να εστιάσουν την προσοχή τους στην διαφήμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, έτσι ώστε να καταστούν γνωστά στο ευρύ κοινό. Ακόμη οι τραπεζικοί 

οργανισμοί οφείλουν να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών τους, μειώνοντας τις 

ηλεκτρονικές τραπεζικές χρεώσεις στο ελάχιστο και φυσικά να απλοποιήσουν κάθε 

είδους συναλλαγή ούτως ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη στον καθένα. Τέλος στην 

ίδια έρευνα αναφέρεται πως για την προώθηση των e-banking υπηρεσιών κρίνεται 

απαραίτητο να ερευνηθούν εις βάθος τα κριτήρια αποστροφής ορισμένων ανθρώπων ως 

προς το e-banking, κριτήρια που σχετίζονται με την αντίληψη του ρίσκου περισσότερο, 

και να σχεδιαστούν τέτοιου είδους υπηρεσίες και παροχές ώστε να καλύπτουν τις 

ιδιαίτερες ανάγκες αυτής της ομάδας πελατών.  
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3. Μέτρηση ποιότητας 

 

3.1 Διαστάσεις ποιότητας των υπηρεσιών  

 

 Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η φύση της εξυπηρέτησης μέσω 

διαδικτυακών υπηρεσιών από τις τράπεζες, θεωρείται από πολλούς πως λογχεύει 

αρκετούς κινδύνους και υπάρχει μια διάχυτη έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι σε αυτού 

του είδους τις υπηρεσίες.  Όπως είναι λογικό σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον λείπει η 

φυσική επαφή του αγοραστή με τον πωλητή και έτσι είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

αναπτυχθεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο ενδιαφερόμενα μέλη. Γι 

αυτό το λόγο οι τράπεζες προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα, ούτως ώστε να 

εξελίσσεται σε όλο και πιο αποτελεσματική η διαδικτυακή συνεργασία με τους πελάτες 

τους.  

 

 Πριν όμως ξεκινήσουν οι τράπεζες τις διαδικασίες βελτίωσης της ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης των πελατών τους, έχουν πρωτίστως φροντίσει να αυξήσουν το επίπεδο  

ποιότητας της εξυπηρέτησης που συναντά κανείς στα φυσικά καταστήματά τους. 

Άλλωστε αυτός είναι και ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει 

την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πελάτες απέναντι στο ηλεκτρονικό κατάστημα της 

τράπεζας, πολύ περισσότερο από το πόσο τους επηρεάζει το μέγεθος της τράπεζας ( 

Kenneth B. και Yap David H. και Wong Claire Loh Randall Bak, (2010)). Δηλαδή, εάν 

η εξυπηρέτηση στο κατάστημα είναι φτωχή, το μέγεθος της τράπεζας δεν είναι ικανό να 

επηρεάσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς την τράπεζα. Γι αυτό το λόγο οι 

τράπεζες έχουν από νωρίς φροντίσει να αναπτύξουν και να βελτιώσουν και τις πέντε 

διαστάσεις ποιότητας των υπηρεσιών, οι οποίες είναι η αξιοπιστία, η διασφάλιση, η 

ανταπόκριση, τα υλικά και η εμπάθεια. Σε έρευνα που έκαναν οι Kenneth, Yap David 

και Wong Claire Loh Randall Bak το 2010 κατέληξαν στο ότι η επίδραση που έχει η 

καθεμία παραδοσιακή διάσταση της ποιότητας των υπηρεσιών πάνω στο χτίσιμο 

εμπιστοσύνης προς το e-banking, διαφέρει από διάσταση σε διάσταση. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους ήταν πως η εμπάθεια και η ανταπόκριση, δεν έχουν 

πρακτική εφαρμογή ως προς το χτίσιμο της εμπιστοσύνης και πως θετικό αντίκτυπο 

στην εμπιστοσύνη των πελατών έχει η φήμη που δημιουργείται για τις υπηρεσίες της 

τράπεζας. Αντίθετα όμως, η αξιοπιστία και η ασφάλεια που αναπτύσσονται πρωτίστως 
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στα καταστήματα των τραπεζών παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης των πελατών.  

 

 Συγκεκριμένα τώρα για την μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών ο  

Parasuraman, Ziethaml και  Berry (1988) ανέπτυξαν το μοντέλο SERVQUAL το οποίο 

αποτελεί ένα όργανο μέτρησης της ποιότητας διαφόρων υπηρεσιών. Το μοντέλο αυτό 

στηρίζεται στις αρχικές 10 διαστάσεις της ποιότητας που είχαν αναπτυχθεί από τους 

ίδιους το 1985, οι οποίες είναι τα εμπράγματα στοιχεία, η αξιοπιστία, η ανταπόκριση, η 

επικοινωνία, η φερεγγυότητα, η ασφάλεια, η ικανότητα, η ευγένεια, η γνώση του 

πελάτη και η προσβασιμότητα. Οι τελικές 5 διαστάσεις της ποιότητας που μετρώνται 

από το SERVQUAL είναι: 

1) Τα εμπράγματα στοιχεία, τα οποία αποτελούνται από τις φυσικές εγκαταστάσεις, τον 

εξοπλισμό, το προσωπικό και τα υλικά επικοινωνίας. 

2) Η αξιοπιστία, η ικανότητα δηλαδή της υπηρεσίας να εκτελεί την υπηρεσία που 

υποσχέθηκε αξιόπιστα και με ακρίβεια. 

3) Η ανταπόκριση, η προθυμία να βοηθήσει τους πελάτες και να παρέχει άμεση 

εξυπηρέτηση. 

4) Η αξιοπιστία, η γνώση δηλαδή και η ευγένεια του προσωπικού και η ικανότητά τους 

να εμπνέουν εμπιστοσύνη. 

5) Η ενσυναίσθηση, η φροντίδα και η εξατομικευμένη προσοχή που παρέχονται στους 

πελάτες. 

 

 Η διαφοροποίηση τώρα έγκειται στο γεγονός πως οι διαδικτυακές υπηρεσίες 

διαφέρουν αρκετά στον τρόπο λειτουργίας από αυτόν των παραδοσιακών υπηρεσιών 

και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι: 

1) Υπάρχει απουσία του προσωπικού πωλήσεων, δηλαδή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

δεν υπάρχουν συναντήσεις μεταξύ του προσωπικού της εταιρίας και των πελατών, όπως 

στις παραδοσιακές υπηρεσίες. 

2) Υπάρχει απουσία των παραδοσιακών εμπράγματων στοιχείων, δηλαδή στις 

διαδικτυακές υπηρεσίες η διεργασία πραγματοποιείται εξολοκλήρου σε εικονικό 

περιβάλλον. 

3) Υπάρχει αυτό-εξυπηρέτηση των πελατών, δηλαδή οι καταναλωτές διεξάγουν μόνοι 

τους την αγορά και έχουν τον απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας. ( Hongxiu Li και Reima 

Suomi (2009)) 
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Συνεπώς οι διαφορές αυτές συντελούν στη μη-καταλληλότητα του μοντέλου 

SERVQUAL για την μέτρηση της ποιότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών και έτσι γι 

αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί άλλα μοντέλα μέτρησης ποιότητας. 

 

3.2 Διαστάσεις ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 

 Ύστερα από πολλές έρευνες και των ιδίων αλλά και άλλων μελετητών, ο Zeithaml, 

Parasuraman, και Malhotra (2000) μελετώντας τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων, 

αναπροσάρμοσαν το μοντέλο SERVQUAL στο μοντέλο E-S-QUAL το οποίο είναι 

κατάλληλο για την μέτρηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών/ διαδικτυακών 

υπηρεσιών και κατέληξαν σε 11 διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές είναι η αξιοπιστία, η 

ανταπόκριση, η προσβασιμότητα, η ευελιξία, η ευκολία στην πλοήγηση, η 

αποδοτικότητα, η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια, η τιμολογιακή γνώση, η αισθητική της 

ιστοσελίδας και η εξατομίκευση. Τα επόμενα χρόνια καθώς συνεχίστηκε η έρευνα των 

ιδίων, κατέληξαν στο τελικό στάδιο του E-S-QUAL το οποίο αποτελείται από τέσσερις 

διαστάσεις οι οποίες είναι: 

1) Η αποδοτικότητα: Η ευκολία και η ταχύτητα στην πρόσβαση και στην χρήση του 

ιστότοπου. 

2) Η εκπλήρωση: Ο βαθμός στον οποίο οι υποσχέσεις της ιστοσελίδας για την 

παράδοση των παραγγελιών και τη διαθεσιμότητα πληρούνται. 

3) Η διαθεσιμότητα του συστήματος: Η σωστή τεχνική λειτουργία του ιστότοπου. 

4) Η ιδιωτικότητα: Ο βαθμός στον οποίο η ιστοσελίδα είναι ασφαλής και προστατεύει 

τα στοιχεία των πελατών.  

 

 Στη συνέχεια μελέτησαν την μέτρηση της ποιότητας της ανάκτησης της 

υπηρεσίας η οποία παρέχεται από τον ιστότοπο και έτσι δημιούργησαν το E-RecS-

QUAL το οποίο αποτελείται από τρεις διαστάσεις, οι οποίες είναι: 

1) Η ανταπόκριση: Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και επιστροφών 

μέσω της ιστοσελίδας. 

2) Η αποζημίωση: Ο βαθμός στον οποίο η ιστοσελίδα αποζημιώνει τους πελάτες της για 

τυχόν προβλήματα. 

3) Η επικοινωνία: Η διαθεσιμότητα βοήθειας μέσω τηλεφώνου ή online αντιπροσώπων. 

( Zeithaml, Parasuraman, Malhotra (2005) ) 
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 Καθώς τώρα, η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και ο τρόπος που 

πραγματοποιούνται οι εμπορικές δραστηριότητες έχει αλλάξει, είναι άμεσο επακόλουθο 

πως από αυτήν την αλλαγή δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες οι εμπορικές 

τράπεζες. Έτσι, η ηλεκτρονική τραπεζική ή αλλιώς e-banking γίνεται όλο και πιο 

δημοφιλής και έχει αρχίσει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των 

τραπεζών, το οποίο είναι ικανό να τους προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την 

επιθυμητή διαφοροποίηση έναντι των ανταγωνιστών τους. Δεδομένου του ότι δεν 

υπάρχουν φυσικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί, το απευθυνόμενο κοινό των 

ηλεκτρονικών τραπεζών έχει αυξηθεί σημαντικά. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να τεθούν 

οι βάσεις ούτως ώστε τα ηλεκτρονικά καταστήματα των τραπεζών να πληρούν τις 

βασικές διαστάσεις ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να εκπληρώνουν τις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην 

έρευνα των Michel Rod Nicholas και Ashill Jinyi Shao Janet Carruthers (2009), για να 

υπάρξει ολική ποιότητα εξυπηρέτησης στο e-banking θα πρέπει να υφίσταται 

πρωτίστως διαδικτυακή ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών, δηλαδή παρόλο που δεν 

υπάρχει πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση με έναν υπάλληλο της τράπεζας, οι 

διαδικτυακοί πελάτες προσδοκούν να εξυπηρετηθούν με σεβασμό, να τους παρέχονται 

όλες οι απαραίτητες πληροφορίες από την ιστοσελίδα και να λαμβάνουν άμεση και 

αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Επίσης στην ίδια έρευνα αναφέρεται πως στην ολική ποιότητα 

συνεισφέρει η ποιότητα του διαδικτυακού συστήματος πληροφοριών, δηλαδή η 

συνεχόμενη ενημέρωση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας και ο, όσο το δυνατόν, πιο 

φιλικός και εύχρηστος σχεδιασμός της.  

 

 Για να πετύχει όλα αυτά το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας τράπεζας θα πρέπει 

αρχικά να τεθούν οι διαστάσεις τις οποίες θα μετρήσει προκειμένου να δει που 

υπερτερεί και που χωλαίνει. Γι αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί συστήματα τα οποία 

μετράν την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών βάση πέντε διαστάσεων, οι οποίες 

είναι η διαθεσιμότητα των πληροφοριών, η ευκολία στην χρήση, η 

ασφάλεια/ιδιωτικότητα, τα γραφικά και η αξιοπιστία (Herington Scott Weaven C., 

(2009)). Στην παρούσα διπλωματική έγινε ένας συνδυασμός των σημαντικότερων 

διαστάσεων, βάση των ερευνών που έχουν πρωτίστως πραγματοποιηθεί από τους  

Chien-Ta Bruce Ho Wen-Chuan Lin, (2010), Loonam, O'Loughlin, (2008) και των 

Zeithaml, Parasuraman, Malhotra (2000 και 2005)  που θα πρέπει να ικανοποιούνται σε 

κάθε ηλεκτρονική δραστηριότητα των τραπεζών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ολική 

ποιότητα των υπηρεσιών της. Οι διαστάσεις αυτές είναι: 
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3.2.1 Αξιοπιστία 

 

 Ο παράγοντας της αξιοπιστίας αναφέρεται στην ορθότητα του σχεδιασμού της 

ιστοσελίδας και ενσωματώνει παράγοντες όπως τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και 

την αξιοπιστία του σχεδιασμού της. Γνωρίσματα όπως η 24ωρη εξυπηρέτηση, η 

συνεχόμενη ανανέωση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και ο ορθός σχεδιασμός 

της ιστοσελίδας είναι απαραίτητα προκειμένου να αναπτυχθεί αξιοπιστία ως προς το e-

banking της εκάστοτε τράπεζας. Καθώς οι χρήστες του e-banking είναι επίσης και 

πελάτες των καταστημάτων της τράπεζας, μια φτωχή ηλεκτρονική αξιοπιστία είναι 

ικανή να οδηγήσει τους καταναλωτές στην αλλαγή τράπεζας, κάτι το οποίο είναι 

αρκετά επιζήμιο για την οποιαδήποτε τράπεζα. 

 

3.2.2 Ανταπόκριση 

 

 Όσο αναφορά τον όρο της ανταπόκρισης του συστήματος του e-banking έχει 

βρεθεί πως είναι πολύ σημαντικός και καίριας σημασίας σε ότι έχει να κάνει με το 

χτίσιμο των σχέσεων μεταξύ πελάτη και τραπέζης. Μεγαλύτερη κατανόηση των 

καταναλωτικών αναγκών, η οποία επιτυγχάνεται με εξατομικευμένη παροχή πακέτων 

προτείνεται ως μια σημαντική βελτίωση και εξέλιξη των τραπεζικών ιστοσελίδων. Θα 

πρέπει για αυτόν τον σκοπό να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία ούτως ώστε να βελτιωθεί 

η επικοινωνία και η σχέση μεταξύ των ανθρώπων που εμπλέκονται στο σύστημα και 

ένας τρόπος για την επιτυχία αυτής της επιδίωξης είναι ο σχεδιασμός φορμών 

παραπόνων.   

 

3.2.3 Χρηστικότητα ιστοσελίδας 

 

 Η χρηστικότητα της ιστοσελίδας είναι από τις ηγετικές διαστάσεις και γι αυτό 

θεωρείται βασική προϋπόθεση για την μέτρηση της ποιότητας του e-banking. Η 

πλοήγηση και η αισθητική της σελίδας είναι καίριας σημασίας και έτσι θα πρέπει να 

υπάρχει ευκολία στην χρήση της και διαισθητικές λειτουργίες, ούτως ώστε να 

διευκολύνεται ο χρήστης και να παραμένει προσηλωμένος και ικανοποιημένος από την 

ηλεκτρονική υπηρεσία της τράπεζας. Επί πρόσθετα, οι τράπεζες επιδιώκουν να έχουν  
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ταχύτατες ιστοσελίδες, χρώματα και γραφικά και τέλος εξατομικευμένες σελίδες βάσει 

των πελατειακών αναγκών.  

 

3.2.4 Ασφάλεια 

 

Σύμφωνα με τους Hutchinson και Warren στο άρθρο τους που έγραψαν το 2003 

με τίτλο "Security for Internet banking: a framework", η ασφάλεια ειδικά σε μια 

ηλεκτρονική σελίδα είναι πολύ σημαντική και αυτό γιατί προφανώς αντικείμενο των 

συναλλαγών είναι μικρά αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά. Γι αυτό το λόγο οι τράπεζες 

πρέπει να φροντίζουν ώστε να κοινοποιούν ορθά το όνομα του πιστοποιημένου 

ιστότοπού τους ώστε να προστατεύονται οι πελάτες από τυχόν επιτήδειους, να 

προστατεύουν τους κωδικούς των χρηστών με κάθε τρόπο, να υπάρχει προστασία κατά 

των υιών, να έχει τοποθετημένα firewalls και να θέτει όρια αποτυχημένων προσπαθειών 

στους χρήστες. Δηλαδή αυτό που επιζητάν οι διαδικτυακοί χρήστες των τραπεζών είναι 

προστασία των παρεχόμενων πληροφοριών, πιστοποίηση της αυθεντικότητας του 

χρήστη και εύκολη πρόσβαση χωρίς ενδοιασμούς και εξαπατήσεις στο πιστοποιημένο 

ιστότοπο της τράπεζας. 

 

3.2.5 Εμπιστοσύνη 

 

 Ενώ οι χρήστες του διαδικτύου αυξάνονται συνεχώς, οξύμωρο είναι το γεγονός 

πως οι χρήστες του e-banking δεν αυξάνονται κατά τον ίδιο ρυθμό. Παράγοντας που 

συντελεί σε αυτήν την αποστροφή των χρηστών είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στα 

ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών, γεγονός που έχει άμεση σχέση με την 

εμπιστευτικότητα των στοιχείων και την ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος. Σε ένα 

εικονικό περιβάλλον ο βαθμός αβεβαιότητας για τις οικονομικές συναλλαγές είναι 

μεγαλύτερος από ότι στις παραδοσιακές λειτουργίες. Υπάρχει δηλαδή μια διάχυτη 

αλληλεξάρτηση των διαστάσεων της ασφάλειας και αξιοπιστίας με την εμπιστοσύνη. 

Σε έρευνα που έγινε το 2006 από τους Flavián, Guinalíu, Torres, με τίτλο "How bricks-

and-mortar attributes affect online banking adoption", βρέθηκε πως το χτίσιμο της 

εμπιστοσύνης είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η 

τράπεζα και πως η διαδικτυακή εμπιστοσύνη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την 

εμπιστοσύνη που έχουν οι καταναλωτές στην ίδια την τράπεζα και τα καταστήματά της. 

Δηλαδή όσο περισσότερο εμπιστεύεται ο καταναλωτής την τράπεζα, τόσες 
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περισσότερες πιθανότητες έχει να υιοθετήσει και να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό 

της κατάστημα. Η αντίληψη για το ρίσκο που παίρνει ο καθένας για την χρησιμοποίηση 

των διαδικτυακών συστημάτων, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Σε έρευνα που έκαναν 

οι Grabner-Kräuter και Faullant το 2008 με τίτλο "Consumer acceptance of internet 

banking: the influence of internet trust", βρέθηκε πως η γενικότερη εμπιστοσύνη των 

ανθρώπων στο διαδίκτυο επηρεάζει σαφώς και την ειδικότερη εμπιστοσύνη τους στο e-

banking. Επίσης, η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο διαδίκτυο συνδέεται αρνητικά με 

το αντιλαμβανόμενο ρίσκο στο e-banking. Ακόμη, βρέθηκε πως η αντίληψη των 

ανθρώπων για το ρίσκο συνδέεται και αυτή αρνητικά με την στάση των καταναλωτών 

απέναντι στην ηλεκτρονική τραπεζική. Τέλος, σημαντικό ήταν το αποτέλεσμα της 

έρευνας το οποίο υπογράμμιζε το γεγονός πως η οικειότητα των ανθρώπων με το 

διαδίκτυο αυξάνει την εμπιστοσύνη τους σε αυτό. Όμως, σε αντίθεση με την 

προηγούμενη έρευνα των Flavián, Guinalíu, Torres επισημάνθηκε πως η εμπιστοσύνη 

στην τράπεζα μικρό ρόλο παίζει στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης με το διαδικτυακό της 

κατάστημα. 

 

3.2.6 Ποιότητα πληροφοριών 

 

 Η περιεκτικότητα και η ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών είναι 

πρακτικά πολύ σημαντική στο e-banking. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας πολύ λίγο 

ενδιαφέρονται για γενικές πληροφορίες αφού αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες 

που έχουν σχέση με τον προσωπικό τους λογαριασμό. Ζητούμενο δηλαδή των 

επισκεπτών είναι η όσο το δυνατόν πιο σύντομη παροχή των απαραίτητων 

πληροφοριών, η γρήγορη πρόσβαση στον λογαριασμό τους και ο όσο το δυνατόν 

μικρότερος και πιο κατανοητός ο όγκος των χρήσιμων πληροφοριών.  

 

3.2.7 Προσβασιμότητα 

 

 Σε ότι αφορά το e-banking και γενικότερα οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία, 

μεγάλο ρόλο διαδραματίζει η απευθείας πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

Παρ’ όλα αυτά έχει παρατηρηθεί πως δύσκολα ένας καταναλωτής θα αλλάξει 

ιστοσελίδα και τράπεζα λόγω κάποιας ενδεχόμενης αδυναμίας πρόσβασης στον 

ιστότοπο. Αυτό συμβαίνει λόγω της χρόνιας συνήθειας της παραμονής τους σε μια 

συγκεκριμένη τράπεζα και στην γενικότερη παθητικότητα των καταναλωτών. Αυτό 
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όμως δεν πρέπει να καθησυχάζει τις τράπεζες και να μην φροντίζουν ώστε όλοι να 

έχουν άμεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα και αυτό γιατί οι 

καταναλωτικές συνήθειες στη σύγχρονη εποχή γίνονται όλο και πιο ευμετάβλητες.  

 

3.2.8 Επαναφορά/ Ανάκτηση συστήματος 

 

 Εξαιτίας της μοναδικότητας της φύσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και 

του ρίσκου από μια ενδεχόμενη ηλεκτρονική απάτη, η αυτό-ανάκτηση του συστήματος 

από μια ενδεχόμενη βλάβη δεν είναι επιτρεπτή. Επίσης, όταν εμφανίζονται βλάβες στο 

σύστημα υπάρχει διάχυτο το συναίσθημα του ανικανοποίητου των αναγκών και της 

δυσαρέσκειας. Λόγω όμως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των υπηρεσιών 

είναι εξαιρετικά σπάνιο να καταγραφεί μια αλλαγή τραπέζης από τους επισκέπτες. 

Δηλαδή οι άνθρωποι δείχνουν εξαιρετική ανεκτικότητα σε τέτοιου είδους συμβάντα 

από τη μεριά την τραπεζών, αλλά όπως έχει αναφερθεί ήδη, αυτό μπορεί πολύ εύκολα 

να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Γι αυτό το λόγο, οι τράπεζες οφείλουν για την ολοένα 

και μεγαλύτερη βελτίωση των ηλεκτρονικών τους συστημάτων να επιμηκύνουν τις 

ώρες εξυπηρέτησης του κοινού και να εισάγουν επιλογή η οποία θα δίνει λύση σε 

πραγματικό χρόνο.     

 

3.2.9 Προσαρμοστικότητα/ Ευελιξία 

 

 Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό στον καθένα, βασικό τροχοπέδη για την 

όλο και μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και ευελιξία του συστήματος των 

ηλεκτρονικών τραπεζών είναι οι βασικές αρχές ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται 

έτσι ώστε να είναι έμπιστο και ασφαλές το τραπεζικό σύστημα. Έτσι οι απαιτήσεις των 

πελατών για μεγαλύτερη εξουσιοδότηση, μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος και 

έλεγχο δεν είναι πάντα υλοποιήσιμες. Ακόμη, με το πέρασμα των ετών λειτουργίες που 

στην αρχή εντυπωσίασαν τους χρήστες, πλέον έχουν μετατραπεί σε βασικές 

προϋποθέσεις. Παρ’ όλα αυτά οι τράπεζες οφείλουν να εξελίσσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο τα ηλεκτρονικά συστήματά τους και να παρέχουν όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και ευελιξία εκεί όπου αυτό είναι εφικτό και δεν 

τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του χρήστη.  
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3.2.10 Εξατομίκευση 

 

 Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως οι υπηρεσίες e-banking υστερούν στην 

εξατομίκευση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες, κάτι το οποίο αποτελεί 

τον βασικό παράγοντα που ωθεί τους καταναλωτές να επισκέπτονται ακόμη τα φυσικά 

καταστήματα των τραπεζών. Αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι για τις πιο σημαντικές 

οικονομικές τους συναλλαγές προτιμούν να αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο τον 

ιθύνοντα και να απολάβουν εξατομικευμένη προσοχή και αντιμετώπιση. Γι αυτό το 

λόγο οι τράπεζες θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν έτσι τα ηλεκτρονικά τους 

καταστήματα ούτως ώστε να παρέχουν την πολυπόθητη εξατομίκευση και 

προσωποποίηση των διαδικασιών που αναζητούν οι χρήστες της, για να αισθάνονται 

όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς και να έχουν την αίσθηση ότι λαμβάνουν την 

απαιτούμενη προσοχή.    

 

3.2.11 Προνομιακή αντιμετώπιση 

 

 Τελευταία διάσταση μέτρησης της ποιότητας του e-banking είναι αυτή της 

προνομιακής αντιμετώπισης η οποία συνδέεται με την προστιθέμενη αξία την οποία 

κερδίζει κανείς χρησιμοποιώντας το e-banking. Αυτός ο παράγοντας δηλαδή συντελεί 

στην ολοένα και μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών των τραπεζών 

χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Τέτοια πλεονεκτήματα είναι οι 

ευνοϊκότερες τιμές και οι χαμηλότερες χρεώσεις για συγκεκριμένες χρήσεις, σε 

σύγκριση με αυτές των παραδοσιακών τραπεζών αλλά και των ανταγωνιστών τους.  

 

3.3 Παράγοντες επηρεασμού της αντιλαμβανόμενης ποιότητας 

 

 Η χρήση του διαδικτύου θεωρείται πως έχει αλλάξει όχι μόνο τα κανάλια μέσω 

των οποίων παρέχουν εξυπηρέτηση οι τράπεζες στους πελάτες, αλλά και το επίπεδο 

συμμετοχής των καταναλωτών στην όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία όλο 

και πιο στενών σχέσεων με τους πελάτες. Γι αυτό το λόγο, καθώς οι αντιλήψεις και οι 

προσδοκίες των καταναλωτών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλλάζουν, ο 

ανταγωνισμός των τραπεζών μεγεθύνεται και η τεχνολογία συνεχώς αλλάζει, η 

ποιότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών των τραπεζών αποτελεί πλέον τον πιο 
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σημαντικό παράγοντα για την ευημερία τους. Παρότι όμως δεν υπάρχει απευθείας 

ανθρώπινη επαφή σε τέτοιου τύπου υπηρεσίες, κάθε ένα μεμονωμένο στοιχείο που 

αποτελεί μέρος της εξυπηρέτησης των πελατών, αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για την 

τράπεζα να ενισχύσει τις αντιλήψεις των χρηστών περί ποιότητας της υπηρεσίας.  

 

 Σε έρευνα που έκαναν οι Broderick και Vachirapornpuk (2002) μελέτησαν ποιοι 

είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι είναι ικανοί να επηρεάσουν την 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα των e-banking υπηρεσιών από την οπτική των χρηστών. Σε 

αυτό το οποίο κατέληξαν ήταν ότι καίριας σημασίας ρόλο διαδραματίζουν οι 

προσδοκίες που έχουν οι καταναλωτές για την ηλεκτρονική τραπεζική. Σε αυτό 

συμβάλλουν οι προηγούμενες εμπειρίες που μπορεί να έχουν οι χρήστες με την ίδια ή 

και με άλλες τράπεζες αλλά και οι προσδοκίες για επιπλέον προνόμια στους 

διαδικτυακούς χρήστες. Ακόμη παράγοντας επηρεασμού της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας του e-banking θεωρείται η λειτουργία του συστήματος αυτού καθεαυτού. 

Συγκεκριμένα ως χαμηλής ποιότητας συστήμα θεωρείται η αργή φόρτωση των σελίδων, 

οι λειψές δυνατότητες περιήγησης, η δυσκολία στην χρήση και το χαμηλό επίπεδο 

διαδραστικότητας, τα οποία οδηγούν σε αρνητική στόμα με στόμα διαφήμιση. Αντίθετα 

ως ένδειξη υψηλής ποιότητας θεωρούνται η καινοτομία και η ποικιλία των λειτουργιών. 

Ακόμη παράγοντες θετικού επηρεασμού είναι σαφώς η αξιοπιστία, η ανταπόκριση και 

η ασφάλεια. Αρνητικό αντίκτυπο όμως στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα διαδραματίζει 

η έλλειψη εξατομικευμένης προσοχής στους χρήστες και γενικότερα η τυποποίηση των 

διαδικασιών. Επίσης στη διαμόρφωση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας σημαντικό 

ρόλο κατέχει η συμμετοχή του καταναλωτή. Στην συγκεκριμένη έρευνα λοιπόν 

βρέθηκε πως αν ο χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας χρειαστεί να προβεί σε 

ενέργειες οι οποίες προωθούν ή διακόπτουν την όλη διαδικασία, είναι πολύ πιθανό να 

σχηματίσουν κακή εικόνα για την ποιότητα του συστήματος. Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί πως η εικόνα και η γενικότερη φήμη της τράπεζας δεν χαίρει εξέχουσας 

σημασίας σε ότι αναφορά την αντιλαμβανόμενη ποιότητα για το e-banking της 

τράπεζας.   

 

3.4 Η αντίληψη του πελάτη για το ISO 9001 στο e-banking 

 

  Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό πως τους διαδικτυακούς πελάτες είναι πολύ 

ακριβό να τους αποκτήσεις και πολύ δύσκολο να τους κρατήσεις, λόγω της ευκολίας με 
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την οποία μπορεί κανείς να αλλάξει πάροχο υπηρεσιών. Αυτό αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες, άρα και των ηλεκτρονικών τραπεζών, 

αφού ένας πιστός πελάτης αγοράζει περισσότερα, ξοδεύει περισσότερα και 

διακηρύσσει την ικανοποίηση του πολύ περισσότερο. Έτσι, πολλές τράπεζες αναζητούν 

το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών τους και τους ικανοποιημένους πελάτες. Η έρευνα έχει δείξει πως σε 

παραδοσιακές υπηρεσίες, μη διαδικτυακές, η εισαγωγή και καθιέρωση ενός 

τυποποιημένου συστήματος μέτρησης της ποιότητας όπως το ISO 9001, έχει βελτιώσει 

κατά πολύ την οργάνωση και διαχείριση όλου του συστήματος με αποτέλεσμα την 

ολοένα και περισσότερη ικανοποίηση και πιστότητα του πελάτη.  

 

 Σε έρευνα των Honore, Yaya, Marimon και Casadesus (2011), εξετάστηκε το 

κατά πόσο η εφαρμογή ενός συστήματος ISO 9001 είναι ικανή να επηρεάσει τις 

καταναλωτικές αντιλήψεις για την ποιότητα των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών, 

με αποτέλεσμα όπως προαναφέρθηκε την ικανοποίηση και την πιστότητα των πελατών. 

Αυτό το οποίο βρέθηκε βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας ήταν πως δεν υπάρχει 

καμία διαφορά ανάμεσα σε πιστοποιημένους και μη-πιστοποιημένους οργανισμούς σε 

ότι αφορά την ποιότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών, την διαδικτυακή ικανοποίηση 

και διαδικτυακή πιστότητα. Για την τεκμηρίωση αυτών των αποτελεσμάτων υπάρχουν 

αρκετά επιχειρήματα. Πρώτον, στο e-banking υπάρχει απόλυτη έλλειψη ανθρώπινης 

αλληλεπίδρασης καθώς οι διαδικτυακοί πελάτες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των 

λογαριασμών τους,  με αποτέλεσμα να μην κρίνεται απαραίτητη η πιστοποίηση που 

προσφέρει το ISO 9001 ούτως ώστε να τυποποιούνται οι λειτουργίες και να 

εξασφαλίζεται η ποιότητα της υπηρεσίας. Δεύτερον, οι περισσότερες τράπεζες είναι 

καλά οργανωμένες και προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έτσι 

είναι πολύ πιθανό μια πιστοποίηση ISO 9001 να μην είναι ικανή να επιφέρει κάποια 

διακριτή διαφορά στην επίδοση των e-banking υπηρεσιών. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί 

πως μπορεί να μην γίνεται εμφανές πως μια υιοθέτηση ενός προτύπου ISO 9001 είναι 

ικανή να επηρεάσει θετικά την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των καταναλωτών για τις  

διαδικτυακές υπηρεσίες των τραπεζών, όμως αδιευκρίνιστο παραμένει στη 

συγκεκριμένη έρευνα το εάν μια τέτοια πιστοποίηση παρέχει δυνητικά οφέλη στις 

εσωτερικές διαδικασίες της τράπεζας, τα οποία βελτιώνουν την αποδοτικότητα, 

μειώνουν τα κόστη, παρακινούν τους εργαζομένους και ούτω καθεξής. 

 

 



34 

 

 

3.5 Πιστοποίηση της ταυτότητας των αιτημάτων στις e-banking 

συναλλαγές 

 

 Η ηλεκτρονική τραπεζική, όπως έχει πρωτίστως αναφερθεί, επιτρέπει στους 

χρήστες της να αλληλεπιδρούν με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέσω 

διαδικτύου οπουδήποτε και αν βρίσκονται, γεγονός το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα 

μείωσης του κόστους και της προσπάθειας με την οποία γίνονται οι τραπεζικές 

συναλλαγές. Η βασική δομή, τώρα, ενός διαδικτυακού τραπεζικού συστήματος 

αποτελείται από τρείς συντελεστές, τον πελάτη, την εφαρμογή του εξυπηρετητή(server) 

ο οποίος φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ελέγχει τη συνδεσιμότητα ODBC (Open 

Database Connectivity, γλώσσα προγραμματισμού) για τη χαρτογράφηση της βάσης 

δεδομένων προκειμένου να εκπληρωθούν τα αιτήματα του πελάτη και του διαχειριστή 

και τέλος τη βάση δεδομένων η οποία αποθηκεύει τα στοιχεία των πελατών και της 

τράπεζας. Καθώς όμως το e-banking προσφέρει πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες 

στους χρήστες του, παράλληλα εγκυμονεί και αρκετούς κινδύνους που σχετίζονται με 

τη μεταβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών. Έτσι, έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη η 

εφαρμογή από την πλευρά της τράπεζας ισχυρών κανόνων ασφαλείας, οι οποίοι 

μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και τον 

έλεγχο των κινδύνων και των απειλών για την τράπεζα. Για να υπάρξουν τώρα 

αποδοτικές και ασφαλείς διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, υπάρχουν δύο θέματα 

τα οποία πρέπει να λυθούν, πρώτον η ασφάλεια, έλλειψη της οποίας μπορεί να 

προκαλέσει πολύ σημαντικά προβλήματα και δεύτερον η πιστοποίηση, η οποία βάσει 

της κρυπτογράφησης μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών και είναι 

επίσης απαραίτητη στο να διασφαλίζει ότι κανένας δεν μπορεί να μεταβάλλει τα ήδη 

υπάρχοντα δεδομένα. 

 

 Οι λύσεις για την ασφάλεια των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών 

προϋποθέτουν τη χρήση soft-ware ή hard-ware ή ακόμη και το συνδυασμό και των δύο. 

Η χρήση του λογισμικού προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση αλγορίθμων 

αποκρυπτογράφησης ενώ η χρήση hard-ware περιλαμβάνει τη χρήση συσκευών όπως οι 

smartcards. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2012 από τους  Darwish και Hassan, 

ανέπτυξαν ένα ηλεκτρονικό μοντέλο το οποίο πιστοποιεί και εξακριβώνει τα αιτήματα 

στις διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές. Το μοντέλο αυτό είναι ικανό να βελτιώσει 
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την αποδοτικότητα και την ασφάλεια τους ηλεκτρονικού συστήματος χρησιμοποιώντας 

συστήματα κρυπτογράφησης και έγκαιρης πιστοποίησης της ταυτότητας του χρήστη. 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου που παρουσίασαν στην έρευνα τους 

ήταν η βοήθεια μικρών συσκευών περιορισμένης ισχύος για τον χειρισμό των 

ηλεκτρονικών υπογραφών, η παροχή γρήγορης ανάκλησης της δυνατότητας 

υπογραφής, η περιορισμένη ζημιά στην όλη διαδικασία από ένα ενδεχόμενο κίνδυνο, η 

απλοποιημένη μορφή της επαλήθευσης της υπογραφής, οι μικρότερες ηλεκτρονικές 

υπογραφές και οι ταχύτεροι χρόνοι επαλήθευσης και τέλος η διαφάνεια στην 

επαλήθευση είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα του μοντέλου έναντι των παλιότερων, αφού 

δεν χρειάζεται πλέον να αποθηκεύονται οι παλιές υπογραφές προκειμένου να 

αποδεικνύεται η εξαπάτηση του διακομιστή. Κλείνοντας την παρουσίαση των 

πλεονεκτημάτων του συγκεκριμένου μοντέλου ασφαλείας, σημειώνεται πως οι 

παραπάνω τρόποι ασφαλείας του διαδικτυακού συστήματος είναι μόνο κάποιοι από 

αυτούς που χρησιμοποιούν οι τράπεζες προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια 

των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των συναλλαγών τους. Οι τράπεζες 

οφείλουν να εκσυγχρονίζουν συνεχώς τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούν 

ούτως ώστε να καθιστούν όλο και πιο ασφαλείς τις διαδικτυακές συναλλαγές.   
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4. Αντιλήψεις των καταναλωτών και επακόλουθα του e-banking 

 

 Η όλο και περισσότερη χρήση του διαδικτύου έχει δραματικά αλλάξει τον τρόπο 

με τον οποίο πραγματοποιούνται οι χρηματικές συναλλαγές. Ύστερα από την εμφάνιση 

του e-banking στην ζωή των σύγχρονων ανθρώπων, οι χρήστες της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής έχουν πλέον την ευκαιρία να ελέγχουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς 

οποιαδήποτε ώρα και σε οποιοδήποτε μέρος, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που 

τους επιτρέπουν να κάνουν επενδύσεις, να παίρνουν επιχειρηματικές αποφάσεις και 

επίσης να τους παρέχεται η δυνατότητα εύκολης σύγκρισης διαφόρων υπηρεσιών. Ο 

αντικειμενικός σκοπός της διαδικτυακής τραπεζικής είναι να δημιουργήσει ένα 

περιβάλλον εργασίας το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες του να βρίσκουν εύκολα και 

γρήγορα τις πληροφορίες που απαιτούνται για να πραγματοποιήσουν 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές. 

 

4.1 Βασικές κινητήριες δυνάμεις για τη χρήση της υπηρεσίας του e-

banking 

 

 Καθώς η χρήση του διαδικτύου ως μέσο αγορών είναι στα αρχικά στάδια, είναι 

πολύ σημαντικό για τις τράπεζες να προβλέψουν την αποδοχή αυτού του καναλιού ως 

τρόπο εξυπηρέτησης των καταναλωτών και να καταλάβουν γιατί η χρησιμοποίηση του 

δεν χαίρει ευρείας αποδοχής. Όσο μεγαλύτερη αποδοχή έχει το e-banking από τους 

καταναλωτές, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα κέρδη των τραπεζών, με αποτέλεσμα η 

υιοθέτηση του e-banking από τους καταναλωτές να είναι παράγοντας καίριας σημασίας 

για την βιωσιμότητα των τραπεζών. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, 

σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση κατέχει η ευκολία στη χρήση της ιστοσελίδας, ο 

σχεδιασμός και η δομή της, ούτως ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να βρίσκουν 

εύκολα τις πληροφορίες που αναζητούν. Επίσης, οι καταναλωτές περιμένουν οι 

διαδικτυακοί τόποι των τραπεζών να γνωρίζουν ποιος τους επισκέπτεται, ποιο είδος 

υπηρεσίας έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, να απολάβουν μεγαλύτερη 

προστιθέμενη αξία από αυτήν των φυσικών καταστημάτων, γενικότερα δηλαδή 

επιζητούν εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Πριν όμως από όλα αυτά οι τράπεζες 

οφείλουν να έχουν διαφημίσει τα πλεονεκτήματα από τη  χρήση της ιστοσελίδας, όπως 

είναι οι μικρότεροι χρόνοι αναμονής, οι διαφανείς και σύγχρονες πληροφορίες και η 

ευκολία του να κάνει κανείς συναλλαγές από το σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο θα 
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καταφέρουν όλο και περισσότερους ανθρώπους να τους χρίσουν οπαδούς της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής.  

 

 Σύμφωνα τώρα με έρευνα που έγινε το 2009 από τους Aldás-Manzano, Lassala-

Navarré, Ruiz-Mafé κα, βρέθηκε πως από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις για 

τη χρησιμοποίηση της υπηρεσίας του e-banking είναι η εμπιστοσύνη, η οποία είναι 

ικανή να μειώσει τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο από τη χρήση του e-banking. Αυτό 

σημαίνει πως οι τράπεζες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές σε όλες τις πτυχές της 

αλληλεπίδρασης τους με όλους τους πελάτες τους αλλά και με τους δυνητικούς, ούτως 

ώστε να παρέχουν εμπιστοσύνη, τιμιότητα, αντιληπτική ικανότητα, καλοσύνη και 

έλλειψη μεροληψίας. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια 

σε όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Επίσης, η τράπεζα πρέπει να έχει 

επικοινωνιακή πολιτική η οποία να προωθεί το μήνυμα πως ναι μεν η τράπεζα προωθεί 

την επίτευξη των δικών της στόχων αλλά να κάνει αντιληπτό πως οι στόχοι αυτοί είναι 

συμπληρωματικοί με αυτούς των καταναλωτών για υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ακόμη, 

η τράπεζα θα πρέπει να παράσχει παροχές στους πελάτες της ώστε να αλληλεπιδρούν 

πιο πολύ με τον οργανισμό. Παραδείγματος χάριν στην ιστοσελίδα της να υπάρχει η 

επιλογή ‘Σχετικά με εμάς’ στην οποία θα αναφέρεται η αποστολή της, το όραμα της και 

η ταυτότητα της, έτσι ώστε να γνωρίζει ο χρήστης καλύτερα την τράπεζα. Δεύτερο 

αποτέλεσμα της έρευνας ήταν πως το αντιλαμβανόμενο ρίσκο είναι ανασταλτικός 

παράγοντας για την χρησιμοποίηση των διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών. Γι αυτό 

το λόγο οι τράπεζες θα πρέπει να μετριάσουν αυτό το ρίσκο των καταναλωτών, 

παρέχοντας επαρκείς, λεπτομερείς και πρόσφατα ενημερωμένες πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα τους, ούτως ώστε να αυξάνεται η αυτοπεποίθηση των χρηστών ότι έχουν 

επιλέξει τον σωστό πάροχο της τραπεζικής υπηρεσίας. Τρίτο και τελευταίο αποτέλεσμα 

της έρευνας είναι η συμβολή της τράπεζας στην ευκολότερη χρησιμοποίηση της 

διαδικτυακής υπηρεσίας. Πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα στηρίζεται και το γεγονός πως 

πολλές τράπεζες επιχορηγούν προγράμματα εκμάθησης χρήσης υπολογιστή ή 

προσφέρουν εκπαιδευτικές συνεδρίες διαδικτυακά. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί 

πως όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναλύθηκαν παραπάνω αποτελούν δράσεις που 

πρέπει να αναλάβει η τράπεζα προκειμένου να ενισχύσει την χρήση του e-banking από 

πελάτες και μη.  
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4.2 Αντιδράσεις των πελατών για τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση 

τους μέσω e-banking 

 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών πολλές έρευνες μάρκετινγκ έχουν ως 

κύριο θέμα της έρευνας τους τον χρόνο αναμονής στην παροχή υπηρεσιών. Η 

διαχείριση του χρόνου αναμονής είναι παράγοντας καίριας σημασίας για τις εταιρίες, 

επειδή η αντίληψη των καταναλωτών για το χρόνο αναμονής επηρεάζει αρνητικά την 

γενικότερη εντύπωση και προδιάθεση για την υπηρεσία. Συγκεκριμένα τώρα, όσο 

αναφορά τις καθυστερήσεις στις διαδικτυακές υπηρεσίες είναι φανερό πως είναι 

εντελώς διαφορετική κατάσταση από το να περιμένεις σε μια ουρά αναμονής. Αυτό 

συμβαίνει γιατί σε μια παραδοσιακή ουρά αναμονής, ο πελάτης είναι σε θέση να 

υπολογίσει τον χρόνο αναμονής βασιζόμενος στο μήκος της ουράς και στον μέσο χρόνο 

που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη. Αντίθετα όμως, στις 

διαδικτυακές υπηρεσίες, ο χρήστης δεν μπορεί να παρακολουθήσει την διαδικασία, 

υπολογίζοντας το χρόνο αναμονής και να πάρει πληροφορίες από τους υπαλλήλους, 

επειδή δεν υπάρχει απευθείας επαφή με το προσωπικό. Γι αυτό το λόγο οι διαδικτυακοί 

χρήστες κατακλύζονται από αβεβαιότητα όχι μόνο για το χρόνο αναμονής αλλά και την 

έκβαση της συναλλαγής. Επομένως, για τους διαδικτυακούς χρήστες, η έγκαιρη 

εξυπηρέτηση είναι το κλειδί για μέγιστη ποιότητα στις υπηρεσίες και έχει το 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ικανοποίηση των πελατών. 

 

 Συγκεκριμένα τώρα για το e-banking, σε έρευνα που έκαναν οι Demoulin και 

Djelassi (2013), παρουσίασαν πως η μη επιβεβαίωση των προσδοκιών για τον χρόνο 

εξυπηρέτησης επηρεάζει τα περιθώρια αποδοχής της καθυστέρησης. Αν η μη 

επιβεβαίωση είναι ευνοϊκή, δηλαδή ο προσδοκώμενος χρόνος αναμονής να είναι 

μεγαλύτερος από τον πραγματικό, οι καταναλωτές δέχονται πιο ευνοϊκά τις 

καθυστερήσεις. Επίσης, ανέφεραν πως υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι καθιστούν την 

αποδοχή της καθυστέρησης, περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτή. Η σημασία της 

συναλλαγής και το κόστος ευκαιρίας της αναμονής, αντίστοιχα αυξάνουν και μειώνουν 

τα περιθώρια αποδοχής της καθυστέρησης. Δηλαδή σε μια διαδικτυακή εξυπηρέτηση 

μέσω e-banking, το υψηλό κόστος ευκαιρίας κάνει την καθυστέρηση μη αποδεκτή. Όσο 

αναφορά τη σημασία της συναλλαγής, αποφάνθηκαν πως αν η μη επιβεβαίωση των 

προσδοκιών είναι αρνητική, δηλαδή οι καταναλωτές περιμένουν περισσότερο από όσο 

πίστευαν αρχικά, οι καταναλωτές οι οποίοι θεωρούν πως η συγκεκριμένη συναλλαγή 
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είναι σημαντική γι αυτούς, τότε αυτοί αποδέχονται μια ενδεχόμενη καθυστέρηση πιο 

εύκολα από αυτούς οι οποίοι δεν θεωρούν σημαντική την συναλλαγή τους. Αυτή η 

διαφορά δεν υπάρχει όταν η μη επιβεβαίωση είναι ευνοϊκή. Τέλος, το τελευταίο 

αποτέλεσμα της έρευνας ήταν πως οι χρήστες του e-banking επηρεάζονται αρνητικά 

όταν αισθάνονται ανησυχία για τη διάρκεια αναμονής και την συναλλαγή. Δηλαδή, 

όπως αναφέρθηκε και πάρα πάνω είναι εντελώς διαφορετικό το αίσθημα της 

αβεβαιότητας σε μια ουρά αναμονής σε ένα κατάστημα, από αυτό της ‘ηλεκτρονικής’ 

αναμονής. Αυτό συμβαίνει λόγω της έλλειψης απευθείας επαφής με το προσωπικό της 

τράπεζας ώστε να εκτιμηθεί η διάρκεια αναμονής και της καθησύχασης των ανησυχιών 

για την έκβαση της συναλλαγής. 

 

4.3 Αφοσίωση και θετικό WOM μέσω ικανοποίησης και 

χρηστικότητας της ιστοσελίδας 

 

 Ο ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο των τραπεζών αυξάνεται συνεχώς 

και αυτό συμβαίνει λόγω των πολλών επιλογών που υπάρχουν πλέον και της ευκολίας 

με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει τον πάροχο της υπηρεσίας. Γι αυτό το 

λόγο είναι εξαιρετικά δύσκολο να αυξηθεί η πελατειακή βάση των τραπεζών, με άμεσο 

επακόλουθο την ολοένα και πιο δύσκολη δημιουργία πιστών πελατών και θετικής 

διαφήμισης στόμα-με-στόμα από αυτούς (Word-Of-Mouth). Αυτοί είναι δυο πολύ 

σημαντικοί παράγοντες για την βιωσιμότητα των διαδικτυακών τραπεζών, αφού η 

πιστότητα των πελατών οδηγεί σε μεγαλύτερη πρόθεση αγοράς και το θετικό WOM 

ασκεί μεγάλη επιρροή στην απόφαση αγοράς. 

  

 Για να καταφέρει όμως μια τράπεζα να δημιουργήσει πιστούς πελάτες και 

θετικό WOM από αυτούς, θα πρέπει αρχικά να τους έχει ικανοποιημένους. Βασική 

προϋπόθεση της ικανοποίησης των χρηστών του e-banking είναι η χρηστικότητα της 

ιστοσελίδας. Ικανοποιημένοι πελάτες είναι αυτοί οι οποίοι εκπληρώνουν με την αγορά 

τις προσδοκίες τους πριν από αυτήν. Επακόλουθα της ικανοποίησης όπως 

προαναφέρθηκε είναι η πιστότητα και το θετικό WOM. Ο όρος πιστότητα αναφέρεται 

στην πρόθεση των καταναλωτών να μένουν πιστοί σε έναν οργανισμό. Ακόμη με τον 

όρο word-of-mouth χαρακτηρίζεται το γεγονός του επηρεασμού της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς από προσωπικές πηγές πληροφόρησης, δηλαδή συνήθως από άλλους 

καταναλωτές, ειδικά όταν η αγορά θεωρείται σημαντική. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
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συγκεκριμένη πηγή πληροφόρησης θεωρείται πιο αντικειμενική και αξιόπιστη. Πλέον 

το WOM έχει φτάσει να θεωρείται από τις πιο ισχυρές δυνάμεις στην αγορά. 

Κλείνοντας την αποσαφήνιση των όρων, όπως έχει ήδη ειπωθεί, πρόγονος της 

ικανοποίησης είναι η χρηστικότητα της ιστοσελίδας, η οποία εμπεριέχει την αντίληψη 

για την ευκολία της πλοήγησης μέσα στον ιστότοπο. Δηλαδή το κατά πόσο είναι 

εύκολο να αντιληφθεί κανείς τη δομή και τις λειτουργίες του συστήματος, την ταχύτητα 

με την οποία βρίσκει αυτά που αναζητεί και την προσπάθεια που χρειάζεται να 

καταβάλλει κανείς ούτως ώστε να έχει τον απόλυτο έλεγχο των διαδικασιών.  

 

 Σε έρευνα που έκαναν οι Casaló, Flavián και Guinalíu (2008), ασχολήθηκαν με 

τον ρόλο που διαδραματίζει η ικανοποίηση και η χρηστικότητα της ιστοσελίδας στη 

δημιουργία πιστών πελατών και θετικού WOM στις e-banking υπηρεσίες. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η πιστότητα των πελατών στην ιστοσελίδα της 

τράπεζας έχει άμεση σχέση με το επίπεδο της ικανοποίησης τους από τις προηγούμενες 

επισκέψεις τους στον ιστότοπο, δηλαδή σχετίζεται άμεσα με την προηγούμενη εμπειρία 

και αντίληψη που έχουν αποκομίσει σε ότι αφορά την ιστοσελίδα της τράπεζας. 

Δεύτερον, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνα έδειξε πως η πιστότητα των 

καταναλωτών και η ικανοποίηση τους είναι δυο πολύ βασικοί παράγοντες οι οποίοι 

συντελούν στην άσκηση θετικού WOM για το περιεχόμενο των e-banking υπηρεσιών. 

Επίσης, βάσει της έρευνας έγινε ορατό πως η αντίληψη για την χρηστικότητα της 

ιστοσελίδας είναι έμμεσος πρόγονος της πιστότητας και του θετικού WOM μέσω της 

ικανοποίησης. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η χρηστικότητα βοηθάει την 

ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών σε όρους διαχειρισιμότητας της 

ιστοσελίδας, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υψηλότερων επιπέδων πιστότητας 

και θετικού WOM. Συνοψίζοντας με ότι αφορά το περιεχόμενο των e-banking 

υπηρεσιών, η αύξηση της ικανοποίησης και της αντιλαμβανόμενης χρηστικότητας της 

ιστοσελίδας άμεσα επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά σε ότι έχει να κάνει με 

την προτίμηση της τράπεζας για μελλοντικές διεργασίες, οι οποίες είναι ικανές να 

επηρεάσουν το επίπεδο κέρδους που αποκομίζει η κάθε τράπεζα από κάθε μεμονωμένο 

πελάτη.  
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4.4 E-banking μέσω mobile banking, η νέα εποχή 

 

 Καθώς η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται, τόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

όσο και οι καταναλωτές ψάχνουν να βρουν τρόπους να εκμεταλλευτούν αυτήν την 

εξέλιξη στο έπακρον. Από τη μια το κόστος των χρηματοοικονομικών συναλλαγών 

γίνεται μικρότερο καθώς ο καταναλωτής χρησιμοποιεί μια ηλεκτρονική συσκευή από 

ότι ένα τραπεζικό κατάστημα και από την άλλη δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να 

έχουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Αν 

οι καταναλωτές εκτιμούν αυτήν την ευκολία, τότε είναι πολύ πιθανό καταναλωτές οι 

οποίοι συναλλάσσονται μέσω υπολογιστή, να αρχίσουν να συναλλάσσονται με τις 

τράπεζες τους και μέσω φορητών συσκευών, όπως είναι τα κινητά. Παρά το γεγονός 

της ευρείας χρήσης των κινητών σε όλο τον κόσμο, εκτιμάται πως μόνο οι μισοί από 

τους χρήστες του e-banking μέσω υπολογιστή χρησιμοποιούν το e-banking από το 

κινητό τους. Το κινητό είναι ένα νέο και δυναμικό εργαλείο marketing και CRM για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αφού πλέον υπάρχουν περισσότερα κινητά στην αγορά 

από ότι υπολογιστές. Γι αυτό το λόγο οι τράπεζες θα πρέπει να προωθήσουν τη 

διαδικασία χειρισμού των e-banking υπηρεσιών μέσω κινητών τηλεφώνων, αφού 

θεωρείται πιο ευέλικτος τρόπος συναλλαγής με την τράπεζα και ακόμα πιο φιλικός 

προς τον χρηστή. Επί πρόσθετα, επικρατεί η άποψη ανάμεσα στους καταναλωτές πως 

μπορεί κάποιος μέσω τηλεφώνου να αποκτήσει τις πληροφορίες που αναζητά με 

ασφάλεια, πιο γρήγορα και άνετα, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, εξοικονομώντας 

χρόνο και κόπο.     

 

 Σύμφωνα τώρα με έρευνα που έγινε το 2010 από τους Riquelme και Rios και το 

2012 από τους Akturan και Tezcan κατέληξαν και οι δύο στα ίδια αποτελέσματα, πως 

δηλαδή η χρησιμότητα του mobile banking, τα κοινωνικά πρότυπα και η αντίληψη για 

τον κίνδυνο είναι, με αυτήν ακριβώς τη σειρά, οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

υιοθέτηση του mobile banking. Το σχετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του mobile 

banking έναντι του e-banking και η ευκολία στην χρήση του θεωρήθηκαν πως 

συντελούν έμμεσα στην ενίσχυση της χρησιμότητας του mobile banking. Ενδιαφέρον 

ήταν πως οι γυναίκες χρήστες θεωρούν πως η ευκολία στη χρήση της υπηρεσίας 

συντελεί και στην αύξηση της χρησιμότητας της συσκευής για τη χρησιμοποίηση της 

υπηρεσίας. Όταν δηλαδή οι καταναλωτές θεωρούν πως το να μάθουν και να 

χρησιμοποιούν το mobile banking είναι εύκολο, τότε αυξάνεται η θετική αντίληψη για 
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την χρησιμότητα. Τα κοινωνικά πρότυπα, δηλαδή η εικόνα και οι αποδοχή των 

ομότιμων, ασκούν και αυτά μεγάλη επιρροή στο να υιοθετηθεί το mobile banking. 

Ακόμη στην συγκεκριμένη έρευνα φάνηκε πως οι άντρες καταναλωτές είναι πιο 

πρόθυμοι να ελέγχουν αν υπάρχει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας, ώστε να κρίνουν την χρησιμότητα της. Επί πρόσθετα, το γένος φαίνεται πως 

έχει επίδραση μόνο σε ότι αφορά την αντίληψη για την ευκολία στη χρήση, τα 

κοινωνικά πρότυπα και τη χρησιμότητα, όχι όμως και για τον κίνδυνο. Αυτό σημαίνει 

πως ο παράγοντας κίνδυνος είναι το ίδιο σημαντικός και για τα δύο γένη και άρα θα 

πρέπει να χαίρει ιδιαίτερης αντιμετώπισης για την εξάλειψη του από τα τραπεζικά 

ιδρύματα, πριν προβούν σε επεκτάσεις των δραστηριοτήτων τους όπως είναι το mobile 

banking. Κλείνοντας, η έρευνα αυτή εκτίμησε πως θα πρέπει να εφαρμοστούν 

διαφορετικές πρακτικές marketing σε καθένα από τα δυο γένη, ούτως ώστε να 

υιοθετήσουν το mobile banking. Αυτό θεωρήθηκε αποτέλεσμα του ότι, η επίδραση από 

τα κοινωνικά πρότυπα φαίνεται πως είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες από ότι στους 

άντρες και πως την ίδια στιγμή η ευκολία στην χρήση της συσκευής τις επηρεάζει 

περισσότερο στην υιοθέτηση της υπηρεσίας. Ενώ αντίθετα, σημαντικότεροι παράγοντες 

επηρεασμού για τους άντρες είναι η λειτουργικότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα 

που απορρέει από τη χρήση της υπηρεσίας.   
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5. Μεθοδολογία έρευνας 

 

 Κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η μέτρηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τα στάδια της έρευνας ήταν η 

θέσπιση του κύριου σκοπού της έρευνας, η αναζήτηση και καταγραφή των έντεκα 

διαστάσεων ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η δημιουργία του δομημένου 

ερωτηματολογίου, η δειγματοληψία, η συλλογή των δεδομένων και τέλος η ανάλυση 

των δεδομένων. Επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας είναι η αξιολόγηση, 

στάθμιση και μέτρηση των έντεκα διαστάσεων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως 

αναλυτικά παρουσιάστηκαν παραπάνω. Επίσης στην επόμενη ενότητα που ακολουθεί 

εκτός από την μέτρηση του επιπέδου της ποιότητας της κάθε μία διάστασης ξεχωριστά, 

με βάση φυσικά τους Μέσους Όρους των ερωτήσεων που αποτελούν την κάθε 

διάσταση, θα παρουσιαστούν και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του e-

banking. Οι προτάσεις αυτές θα σχετίζονται με τους υψηλότερους και χαμηλότερους 

μέσους όρους των ερωτήσεων ξεχωριστά άλλα σαφώς και του μέσου όρου της κάθε 

διάστασης. Τέλος, αυτό το οποίο ήταν κύριο μέλημα της παρούσας διπλωματικής ήταν 

η εστίαση στους διάφορους μέσους όρους των ερωτήσεων, ούτως ώστε να συμπεράνει 

ο ερευνητής την γενικότερη ποιότητα και επίδοση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, και 

βάσει αυτών να ακολουθήσουν οι προτάσεις βελτίωσης.   

 

 Τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας είναι πρωτογενή αφού 

συγκεντρώθηκαν με δομημένο ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Η επιλογή 

αυτού του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη αφού το 

ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας λόγω του 

γεγονότος ότι παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή να συλλέξει εύκολα πληθώρα 

πληροφοριών που τον ενδιαφέρουν από σχετικά μεγάλο αριθμό ερωτώμενων, σε 

σύντομο χρονικό διάστημα με πολύ χαμηλό κόστος. Ακόμη από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα του ερωτηματολογίου, το οποίο συνετέλεσε στην επιλογή του ως 

μεθόδου συλλογής απαντήσεων ήταν η ανωνυμία των ερωτηθέντων, γεγονός το οποίο 

παρέχει την ευχέρεια ειλικρινέστερων απαντήσεων και κατά συνέπεια δημιουργεί 

σωστότερα ερευνητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα τώρα, το ερωτηματολόγιο της 

παρούσας έρευνας διασπάται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, το κύριο μέρος του 

ερωτηματολογίου και τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Το κύριο μέρος του 

ερωτηματολογίου αποτελείται από 28 ομαδοποιημένες ερωτήσεις οι οποίες 
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αναφέρονται σε κάθε μια από τις έντεκα διαστάσεις και είναι ικανές να μετρήσουν το 

εάν και σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται η κάθε διάσταση στις ποιοτικές αντιλήψεις του 

καταναλωτή σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών. Στο δεύτερο και 

τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου υπάρχουν 12 ερωτήσεις ικανές να συλλέξουν τα 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για τη 

διεξαγωγή όσο το δυνατόν πιο έγκυρων αποτελεσμάτων. Στο πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου οι ερωτηθέντες απαντούν στις ερωτήσεις βάσει της κλίμακας Likert 

με διαβάθμιση 5 σημείων, ενώ στο δεύτερο μέρος επιλέγουν ανάμεσα σε 

προεπιλεγμένες απαντήσεις. 

 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 117 φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που 

φυσικά ήταν όλοι χρήστες e-banking και πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και Μάιο του 

2015. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν μέσω e-mail και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

ούτως ώστε να υπάρξει η δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος απαντήσεων, 

με ερωτηθέντες πάσης φύσεως από διαφόρους επαγγελματικούς χώρους, ηλικιών και 

οικονομικής κατάστασης. Θεωρήθηκε επίσης πως η αποστολή των ερωτηματολογίων 

αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή δεν θα αποτελούσε τροχοπέδη για καμία μερίδα 

ατόμων που χρησιμοποιούν e-banking προκειμένου να συμμετάσχουν στην έρευνα και 

αυτό γιατί βασική προϋπόθεση για τη χρησιμοποίηση τέτοιου είδους υπηρεσιών είναι η 

κατοχή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης λόγω του ότι ήταν αδύνατο να 

βρεθεί μια λίστα με όλους τους χρήστες του e-banking, επιλέχθηκε ως η πλέον 

κατάλληλη μέθοδος, η δειγματοληψία «χιονοστιβάδας». Βάσει αυτής της μεθόδου 

δηλαδή ο ερευνητής είναι εκείνος ο οποίος θα επιλέξει το αρχικό δείγμα των 

ερωτώμενων και στη συνέχεια θα ζητήσει από αυτούς να υποδείξουν άλλα άτομα που 

συγκεντρώνουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά προκειμένου να απαντήσουν και αυτοί 

με τη σειρά τους το ερωτηματολόγιο. Φυσικά η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από όλα 

τα μειονεκτήματα που συνδέονται με τα δείγματα μη πιθανότητας. Τέλος τα στατιστικά 

προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των ερωτηματολογίων ήταν το 

Microsoft Excel 2007 και το IBM SPSS Statistics 22.  
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6. Ανάλυση και ερμηνεία ευρημάτων 

  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η παρούσα έρευνα βασίζεται στις 

απαντήσεις που δόθηκαν από 117 φυσικά πρόσωπα και στην ενότητα που ακολουθεί θα 

πραγματοποιηθεί η ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Αρχικά θα 

παρουσιαστεί η ανάλυση των ερωτήσεων που βρίσκονται στο δεύτερο μισό μέρος του 

ερωτηματολογίου, το οποίο έχει ως θέμα του τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

ερωτηθέντων και άλλες γενικού τύπου ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τη συχνότητα 

χρήσης του e-banking, την προτιμητέα τράπεζα των πελατών και άλλες παρόμοιας 

φύσης ερωτήσεις. Στην επόμενη ενότητα της ανάλυσης και ερμηνείας των ευρημάτων 

θα παρουσιαστεί η ανάλυση της αξιοπιστίας της παρούσας έρευνας, δηλαδή ανάλυση 

της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου και έτσι θα πραγματοποιηθεί μέτρηση της 

συνάφειας και της συνοχής της κάθε μίας από τις 11 διαστάσεις, έτσι όπως αρχικά 

σχεδιάστηκαν κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου. Στην ενότητα 6.3 θα 

ακολουθήσει η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας με βάση τις ερωτήσεις που 

αποτελούσαν την κάθε διάσταση και με ιδιαίτερη έμφαση στους υψηλότερους και 

χαμηλότερους μέσους όρους, ώστε δηλαδή να δομηθεί το έδαφος προκειμένου να 

παρουσιαστούν σε επόμενη ενότητα προτάσεις και βελτιώσεις για την καλύτερη και 

αποδοτικότερη λειτουργία του e-banking. 

 

6.1 Ανάλυση γενικών ερωτήσεων ερωτηματολογίου 

 

 Η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας ξεκινά 

με την περιγραφή και παρουσίαση του δείγματος, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης 

εικόνα των προσωπικών στοιχείων των ερωτηθέντων. Γι αυτό τo λόγο η αρχή της 

ανάλυσης θα ξεκινήσει από την ερώτηση 29 του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, η 

οποία αποτελεί την πρώτη ερώτηση του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου, το 

οποίου περιλαμβάνει τις δημογραφικές και γενικές ερωτήσεις που κλήθηκαν να 

απαντήσουν οι ερωτηθέντες. Για λόγους ευκολίας στην ανάγνωση και καλύτερης 

κατανόησης, θεωρήθηκε σκόπιμο στο κύριο μέρος της παρούσας διπλωματικής να 

περιλαμβάνονται γραφήματα τα οποία θα παρουσιάζουν τα συγκεντρωτικά ποσοστά 

της κάθε απάντησης και στο παράρτημα της έρευνας θα υπάρχουν οι πίνακες όπου 

βασίστηκαν τα γραφήματα, έτσι όπως εξήχθηκαν από το πρόγραμμα IMB SPSS 

Statistics 22.  
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 Η ερώτηση 29 καλούσε τους συμμετέχοντες στην έρευνα να αναφέρουν το φύλο 

τους. Έτσι βάσει των ποσοστών που εξήχθηκαν σημειώθηκε σχεδόν ίδιος αριθμός 

απαντήσεων ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες, δηλαδή με ποσοστό 49,7% ήταν η 

συμμετοχή των αντρών και 50,43% των γυναικών. Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε 

58 άντρες και 59 γυναίκες, όπως φαίνεται και στο γράφημα 1. Ο καταμερισμός αυτός 

των ποσοστών είναι μια ευχάριστη συγκυρία, αφού έχοντας ίσο αριθμό δειγμάτων-

απαντήσεων από άντρες και γυναίκες τόσο πιο αξιόπιστα, για το γενικότερο σύνολο του 

πληθυσμού θα είναι τα αποτελέσματα. 

 

 

 
 

Γράφημα 1: Φύλο 

 

 

 

 Η ερώτηση 30 του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου αναφερόταν στην ηλικία 

των ερωτηθέντων. Όπως φαίνεται και στο γράφημα 2, η ηλικία του 58,12% των 

ερωτηθέντων κυμαινόταν ανάμεσα στα 20 με 30 χρόνια, το 27,35% αποτελούταν από 

ανθρώπους ηλικίας 30-40 ετών, το 5,13% από ανθρώπους 40-50 ετών, το 8,55% από 

50-60 ετών και τέλος μόνο το 0.85% από ανθρώπους άνω των 60 ετών. Γίνεται 

αντιληπτό λοιπόν πως η πλειοψηφία του δείγματος ήταν νέα άτομα από 20 έως 30 ετών. 
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Γράφημα 2: Ηλικία 

 

 Όσον αφορά τώρα το επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων, το οποίο 

απεικονίζεται στο γράφημα 3 παρατηρείται πως το 40,17% του δείγματος αποτελείται 

από αποφοίτους πανεπιστημίου, το 18,8% από αποφοίτους ΤΕΙ, το 18,8% από 

απόφοιτους λυκείου, ενώ τέλος το 22,22% του δείγματος αποτελείται από ανθρώπους 

που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  

 

 

 

 

Γράφημα 3: Εκπαίδευση 

 

 Πέρα τώρα από την ηλικία και την εκπαίδευση που έχουν λάβει η ερωτηθέντες 

της έρευνας, ως δημογραφικό στοιχείο της έρευνας θεωρήθηκε και το επάγγελμα. Έτσι 
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όπως παρουσιάζεται και στο γράφημα 4, η πλειοψηφία του δείγματος με ποσοστό 

34,19%  απασχολούνταν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 26,5% ήταν ελεύθεροι 

επαγγελματίες, το 19,66% ήταν φοιτητές, το 10,26% ήταν άνεργοι, το 7,69% ήταν 

δημόσιοι υπάλληλοι και τέλος μόνο το 1,71% των ερωτηθέντων απάντησε πως 

ασχολείται με τα οικιακά. 

 
Γράφημα 4: Επάγγελμα 

  

Στην ερώτηση 33 του ερωτηματολογίου οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να 

απαντήσουν σχετικά με τη συχνότητα χρήσης των e-banking υπηρεσιών ανά μήνα. Τα 

συγκεντρωτικά ποσοστά των απαντήσεων που συλλέχθηκαν έδειξαν, όπως φαίνεται και 

στο γράφημα 5, πως το 33,33% του δείγματος χρησιμοποιεί το e-banking από 3 έως 5 

φορές το μήνα, το 30,77% από καμία έως και 2 φορές, το 20,51% από 8 φορές και 

πάνω, ενώ το μικρότερο ποσοστό της τάξης του 15,38% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τις 

υπηρεσίες του e-banking από 6 έως 8 φορές. 
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Γράφημα 5: Συχνότητα Χρήσης e-banking 

 Επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου υπήρξε η ερώτηση 34 η οποία 

αναφερόταν στον εβδομαδιαίο χρόνο που ξοδεύουν τα άτομα του δείγματος στο 

σερφάρισμα στο διαδίκτυο. Όπως ήταν αναμενόμενο η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

με ποσοστό 38,46% απάντησε πως περνάν πάνω από 20 ώρες εβδομαδιαίως στο 

ίντερνετ. Η απάντηση από 10 έως 20 ώρες συγκέντρωσε το ποσοστό της τάξης του 

29,91%, ενώ το 20,51% του δείγματος απάντησε πως ξοδεύει από 5 έως 10 ώρες. 

Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσε η απάντηση που αναφέρονταν σε λιγότερο από 5 

ώρες (9,4%), ενώ το ελάχιστο ποσοστό του 1,71% συγκέντρωσε η απάντηση ότι ο 

εβδομαδιαίος χρόνος που περνάει κάποιος στο ίντερνετ δεν ξεπερνά τη μία ώρα. Τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα απεικονίζονται στο γράφημα 6. 

 

 
 

Γράφημα 6: Εβδομαδιαίος Χρόνος Χρήσης internet 

 

 

 Στην ερώτηση 35 του παρόντος ερωτηματολογίου, οι ερωτηθέντες απάντησαν 

στην ερώτηση ποιανής τράπεζας το e-banking προτιμούν να χρησιμοποιούν. Η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων, όπως φαίνεται και στο γράφημα 7, απάντησαν πως 

προτιμάν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς με 

ποσοστό 58,12%, το 11,97% προτιμάει την Alpha Bank, το 10,26% την Eurobank, το 

17,09%  την Εθνική Τράπεζα και τέλος το ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 0,85% 

συγκεντρώνουν η Attica Bank, η Societe Generale και ο συνδυασμός Εθνικής Τράπεζας 

και Πειραιώς.    
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Γράφημα 7: Προτιμητέα Τράπεζα 

 

Η ερώτηση 36 του ίδιου ερωτηματολογίου πραγματευόταν τον κύριο λόγο για 

τον οποίο κάποιος πελάτης της τράπεζας προτιμάει να χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες της τράπεζας έναντι των παραδοσιακών. Κύριος λόγος χρήσης του e-banking 

κατά συντριπτική πλειοψηφία όπως φαίνεται και στο γράφημα 8, ήταν κατά 53,85% η 

εξοικονόμηση χρόνου, στη συνέχεια με ποσοστό 23,93% ήταν η αναγκαιότητα χρήσης 

του για κάποιες συγκεκριμένες συναλλαγές και τέλος ποσοστό 22,22% συγκέντρωσε η 

απάντηση που αφορούσε στην ευκολία που προσφέρει το e-banking στις διαδικτυακές 

αγορές. 
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Γράφημα 8: Κύριος Λόγος Χρήσης e-banking 

 Επόμενη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

ήταν η ερώτηση 37, η οποία απευθύνει το ερώτημα για το ποια είναι η υπηρεσία του e-

banking την οποία χρησιμοποιούν περισσότερο οι πελάτες της τράπεζας. Όπως γίνεται 

αντιληπτό και από το γράφημα 9, την πλειοψηφία των απαντήσεων συγκέντρωσε η 

απάντηση «Πληρωμή Λογαριασμών» με ποσοστό 43,59%, ενώ δεύτερη έρχεται η 

«Μεταφορά Χρημάτων» με ποσοστό 31,62%. Στη συνεχεία, το ποσοστό της τάξης του 

21,37% συγκέντρωσε η απάντηση που αναφέρεται στην παρακολούθηση του 

υπολοίπου του λογαριασμού και των πρόσφατων συναλλαγών. Τέλος, πολύ μικρό 

ποσοστό που μόλις αγγίζει το 3,42% έλαβε η απάντηση που είχε ως περιεχόμενο της 

πως η υπηρεσία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών που χρησιμοποιούν 

περισσότερο οι πελάτες ήταν οι νέες επενδύσεις.  

 

 
 

Γράφημα 9: Δημοφιλέστερη υπηρεσία e-banking 

 

 

Στην ερώτηση 38 του ερωτηματολογίου οι ερωτηθέντες απάντησαν στο που 

εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους όταν χρησιμοποιούν το e-banking. Όπως 

γίνεται αντιληπτό και από το γράφημα 10 παρακάτω, την συντριπτική πλειοψηφία στις 

απαντήσεις συγκέντρωσε η ασφάλεια που παρέχει η τράπεζα κατά τη διαδικασία 

χρήσης των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών από τους πελάτες της. Την απάντηση αυτήν 

επέλεξαν το 70,09% του δείγματος. Επόμενη απάντηση αλλά με πολύ μικρότερο 

ποσοστό της τάξης του 13,68% ήταν «Το όνομα της τράπεζας» και μετά ακολουθεί η 
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απάντηση «Ευκολία στην πλοήγηση της ιστοσελίδας» με ποσοστό 9,4%. Στη συνέχεια 

με ποσοστό 3,42% και οι δύο έρχονται οι απαντήσεις που αφορούν στην 

εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και στις φθηνές χρεώσεις. 

 
 

Γράφημα 10: Εστίαση προσοχής στο e-banking 

 

 Προτελευταία ερώτηση στο ερωτηματολόγιο της παρούσας διπλωματικής ήταν 

η ερώτηση 39 η οποία πραγματευόταν την πηγή από την οποία ο κάθε χρήστης αντλεί 

πληροφορίες για το e-banking. Όπως παρουσιάζεται και στο γράφημα 11, οι δύο 

απαντήσεις που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά της τάξης του 39,32% 

ανέφεραν πως κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών ήταν το διαδίκτυο και το προσωπικό 

της τράπεζας. Επόμενη απάντηση με ποσοστό 17,09% ήταν πως πηγή άντλησης 

πληροφοριών ήταν οι φίλοι. Τέλος το 3,42% ανέφερε πως πληροφορείται για τις νέες 

υπηρεσίες  του e-banking από διαφημίσεις στην τηλεόραση και μόλις το 0,85% από 

εφημερίδες και περιοδικά.  
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Γράφημα 11: Πηγή άντλησης πληροφοριών 

 Τέλος, τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου που κλήθηκαν να απαντήσουν 

οι ερωτηθέντες ήταν τα χρόνια τα οποία χρησιμοποιούν e-banking. Η πλειοψηφία των 

απαντήσεων συγκεντρώθηκε όπως ήταν λογικό για τα δεδομένα της Ελλάδας στην 

απάντηση «Από 1 έως 3 χρόνια» με ποσοστό 48,72%, όπως φαίνεται και στο γράφημα 

11. Μικρότερα ποσοστά της τάξης του 21,37% συγκέντρωσε η απάντηση «Κάτω από 

ένα χρόνο». Τέλος ποσοστά 15,38% και 14,53% συγκέντρωσαν αντίστοιχα οι 

απαντήσεις «Από 5 χρόνια και πάνω» και «Από 3 έως 5 χρόνια». 

 

 

 
 

Γράφημα 12: Χρόνια χρήσης e-banking 
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6.2 Ανάλυση αξιοπιστίας έρευνας 

 
 Στο σημείο αυτό της παρούσας διπλωματικής κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί 

η ανάλυση του ερωτηματολογίου, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της 

αξιοπιστίας του. Για την εκτίμηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου και κατά 

συνέπεια ολόκληρης της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής άλφα του Cronbach. 

Ο συντελεστής Alpha του Cronbach μετράει την εσωτερική συνοχή σε μια υποκλίμακα, 

στην προκείμενη περίπτωση την συνοχή σε κάθε διάσταση, δηλαδή το κατά πόσο 

διαφορετικές προτάσεις μετρούν την ίδια έννοια. Για να θεωρηθεί αποδεκτή μια τιμή 

της μεταβλητής άλφα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,7. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

τιμή που εξάχθηκε, τόσο μεγαλύτερη η αξιοπιστία της συνοχής σε κάθε διάσταση. Ενώ 

αντίθετα, αν μια διάσταση βρεθεί με μικρό συντελεστή άλφα, τότε θα πρέπει να 

επανεξεταστεί η προσθήκη ή αφαίρεση προτάσεων ή ακόμα να γίνει επανεξέταση της 

σαφήνειας των προτάσεων.  

 

 Στο κύριο μέρος της ανάλυσης το οποίο ακολουθεί, θα παρουσιαστούν οι 

πίνακες συνάφειας του συντελεστή Alpha Cronbach για κάθε διάσταση χωριστά και 

στο παράρτημα της διπλωματικής, για λόγους ευκολίας στην ανάγνωση, υπάρχουν οι 

πίνακες, έτσι όπως εξήχθησαν από το SPSS, οι οποίοι παρουσιάζουν το κατά πόσο 

αυξάνεται ή μειώνεται η συνάφεια και συνοχή της κάθε διάστασης αν και εφόσον 

παραλειφθεί μια ερώτηση τη φορά. Έτσι μπορεί εύκολα ο παρατηρητής να εντοπίσει τις 

αδυναμίες στη δημιουργία του παρόντος ερωτηματολογίου και να υπάρξουν 

παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης.        

 

 Βάσει των ερωτήσεων 1, 2 και 3 του ερωτηματολογίου της παρούσας 

διπλωματικής, σχεδιάστηκε η πρώτη από τις 11 διαστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην 

έρευνα. Η διάσταση αυτή είναι η «Αξιοπιστία» και βασίζεται στις ερωτήσεις «1.Όταν η 

τράπεζα υπόσχεται ότι θα πραγματοποιήσει μια ενέργεια σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, 

πάντα το κάνει.», «2. Η τράπεζα κρατάει τα στοιχεία μου με ακρίβεια.» και «3.Η 

εξυπηρέτηση από την ιστοσελίδα της τράπεζας ήταν σωστή από την πρώτη φορά.». Η τιμή 

του συντελεστή Alpha Cronbach’s, όπως εξάχθηκε από το SPSS 22 και απεικονίζεται 

και στο Σχήμα 1 είναι 0,706. Άρα υπάρχει συνεκτικότητα ανάμεσα σε αυτές τις 3 

ερωτήσεις και έτσι μπορούν να θεωρηθούν πως οι συγκεκριμένες ερωτήσεις αποτελούν 

τη διάσταση της αξιοπιστίας. Επίσης, στο παράρτημα υπάρχει και ο πίνακας ο οποίος 
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επιβεβαιώνει πως η συνάφεια και συνοχή της διάστασης της αξιοπιστίας δεν πρόκειται 

να αυξηθεί, οποιαδήποτε ερώτηση και να παραλείψουμε.  

 

Σχήμα 1: Cronbach’s Alpha για την Αξιοπιστία 

 

 

Οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, έτσι όπως τουλάχιστον 

αρχικά σχεδιάστηκαν, αναφέρονταν στην διάσταση της «Ανταπόκρισης». Οι ερωτήσεις 

αυτές ήταν «4. Η ιστοσελίδα της τράπεζας  δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσης φορμών 

παραπόνων ηλεκτρονικά.», «5. Η ανταπόκριση στα αιτήματα μου μέσω e-mail ή άλλων 

τρόπων ήταν έγκαιρη.», «6. Η τράπεζα επιλύει γρήγορα τα προβλήματα που αντιμετωπίζω 

με την ιστοσελίδα της.» και η ερώτηση «7. Μπορώ γρήγορα μέσω της ιστοσελίδας της 

τράπεζας να βρω τις πληροφορίες που χρειάζομαι.». Η τιμή του συντελεστή Cronbach’s 

Alpha που εξήχθη από το πρόγραμμα SPSS είναι 0,683, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, 

δηλαδή μικρότερη από το κατώτατο όριο ώστε να θεωρηθεί πως η συγκεκριμένη 

διάσταση έχει συνοχή και συνάφεια. Επίσης, με τη βοήθεια του ίδιου προγράμματος και 

σε πίνακα που υπάρχει στο παράρτημα και αναφέρεται στο Σχήμα 2, γίνεται αντιληπτό 

πως μόνο εάν αφαιρέσουμε την ερώτηση 4, θα έχουμε μια μικρή βελτίωση της 

συνάφειας της διάστασης της ανταπόκρισης. Με την αφαίρεση της συγκεκριμένης 

ερώτησης ο νέος συντελεστής άλφα φτάνει το 0,692, αύξηση η οποία δεν είναι ικανή να 

ξεπεράσει το κατώτατο όριο που είναι το 0,7, ούτως ώστε να θεωρηθεί πως η 

συγκεκριμένη διάσταση διακρίνεται από συνοχή. Γι αυτό το λόγο θα έπρεπε να υπάρξει 

αναδιατύπωση των προτάσεων της συγκεκριμένης διάστασης, ώστε να βελτιωθεί η 

σαφήνεια τους. Η παραδοχή που θα γίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση για την 

ερμηνεία της τιμής του συντελεστή άλφα, είναι πως οι περισσότεροι επισκέπτες των 

ηλεκτρονικών τραπεζών δεν έχουν αντιληφθεί την ύπαρξη δυνατότητας φορμών 

παραπόνων και επίσης δεν έχουν προσπαθήσει να επικοινωνήσουν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν μέσω e-mail. Ακόμη μπορεί να θεωρηθεί πως η ερώτηση 6 δεν έχει 

σαφές νόημα και παραπλανά τους αναγνώστες ώστε να δώσουν ικανοποιητικές 

απαντήσεις.  

 

Σχήμα 2: Cronbach’s Alpha για την Ανταπόκριση  
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 Όσο αναφορά τώρα τη διάσταση «Χρηστικότητα Ιστοσελίδας», η οποία 

βασίζεται στις ερωτήσεις «8. Είναι εύκολο και γρήγορο να πραγματοποιήσω  μια 

συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας.», «9. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι 

εύκολη.», «10. Μπορώ εύκολα να συνδεθώ στον λογαριασμό μου μέσα από την 

ιστοσελίδα της τράπεζας.», «11. Δεν έχω αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την αναζήτηση 

πληροφοριών μέσα από την ιστοσελίδα.» και στην ερώτηση «12. Η ιστοσελίδα είναι 

καλαίσθητη με ωραία γραφικά.», γίνεται αντιληπτό από το Σχήμα 3 πως ο συντελεστής 

άλφα του Cronbach είναι 0,808, δηλαδή μεγαλύτερος από 0,7 και άρα υπάρχει 

συνάφεια και συνοχή στις ερωτήσεις που αποτελούν την συγκεκριμένη διάσταση. 

Ακόμη, βάσει του πίνακα που υπάρχει στο παράρτημα γίνεται αντιληπτό πως μόνο αν 

αφαιρεθεί η ερώτηση 11, η οποία αναφέρεται στην ύπαρξη προβλημάτων κατά την 

αναζήτηση πληροφοριών, μόνο τότε θα υπάρξει μια μικρή αύξηση της συνοχής. 

 

Σχήμα 3: Cronbach’s Alpha για τη Χρηστικότητα Ιστοσελίδας 

 

 

 Επόμενη διάσταση είναι αυτή της «Ασφάλειας», η οποία αποτελείται από 

τέσσερις ερωτήσεις, οι οποίες είναι «13. Η τράπεζα δεν μεταχειρίζεται τις προσωπικές 

μου πληροφορίες χωρίς την άδεια μου.», «14. Οι διαδικτυακές μου συναλλαγές είναι 

ακριβείς.( Δεν προκύπτουν λάθη κατά τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε 

λογαριασμό)», «15. Υπάρχει ασφάλεια κατά τη διάρκεια καταχώρησης ευαίσθητων 

πληροφοριών. (π.χ. αριθμός πιστωτικής)» και την ερώτηση «16. Το ρίσκο από τις 

διαδικτυακές μου συναλλαγές είναι χαμηλό.». Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4, ο 

συντελεστής άλφα παίρνει την τιμή 0,788, το οποίο σημαίνει πως υπάρχει συνοχή και 

συνάφεια ανάμεσα σε αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν να 

θεωρηθούν ότι αποτελούν την διάσταση της Ασφάλειας. Στο παράρτημα, όπως και στις 
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προηγούμενες διαστάσεις υπάρχει ο πίνακας ο οποίος δείχνει την μετατροπή του 

συντελεστή άλφα εφόσον αφαιρεθεί μια ερώτηση σε κάθε διάσταση. Στην προκείμενη 

περίπτωση καμία παράλειψη ερώτησης δεν είναι ικανή να αυξήσει τη συνοχή της 

διάστασης. 

 

Σχήμα 4: Cronbach’s Alpha για την Ασφάλεια 

 

 

 Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο πως για τις διαστάσεις «Εμπιστοσύνη», 

«Προσαρμοστικότητα/ Ευελιξία» και «Εξατομίκευση», όπως είναι προφανές είναι 

αδύνατο να εφαρμοστεί η εκτίμηση αξιοπιστίας με βάση τον συντελεστή Αlpha του 

Cronbach, και αυτό γιατί αυτές οι διαστάσεις αποτελούνται από μια ερώτηση η καθεμία 

και έτσι η έννοια της συνοχής δεν έχει καμία απολύτως ερμηνεία. Επίσης, για τις 

διαστάσεις «Ποιότητα Πληροφοριών», «Προσβασιμότητα» και «Προνομιακή 

Αντιμετώπιση», οι οποίες αποτελούνται από δύο μόνο ερωτήσεις, δεν έχει υπόσταση η 

συζήτηση περί αφαίρεσης της μία ερώτησης προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή, για 

τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί στην αρχή της παραγράφου.   

 

 Η επόμενη διάσταση αναφέρεται στην «Ποιότητα Πληροφοριών» και 

αποτελείται από δύο ερωτήσεις, την «18. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την 

ιστοσελίδα είναι πλήρεις και πάντα πρόσφατα ενημερωμένες.» και «19. Οι πληροφορίες 

που παρέχονται από την ιστοσελίδα είναι διατυπωμένες σε απλή γλώσσα και εύκολα 

κατανοητή.». Ο συντελεστής Alpha του Cronbach για τη διάσταση της Ποιότητας των 

πληροφοριών, όπως φαίνεται και από το Σχήμα 5, παίρνει τιμή 0.769, η οποία είναι 

μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο του 0,7 και ως αποτέλεσμα σημαίνει την ύπαρξη 

συνοχής στην συγκεκριμένη διάσταση. Ακόμη, όπως έχει προαναφερθεί, λόγω του 

γεγονότος των δύο μόνο ερωτήσεων στην συγκεκριμένη διάσταση, δεν μπορεί να γίνει 

περαιτέρω συζήτηση για την παράλειψη μίας. 

 

Σχήμα 5: Cronbach’s Alpha για την Ποιότητα Πληροφοριών 
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 Οι ερωτήσεις τώρα, οι οποίες αποτελούν την επόμενη διάσταση της 

«Προσβασιμότητας», είναι η «20. Το e-banking της τράπεζας είναι προσβάσιμο 24 ώρες 

την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα.» και η «21. Η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας και των 

δεδομένων που καταχωρούνται είναι μεγάλη.». Η τιμή του Cronbach’s Alpha για την 

συγκεκριμένη διάσταση έχει τιμή 0,721, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, μεγαλύτερη 

δηλαδή από το 0,7. Το αποτέλεσμα αυτό όπως έχει προαναφερθεί και όλες τις 

προηγούμενες φορές σημαίνει πως υπάρχει συνέπεια και συνοχή στην διάσταση της 

Ποιότητας των Πληροφοριών. 

Σχήμα 6: Cronbach’s Alpha για την Προσβασιμότητα 

 

 

 Επόμενη διάσταση είναι αυτή της «Επαναφορά/ Ανάκτηση Συστήματος», η 

οποία αποτελείται από τρείς ερωτήσεις, την ερώτηση «22. Η ιστοσελίδα διαθέτει 

τρόπους επικοινωνίας με αντιπροσώπους της τράπεζας, πάντα άμεσα διαθέσιμους 

τηλεφωνικά.», την «23. Το προσωπικό της εξυπηρέτησης πελατών έχει καλή 

επιστημονική γνώση και ικανότητα.» και τέλος την ερώτηση «24. Το προσωπικό της 

εξυπηρέτησης πελατών είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει το κοινό.». Η τιμή του 

συντελεστή άλφα του Cronbach, η οποία εξήχθη από το πρόγραμμα SPSS για αυτή τη 

διάσταση είναι 0,755, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, δηλαδή είναι μεγαλύτερη από το 

κατώτατο όριο, γεγονός που υποδεικνύει πως υπάρχει συνοχή και συνάφεια στην 

προκείμενη διάσταση. Ακόμη, βάσει των αποτελεσμάτων που υπάρχουν στο Σχήμα 7 

του παρατήματος, γίνεται αντιληπτό πως μόνο εάν αφαιρεθεί η ερώτηση 22, η οποία 

αναφέρεται στην ύπαρξη τρόπων επικοινωνίας με τους αντιπροσώπους της τράπεζας, 

μόνο τότε θα επέλθει μια μικρή βελτίωση της συνάφειας της συγκεκριμένης διάστασης.  

  

Σχήμα 7: Cronbach’s Alpha για την Επαναφορά/Ανάκτηση Συστήματος 
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Τελευταία διάσταση που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της ποιότητας του 

e-banking, ήταν η «Προνομιακή Αντιμετώπιση». Η διάσταση αυτή αποτελούνταν από 

δύο ερωτήσεις, την «27. Οι χρεώσεις για την χρησιμοποίηση του e-banking είναι 

λογικές.» και την «28. Το e-banking παρέχει προνομιακές τιμές και χρεώσεις για τους 

χρήστες του.». Η τιμή του συντελεστή Alpha του Cronbach είναι 0,747, γεγονός που 

αποδεικνύει πως υπάρχει συνοχή και συνάφεια στην συγκεκριμένη διάσταση. Τέλος, 

όπως και για κάποιες προηγούμενες διαστάσεις, έτσι και στη διάσταση της 

Προνομιακής Αντιμετώπισης, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση περί παράλειψης μιας 

ερώτησης προκειμένου να υπάρξει αύξηση της συνάφειας, για τους ίδιους λόγους που 

έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω. 

 

Σχήμα 8: Cronbach’s Alpha για την Προνομιακή Αντιμετώπιση 

 

 

6.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

 Αφού ήδη πλέον έχει αναλυθεί το προφίλ των ερωτηθέντων της παρούσας 

διπλωματικής και έχει προηγηθεί η ανάλυση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, θα 

ακολουθήσει η ανάλυση των επιμέρους απαντήσεων που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο 

με σκοπό την μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών του e-banking. Η ανάλυση θα 

επικεντρωθεί αρχικά σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου ξεχωριστά, μελετώντας 

τον μέσο όρο των απαντήσεων, την τυπική απόκλιση και τις ελάχιστες και μέγιστες 

τιμές των απαντήσεων που δόθηκαν με τη βοήθεια του SPSS Statistics 22. Στη 

συνέχεια, βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε στις ερωτήσεις, θα εξαχθεί η 

βαθμολογία, με την βοήθεια των μέσων όρων, που έδωσαν οι πελάτες των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών σε κάθε μια διάσταση της ποιότητας τους, έτσι 

όπως αρχικά είχαν ταξινομηθεί κατά τη διάρκεια δημιουργίας του ερωτηματολογίου. 
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Ένας μέσος όρος θα θεωρείται ικανοποιητικός αν ξεπερνάει την τιμή του 3,7 , υψηλός 

αν ξεπερνάει την τιμή 4 και χαμηλός αν υπολείπεται το 3,5. Η παραδοχή αυτή έγινε 

λόγω του ότι οι απαντήσεις ήταν της κλίμακας Likert και έπαιρναν τιμές από 1 έως 5. 

Επομένως όσο πιο κοντά στο 5 που είναι το άριστο τόσο πιο θετικά τα αποτελέσματα 

για την εκάστοτε ερώτηση.  

  

 Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ερωτήσεων που θα ακολουθήσει, θα 

παρουσιάζεται και για κάθε ερώτηση το ιστόγραμμα συχνοτήτων έτσι όπως εξάγεται 

από το πρόγραμμα SPSS Statistics 22. Σε καθένα από αυτά τα ιστογράμματα ο αριθμός 

1 αντιπροσωπεύει την απάντηση Διαφωνώ Απόλυτα, ο αριθμός 2 την απάντηση 

Διαφωνώ, ο αριθμός 3 δηλώνει Ουδετερότητα, ο αριθμός 4 δηλώνει Συμφωνία με την 

παραπάνω πρόταση και τέλος ο αριθμός 5 αντιπροσωπεύει την Απόλυτη Συμφωνία. 

Κατά αυτόν τον τρόπο άλλωστε ήταν δομημένο και το ερωτηματολόγιο της παρούσας 

διπλωματικής. Τέλος, στο παράρτημα θα υπάρχουν οι βοηθητικοί πίνακες που 

εξήχθησαν από το SPSS και για λόγους ευκολίας στην ανάγνωση της διπλωματικής, 

κρίθηκε σκόπιμο να μην εμφανίζονται στο κύριο μέρος της εργασίας.  

 

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

 

Ερώτηση 1: Όταν η τράπεζα υπόσχεται ότι θα πραγματοποιήσει μια 

ενέργεια σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, πάντα το κάνει.    

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 1: Συχνότητες Ερώτησης 1 
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Αυτό το οποίο μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα βάσει των αποτελεσμάτων 

που δόθηκαν από το SPSS είναι πως η πλειοψηφία των απαντήσεων στην ερώτηση που 

αφορούσε στην ικανότητα της τράπεζας να πραγματοποιεί έγκαιρα αυτά τα οποία 

υπόσχεται, είχε θετική χροιά. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το μέσο όρο των απαντήσεων 

στην ερώτηση 1, ο οποίος είναι 3,7. Παρατηρείται επίσης ύστερα από την εξαγωγή και 

του ιστογράμματος για την συγκεκριμένη ερώτηση πως το 47% των ερωτηθέντων 

απάντησαν πως συμφωνούν  με τη διατύπωση της ερώτησης. Φυσικά, όμως υπήρχαν 

και οι ακραίες απαντήσεις, δηλαδή άτομα που απάντησαν πως διαφωνούν απόλυτα και 

άτομα που διαφωνούν απόλυτα. Τέλος, εκεί που θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή 

της η τράπεζα είναι στην τήρηση των χρόνων εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της προς 

τους πελάτες της, προκειμένου να μην υπάρχει ούτε ένας ανικανοποίητος.    

 

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 1 

 

Ερώτηση 2: Η τράπεζα κρατάει τα στοιχεία μου με ακρίβεια.(διεύθυνση 

e-mail, ποσό τραπεζικού λογαριασμού κτλ.) 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 2: Συχνότητες Ερώτησης 2 
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 Βάσει των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν από το πρόγραμμα SPSS γίνεται 

αντιληπτό, σύμφωνα με τον μέσο όρο των απαντήσεων της δεύτερης ερώτησης, πως οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν πως η τράπεζα είναι αξιόπιστη κατά 

την τήρηση των προσωπικών στοιχείων των συναλλασσομένων. Αυτό γίνεται εμφανές 

λόγω του μέσου όρου των απαντήσεων ο οποίος είναι 4,2 και πως το 53,8% των 

ερωτηθέντων δήλωσαν πως συμφωνούν απόλυτα με τη διατύπωση της ερώτησης περί 

ακρίβειας στοιχείων. Στη συνέχεια ακολουθεί το ιστόγραμμα της ερώτησης 2 το οποίο 

κάνει ακόμη πιο εμφανή την απόλυτη συμφωνία των ερωτηθέντων με την διατύπωση 

της ερώτησης. Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό από το υψηλό μέσο όρο που παρουσιάζει 

η συγκριμένη ερώτηση, φαίνεται πως η αξιοπιστία της τράπεζας στην τήρηση των 

στοιχείων των συναλλασσομένων της είναι από τα δυνατά της στοιχεία και αποτελεί 

ισχυρό κίνητρο για τους πελάτες της τράπεζας να μην διστάζουν να προβούν σε 

διαδικασίες e-banking. 
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 2 

 

Ερώτηση 3: Η εξυπηρέτηση από την ιστοσελίδα της τράπεζας ήταν 

σωστή από την πρώτη φορά.  

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

      

 

Πίνακας 3: Συχνότητες Ερώτησης 3 

        

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 3, μπορεί ο παρατηρητής εύκολα να 

αντιληφθεί  πως ο μέσος όρος της ερώτησης που σχετίζεται με την ορθότητα από την 

πρώτη φορά της εξυπηρέτησης του πελάτη από την τράπεζα είναι ικανοποιητικός και 

φτάνει στο ύψος της τάξης του 3,7. Επίσης βάσει του ιστογράμματος της ερώτησης 3, 

γίνεται αντιληπτό πως το 34% των ερωτηθέντων, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο 

ποσοστό, δήλωσαν πως συμφωνούν με την διατύπωση της ερώτησης, ενώ από 27% 

καταλαμβάνουν οι απαντήσεις 3 και 5. Αυτό το οποίο κρίνεται άξιο λόγου για τη 

συγκεκριμένη ερώτηση είναι πως υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα 

της εξυπηρέτησης και πως η τράπεζα θα πρέπει να το λάβει υπόψη της.  
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 3 

 

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

 

Ερώτηση 4: Η ιστοσελίδα της τράπεζας  δίνει τη δυνατότητα 

συμπλήρωσης φορμών παραπόνων ηλεκτρονικά. ( Δίνεται η δυνατότητα 

στους χρήστες να υποβάλλουν μέσω της ιστοσελίδας τα παράπονα και τις 

παρατηρήσεις τους.) 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 4: Συχνότητες Ερώτησης 4 

 



68 

 

 

 Με βάση τον πίνακα που εξήχθη από το πρόγραμμα SPSS, γίνεται φανερό πως η 

ερώτηση 4, η οποία αναφέρεται στην δυνατότητα των πελατών να συμπληρώνουν 

ηλεκτρονικά φόρμες παραπόνων, έχει αρκετά χαμηλό μέσο όρο, ο οποίος με δυσκολία 

φτάνει στο ύψος του 3,2. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστό 36,8%, όπως 

φαίνεται και ιστόγραμμα της ερώτησης 4, απάντησαν πως έχουν ουδέτερη στάση 

απέναντι σε αυτήν την ερώτηση. Αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως 

το γεγονός πως πολλοί επισκέπτες της ιστοσελίδας δεν έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει 

αυτή η δυνατότητα ή δεν έχουν προσπαθήσει να συμπληρώσουν μια τέτοιου είδους 

φόρμα, θεωρώντας την χάσιμο χρόνου. Φυσικά υπήρχαν και εδώ οι ακραίες απαντήσεις 

ότι κάποιοι δηλαδή συμφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα με τη διατύπωση της ερώτησης. 

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί για την προκείμενη ερώτηση είναι πως η 

διαδικασία συμπλήρωσης φορμών ηλεκτρονικά χρίζει άμεσης βελτίωσης με ποικίλους 

τρόπους. Ενδεικτικά ένας τέτοιος τρόπος θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη τοποθέτηση 

του συνδέσμου στη χωροταξία της ιστοσελίδας. 

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 4 

 

Ερώτηση 5: Η ανταπόκριση στα αιτήματα μου μέσω e-mail ή άλλων 

τρόπων ήταν έγκαιρη. 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 
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Πίνακας 5: Συχνότητες Ερώτησης 5 

     

 Άλλη μία ερώτηση με χαμηλό μέσο όρο όπως αυτός εξήχθη από το πρόγραμμα 

SPSS Statistics 22, είναι η ερώτηση 5, η οποία αναφέρεται στην έγκαιρη ανταπόκριση 

από την μεριά της τράπεζας στα αιτήματα των πελατών μέσω e-mail ή άλλων τρόπων. 

Η τιμή του μέσου όρου μετά βίας αγγίζει το 3,4, με το 36,8% να έχουν κρατήσει 

ουδέτερη στάση σε αυτήν την ερώτηση και το 35% να έχει δηλώσει πως συμφωνεί με 

τη διατύπωση της ερώτησης. Η κατανομή των απαντήσεων φαίνεται και στο 

ιστόγραμμα της ερώτησης 5 αμέσως παρακάτω. Αυτό το οποίο αξίζει να σχολιαστεί με 

βάση την κατανομή των ποσοστών στις απαντήσεις είναι πως προφανώς το 36,8% των 

ερωτηθέντων που έχουν ουδέτερη στάση, δεν έχουν προσπαθήσει να στείλουν e-mail 

στην τράπεζα για να διευθετηθεί μια ενέργεια. Ενώ αντίθετα, το 35% που κράτησε 

θετική στάση απέναντι στην ερώτηση προφανώς έχει επιχειρήσει και η έκβαση που είχε 

η υπόθεση ήταν θετική. Επομένως, όπως και στην προηγούμενη ερώτηση αυτό το οποίο 

θα πρέπει να πράξει η τράπεζα είναι να ωθεί τους πελάτες του ηλεκτρονικού 

καταστήματος της να επικοινωνούν μαζί της ηλεκτρονικά. 
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 5 

 

Ερώτηση 6: Η τράπεζα επιλύει γρήγορα τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζω με την ιστοσελίδα της. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

Πίνακας 6: Συχνότητες Ερώτησης 6 

 

 Με βάση τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από το πρόγραμμα SPSS και σε 

αυτήν την ερώτηση συναντάμε έναν από τους χαμηλότερους μέσους όρους των 

απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της παρούσας διπλωματικής. Η τιμή του μέσου όρου 

της ερώτησης 6, η οποία σχετίζεται με την ταχύτητα επίλυσης των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι διαδικτυακοί επισκέπτες, είναι πολύ χαμηλή και είναι ίση με το 3,2. 

Όπως φαίνεται και στο ιστόγραμμα της ερώτησης 6 το 38,5% είχαν ουδέτερη στάση 

απέναντι στην ερώτηση 6, ενώ το 24% δήλωσε πως συμφωνεί με τη διατύπωση της 

ερώτησης. Ερμηνεία για το υψηλό ποσοστό της ουδέτερης στάσης θα μπορούσε να 

ήταν είτε το ότι δεν έχει τύχει να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα κατά την έκβαση 

των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων τους ή ότι το πρόβλημα που αντιμετώπισαν δεν 

ήταν τόσο σοβαρό. Από την άλλη μεριά το ποσοστό του 24% σε άθροιση με το 

ποσοστό που απάντησε πως συμφωνεί απόλυτα με την διατύπωση της ερώτησης, 

φτάνει στο ύψος του 40%, γεγονός που υποδεικνύει πως τις περισσότερες φορές τα 

προβλήματα επιλύονται άμεσα. Παρ’ όλα αυτά, η τράπεζα οφείλει να βελτιώσει την 

ταχύτητα επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της, ώστε να έχει 

συνεχώς ευχαριστημένους πελάτες. 
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 6 

 

 

Ερώτηση 7: Μπορώ γρήγορα μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας να 

βρω τις πληροφορίες που χρειάζομαι. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 7: Συχνότητες Ερώτησης 7 

       

 Τελευταία ερώτηση που συνδέεται με την διάσταση της Ανταπόκρισης ήταν η 

ερώτηση 7. Η ερώτηση 7 αναφερόταν στο πόσο γρήγορα είναι σε θέση ο επισκέπτης 

του ηλεκτρονικού καταστήματος της τράπεζας να βρει τις πληροφορίες που χρειάζεται. 
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Σύμφωνα τώρα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξήχθη από το SPSS για την προκείμενη 

ερώτηση ο μέσος όρος για αυτήν είναι το 3,7. Αυτός μπορεί να θεωρηθεί ένας αρκετά 

ικανοποιητικός μέσος όρος σε συνδυασμό όμως με το ιστόγραμμα που υπάρχει 

παρακάτω στο οποίο γίνεται αντιληπτό πως η  πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

απάντησαν πως συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με την διατύπωση της ερώτησης. 

Αυτό φαίνεται στο ότι το ποσοστό της άθροισης της απάντησης 4 και 5 φτάνει το 60%. 

Επομένως, η ηλεκτρονική τραπεζική θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για τον 

όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της ιστοσελίδας της προκειμένου οι 

επισκέπτες της να είναι σε θέση χωρίς μεγάλη προσπάθεια να βρίσκουν αυτό που 

ψάχνουν. 

 

 

 

 

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 7 

 

 

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
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Ερώτηση 8: Είναι εύκολο και γρήγορο να πραγματοποιήσω  μια 

συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 8: Συχνότητες Ερώτησης 8 

 

 

 Η πρώτη ερώτηση της διάστασης «Χρηστικότητα Ιστοσελίδας» είναι η ερώτηση 

8, η οποία αναφέρεται στην ευκολία και ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται μια 

συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας. Η ερώτηση αυτή, σύμφωνα με τον 

πίνακα που εξήχθη από το SPSS, εμφανίζει έναν από τους μεγαλύτερους μέσους όρους 

της τάξης του 4,1. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω ιστόγραμμα, το 45% των 

ερωτηθέντων απάντησαν πως συμφωνούν με την διατύπωση της πρότασης και το 

37,6% απάντησαν πως συμφωνούν απόλυτα. Έτσι αυτό το οποίο μπορεί να εξαχθεί ως 

συμπέρασμα για την προκείμενη περίπτωση είναι πως σε ότι έχει να κάνει με την 

ταχύτητα και την ευκολία των συναλλαγών μέσω του ιστοτόπου, οι τράπεζες έχουν 

καταφέρει να απλοποιήσουν τις διαδικασίες ώστε να μπορεί ο καθένας και γρήγορα να 

χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική υπηρεσία. Αυτός είναι ένας ακόμη παράγοντας που 

συμβάλλει θετικά στην ποιότητα της ηλεκτρονικής τραπεζικής. 
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 8 

 

 

 

Ερώτηση 9: Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι εύκολη.  

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

Πίνακας 9: Συχνότητες Ερώτησης 9 

 

 Επόμενη ερώτηση που συμβάλλει θετικά στην αξιολόγηση της διάστασης της 

Χρηστικότητας της Ιστοσελίδας είναι η ερώτηση 9. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

πίνακα συχνοτήτων, ο μέσος όρος των απαντήσεων που δόθηκαν για τη συγκεκριμένη 

ερώτηση είναι 4,017. Ένας τόσο υψηλός μέσος όρος υπογραμμίζει την ευκολία στην 

πλοήγηση της ιστοσελίδας. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω ιστόγραμμα, σχεδόν το 
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80% των ερωτηθέντων απάντησαν πως θεωρούν εξαιρετικά εύκολο να πλοηγηθούν και 

να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για τις δραστηριότητες τους. Επομένως, ως 

συμπέρασμα έχουμε το γεγονός πως για την μεγάλη απήχηση του e-banking στο ευρύ 

κοινό, καθοριστικής σημασίας είναι η ευκολία στη χρήση του. Άρα, αυτό το οποίο θα 

πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους οι τράπεζες είναι να βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους 

βελτίωσης της εργονομίας των ιστοσελίδων τους, ούτως ώστε να αυξάνεται συνεχώς η 

προσφερόμενη ποιότητα του e-banking. 

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 9 

Ερώτηση 10: Μπορώ εύκολα να συνδεθώ στον λογαριασμό μου μέσα 

από την ιστοσελίδα της τράπεζας. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 10: Συχνότητες Ερώτησης 10 
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 Άλλη μια ερώτηση που και αυτή με τη σειρά της αυξάνει τη συνολική 

αξιολόγηση της διάστασης της Χρηστικότητας της Ιστοσελίδας είναι η ερώτηση 10, η 

οποία αναφέρεται στην ευκολία σύνδεσης στον προσωπικό λογαριασμό μέσα από την 

ιστοσελίδα της τράπεζας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα SPSS, ο μέσος όρος για την 

συγκεκριμένη ερώτηση είναι υψηλός και ίσος με το 4,2. Αυτό μεταφράζεται ως ένα 

πολύ θετικό σημάδι συμβολής της χρηστικότητας της ιστοσελίδας στην γενικότερη 

επίδοση και ποιότητα της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Βάσει του ιστογράμματος που 

υπάρχει παρακάτω, μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό 

της τάξης του 44% απάντησε πως συμφωνεί απόλυτα με τη διατύπωση της ερώτησης 

και πως το 42% δήλωσε και αυτό συμφωνία. Έτσι, είναι ξεκάθαρο πως η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνουν ευκολία κατά τη σύνδεση στον λογαριασμό 

τους. Άρα, και σε αυτήν την ερώτηση το συμπέρασμα είναι το ίδιο με τις 

προηγούμενες. Οι ηλεκτρονικές τράπεζες θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνουν την 

εργονομία της σελίδας τους για να έχουν συνεχώς ευχαριστημένους τους επισκέπτες 

τους. 

  

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 10 

 

Ερώτηση 11: Δεν έχω αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την αναζήτηση 

πληροφοριών μέσα από την ιστοσελίδα. 
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Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 11: Συχνότητες Ερώτησης 11 

          

 

 Η επόμενη ερώτηση αποτελεί μελανό σημείο για την ‘υψηλόβαθμη’ ως τώρα, 

βάσει των μέσων όρων, διάσταση της Χρηστικότητας της Ιστοσελίδας. Η ερώτηση 11, 

η οποία αναφέρεται στην ύπαρξη προβλημάτων κατά την αναζήτηση πληροφοριών, 

έχει μέσο όρο με βάση τον πίνακα της τάξης του 3,2. Ο αριθμός 3,2 είναι ένας αρκετά 

χαμηλός μέσος όρος, αν αναλογιστεί κανείς πως το άριστα είναι το 5. Αυτό σημαίνει 

πως οι ηλεκτρονικοί επισκέπτες των τραπεζών έχουν αντιμετωπίσει αρκετές φορές 

προβλήματα κατά την αναζήτηση χρήσιμων πληροφοριών. Σύμφωνα κιόλας με το 

ιστόγραμμα που βρίσκεται παρακάτω, μπορεί κανείς να δει πως υπάρχει σύγχυση 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες της έρευνας, αφού το 22% αναφέρει πως έχει 

αντιμετωπίσει προβλήματα, το 32% αναφέρει πως δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα 

και το 30% κρατάει ουδέτερη στάση στην συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτό που θα 

μπορούσε λοιπόν να εξαχθεί ως συμπέρασμα βάσει των ποσοστών των απαντήσεων 

περισσότερο και όχι τόσο του μέσου όρου της ερώτησης, είναι πως τα ποσοστά 

αντιμετώπισης προβλημάτων είναι μεμονωμένα και όχι συνεχόμενα. Παρ’ όλα αυτά, 

αυτό δεν σημαίνει πως είναι αμελητέα και δεν πρέπει να τους δοθεί η απαραίτητη 

προσοχή.  Γι’ αυτό το λόγο οι τράπεζες οφείλουν να είναι ακόμη πιο προσεκτικές κατά 

την δημιουργία των ιστοσελίδων, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα 

κατά την πλοήγηση των επισκεπτών τους.   
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 11 

 

Ερώτηση 12: Η ιστοσελίδα είναι καλαίσθητη με ωραία γραφικά. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 12: Συχνότητες Ερώτησης 12 

        

 

 Τελευταία ερώτηση που σχετίζεται με τη διάσταση της «Χρηστικότητα 

Ιστοσελίδας» είναι η ερώτηση 12, που αναφέρεται στην γενικότερη αισθητική της 

ιστοσελίδας, στα γραφικά της δηλαδή και στις εικόνες που υπάρχουν στον ιστοχώρο 

της. Ο μέσος όρος που εξήχθη από το πρόγραμμα του SPSS είναι 3,47, ένας αρκετά 

χαμηλός μέσος όρος. Όμως κοιτώντας κανείς τα ποσοστά της κάθε απάντησης στο 

ιστόγραμμα συχνοτήτων της συγκεκριμένης ερώτησης, μπορεί να αντιληφθεί και εδώ 
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ένα βαθμό σύγχυσης ανάμεσα στους ερωτηθέντες. Το 33% των απαντήσεων το 

κατέλαβε η απάντηση 4(Συμφωνία) και το 32% η απάντηση που δηλώνει 

ουδετερότητα. Η σύγχυση αυτή μπορεί να εξηγηθεί με το γεγονός ότι είναι η αισθητική 

του καθενός είναι εντελώς υποκειμενική και διαφέρει από άτομο σε άτομο. Έτσι το 

μόνο που μπορεί να εξαχθεί σαν συμπέρασμα από αυτήν την ερώτηση είναι πως 

προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει μια ιστοσελίδα που θα είναι αρεστή σε όλους, όμως 

θα πρέπει οι τράπεζες να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το προφίλ των πελατών 

τους και να τα δημιουργήσουν ιστοσελίδες όσο πιο κοντά γίνεται στην αισθητική και 

στο γούστο των πελατών τους.   

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 12 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Ερώτηση 13: Η τράπεζα δεν μεταχειρίζεται τις προσωπικές μου 

πληροφορίες χωρίς την άδεια μου. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 13: Συχνότητες Ερώτησης 13 
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 Η ερώτηση 13 είναι η πρώτη ερώτηση της διάστασης της «Ασφάλειας» και η 

οποία έχει ως περιεχόμενό της την μεταχείριση των προσωπικών πληροφοριών των 

πελατών από τη μεριά της τράπεζας, χωρίς την άδεια των δικαιούχων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του πίνακα 13 φαίνεται πως ο μέσος όρος της ερώτησης είναι σχετικά 

χαμηλός. Κοιτώντας κανείς όμως το ιστόγραμμα συχνοτήτων παρακάτω, μπορεί 

εύκολα να αντιληφθεί πως οι απόψεις διίστανται. Το 31,6% των συμμετεχόντων στην 

έρευνα απάντησε πως θεωρεί βέβαιο πως η τράπεζα δεν μεταχειρίζεται τα προσωπικά 

τους στοιχεία χωρίς την άδεια τους. Όμως ένα ισόποσο ποσοστό της τάξης του 30,8% 

δήλωσε πως κρατάει ουδέτερη στάση απέναντι στην διατύπωση της ερώτησης. 

Ενδεχόμενη εξήγηση για αυτήν την ουδετερότητα θα μπορούσε να ήταν η αντίληψη 

πολλών ανθρώπων ότι η τράπεζα μεταχειρίζεται τα προσωπικά τους στοιχεία για 

εμπορικούς λόγους. Αυτό λοιπόν που οφείλει να κάνει η τράπεζα είναι να 

αποκαταστήσει αυτήν την αντίληψη ορισμένων ανθρώπων ώστε να μεγιστοποιήσει την 

ασφάλεια που μπορεί να νιώθουν την ώρα της καταχώρισης των προσωπικών τους 

δεδομένων.      
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 13 

 

Ερώτηση 14: Οι διαδικτυακές μου συναλλαγές είναι ακριβείς.( Δεν 

προκύπτουν λάθη κατά τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε 

λογαριασμό) 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 14: Συχνότητες Ερώτησης 14 

       

 

 Επόμενη ερώτηση της διάστασης της Ασφάλειας είναι η ερώτηση 14, η οποία 

σχετίζεται με την ακρίβεια των διαδικτυακών συναλλαγών και με την εμφάνιση λαθών 
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κατά τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό. Ο μέσος όρος της 

συγκεκριμένης ερώτησης με βάση το πρόγραμμα SPSS είναι 4,2 και σαφώς θεωρείται 

ένας υψηλός μέσος όρος. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και στο ιστόγραμμα 

συχνοτήτων όπου φαίνεται πως το 85% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως συμφωνούν 

ή συμφωνούν απόλυτα με τη διατύπωση της ερώτησης. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι 

πως οι διαδικτυακές τράπεζες έχουν καταφέρει να πραγματοποιούν ακριβείς 

συναλλαγές και να παρέχουν στους συναλλασσόμενους αμέριστη ασφάλεια 

συναλλαγών. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό όπλο για την ηλεκτρονική τραπεζική και ως 

τέτοιο οφείλουν οι τράπεζες να το διατηρήσουν.  

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 14 

 

Ερώτηση 15: Υπάρχει ασφάλεια κατά τη διάρκεια καταχώρησης 

ευαίσθητων πληροφοριών. (π.χ. αριθμός πιστωτικής) 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 15: Συχνότητες Ερώτησης 15 
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 Επόμενη ερώτηση για τη διάσταση της Ασφάλειας είναι η ερώτηση 15, η οποία 

έχει ως περιεχόμενο της την ασφάλεια κατά τη διάρκεια καταχώρησης ευαίσθητων 

πληροφοριών. Ο μέσος όρος για αυτήν την ερώτηση είναι αρκετά υψηλός της τάξης του 

4,051, σύμφωνα με τον πίνακα 15. Επίσης, με βάση το ιστόγραμμα συχνοτήτων που 

υπάρχει παρακάτω γίνεται αντιληπτό στον παρατηρητή πως περίπου το 80% των 

ερωτηθέντων δηλώνουν πως αισθάνονται ασφαλείς όταν καταχωρούν ευαίσθητα 

στοιχεία τους στην  ιστοσελίδα της τράπεζας. Αυτό αποτελεί έναν παράγοντα καίριας 

σημασίας για τους χρήστες του e-banking, ώστε να εμπιστευτούν και την επόμενη φορά 

το ηλεκτρονικό κατάστημα της τράπεζας για τις συναλλαγές τους. Έτσι, η ηλεκτρονική 

τραπεζική θα πρέπει να συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό να βελτιώνει και αυξάνει τα 

συστήματα ασφαλείας της προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα και αστοχίες 

κατά τις συναλλαγές των καταναλωτών.  

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 15 
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Ερώτηση 16: Υπάρχει ασφάλεια κατά τη διάρκεια καταχώρησης 

ευαίσθητων πληροφοριών. (π.χ. αριθμός πιστωτικής) 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 16: Συχνότητες Ερώτησης 16 

          

 Τέταρτη και τελευταία ερώτηση που έγκειται στη διάσταση της ασφάλειας είναι 

η ερώτηση 16, η οποία αναφέρεται στο ρίσκο που λαμβάνει κάποιος κατά τη διάρκεια 

των συναλλαγών του. Ο μέσος όρος της συγκεκριμένης ερώτησης είναι 3,6 και 

θεωρείται σχετικά χαμηλός. Βλέποντας τώρα και το ιστόγραμμα συχνοτήτων της 

συγκεκριμένης ερώτησης, αντιλαμβάνεται εύκολα ο παρατηρητής πως η πλειοψηφία 

των απαντήσεων της τάξης του 46,2% βρίσκεται στην απάντηση 4. Δηλαδή η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρούν πως το ρίσκο από τις 

διαδικτυακές τους συναλλαγές είναι χαμηλό. Αυτό αποτελεί ένα πολύ θετικό στοιχείο 

για το e-banking, αφού όπως έχει ήδη προαναφερθεί και στην βιβλιογραφική 

επισκόπηση της έρευνας, ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι 

καταναλωτές αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το e-banking είναι αντίληψη για το ρίσκο 

που ενέχει. Γι αυτό το λόγο οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν και συνεχώς να 

βελτιώνουν τις προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση του ρίσκου των 

διαδικτυακών συναλλαγών.  
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 16 

 

 

 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

 

Ερώτηση 17: Το όνομα της τράπεζας, της οποίας το e-banking 

χρησιμοποιώ, είναι γνωστό και έχει καλή φήμη. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 17: Συχνότητες Ερώτησης 17 
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 Η επόμενη διάσταση που θα αξιολογηθεί στην παρούσα διπλωματική είναι η 

διάσταση της Εμπιστοσύνης, η οποία αποτελείται από μια και μοναδική ερώτηση. Η 

ερώτηση αυτή είναι η ερώτηση 17, που αναφέρεται στην αναγνώριση και φήμη του 

ονόματος της τράπεζας της οποίας το e-banking προτιμούν να χρησιμοποιούν οι 

ερωτηθέντες. Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξήχθη από το SPSS, γίνεται 

αντιληπτή η σημασία που δίνουν οι καταναλωτές στο όνομα και στη φήμη της 

τράπεζας, της οποίας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα προτιμήσουν. Ο μέσος όρος για 

την προκείμενη ερώτηση είναι 4,34, ο οποίος αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο μέσο 

όρο σε όλη την έρευνα. Βλέποντας επίσης και το ιστόγραμμα συχνοτήτων που υπάρχει 

παρακάτω, είναι εμφανές πως η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ποσοστό 

που αγγίζει το 90%, θεωρούν πως το όνομα και η φήμη της προτιμητέας τους τράπεζα 

είναι αξιόπιστο και έμπιστο. Ο υψηλός αυτός μέσος όρος δείχνει τη σημαντικότητα του 

παράγοντα της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι καταναλωτές στις διαδικτυακές τους 

επιλογές. Δηλαδή όσο πιο γνωστή είναι η τράπεζα και όσο πιο καλή φήμη έχει, τόσες 

περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να την εμπιστευτεί ο καταναλωτής για τις 

διαδικτυακές του δραστηριότητες μέσω e-banking. Γι αυτό το λόγο, οι τράπεζες 

οφείλουν συνεχώς να διατηρούν τη φήμη τους και το όνομα τους υψηλά προβεβλημένα 

και να βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους ώστε να επευφημείται το όνομα τους.   
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 17 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Ερώτηση 18: Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα είναι 

πλήρεις και πάντα πρόσφατα ενημερωμένες. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 18: Συχνότητες Ερώτησης 18 

        

Πρώτη ερώτηση για τη διάσταση της «Ποιότητας Πληροφοριών» είναι η 

ερώτηση 18, η οποία σχετίζεται με την πληρότητα και την πρόσφατη ενημέρωση των 

παρεχόμενων πληροφοριών από την ιστοσελίδα της τράπεζας. Σύμφωνα με τον πίνακα 
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συχνοτήτων έτσι όπως εξήχθη από το πρόγραμμα SPSS Statistics 22, ο μέσος όρος της 

συγκεκριμένης ερώτησης είναι αρκετά ικανοποιητικός και η τιμή του είναι ίση με το 

3,9. Βλέποντας επίσης και το ιστόγραμμα συχνοτήτων που υπάρχει παρακάτω, γίνεται 

αντιληπτό πως το 52% των ερωτηθέντων διατείνονται πως είναι ικανοποιημένοι από 

την παροχή πληροφοριών που υπάρχει στη σελίδα της τράπεζας. Παρ’ όλο το σχετικά 

ικανοποιητικό μέσο όρο της ερώτησης, φαίνεται πως υπάρχουν αρκετά περιθώρια 

βελτίωσης ούτως ώστε να είναι πλήρως ικανοποιημένοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας. 

Γι αυτό το λόγο, κύρια μέριμνα των ιθυνόντων θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν πιο 

έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση της σελίδας της τράπεζας, με όλα τα πρόσφατα νέα και 

ενημερώσεις, προκειμένου οι διαδικτυακοί πελάτες να καθίστανται συνεχώς πλήρως 

ενημερωμένοι για τις τρέχουσες εξελίξεις.   

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 18 

 

Ερώτηση 19: Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα είναι 

διατυπωμένες σε απλή γλώσσα και εύκολα κατανοητή. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

Πίνακας 19: Συχνότητες Ερώτησης 19 
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 Δεύτερη και τελευταία ερώτηση που αφορά τη διάσταση της Ποιότητας των 

Πληροφοριών είναι η ερώτηση 19, η οποία σχετίζεται με την διατύπωση των 

πληροφοριών που βρίσκονται στη σελίδα, με το εάν δηλαδή η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται είναι απλή και εύκολα κατανοητή. Ο μέσος όρος της συγκεκριμένης 

ερώτησης με βάση τον πίνακα συχνοτήτων του SPSS είναι 3,906 και θεωρείται ένας 

σχετικά ικανοποιητικός μέσος όρος. Συγκρίνοντας επίσης και τον μέσο όρο της 

ερώτησης με το ιστόγραμμα συχνοτήτων που υπάρχει παρακάτω γίνεται αντιληπτό πως 

πάνω από το 70% των ερωτηθέντων απάντησαν πως η γλώσσα που χρησιμοποιείται 

στην διατύπωση των πληροφοριών στη σελίδα της τράπεζας, είναι κατανοητή και 

εύκολα αντιληπτή. Παρ’ όλα όμως αυτά, υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 30% 

το οποία θεωρεί πως η γλώσσα που χρησιμοποιείται χρήζει βελτίωσης. Γι αυτό το λόγο 

θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί ο τρόπος έκφρασης των πληροφοριών της σελίδας, 

προκειμένου να μην παραγκωνίζεται κανένας καταναλωτής από την χρήση του e-

banking.  

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 19 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 



90 

 

 

Ερώτηση 20: Το e-banking της τράπεζας είναι προσβάσιμο 24 ώρες την 

ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 20: Συχνότητες Ερώτησης 20 

         

 

 Η ερώτηση 20 είναι η πρώτη ερώτηση της διάστασης «Προσβασιμότητα» και 

έχει ως αντικείμενο της το εάν το e-banking της τράπεζας που χρησιμοποιούν οι 

καταναλωτές είναι προσβάσιμο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο μέσος 

όρος της συγκεκριμένης ερώτησης με βάση των πίνακα συχνοτήτων είναι ο 

μεγαλύτερος σε ολόκληρη την έρευνα της παρούσας διπλωματικής και παίρνει την τιμή 

4,350. Ακόμη, βλέποντας κανείς και το ιστόγραμμα συχνοτήτων γίνεται αντιληπτό πως 

η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, της τάξης του 90%, απάντησαν πως είναι 

ευχαριστημένοι από τις ώρες παροχής της υπηρεσίας. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό 

στοιχείο για την ηλεκτρονική τραπεζική, γιατί πρωτεύων ρόλος της είναι η 

εξυπηρέτηση ανεξαρτήτως ώρας των πελατών των τραπεζών. Άλλωστε λόγω της 

αναζήτησης της ευκολίας και της ευελιξίας από τη μεριά των καταναλωτών 

δημιουργήθηκε το e-banking.   
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 20 

 

Ερώτηση 21: Η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας και των δεδομένων 

που καταχωρούνται είναι μεγάλη. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 21: Συχνότητες Ερώτησης 21 

         

 Επόμενη και τελευταία ερώτηση που σχετίζεται με τη διάσταση της 

Προσβασιμότητας είναι η ερώτηση 21 η οποία σχετίζεται με την ταχύτητα φόρτωσης 

της ιστοσελίδας και των δεδομένων που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική σελίδα της 

τράπεζας. Ο μέσος όρος της συγκεκριμένης ερώτησης έτσι όπως εξήχθη από το SPSS 
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είναι ίσος με 3,949. Σύμφωνα τώρα και με το ιστόγραμμα συχνοτήτων το 48% των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι συμφωνεί πως η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας και των 

δεδομένων που καταχωρούνται είναι μεγάλη, ενώ μόνο το 25% απάντησε πως 

συμφωνεί απόλυτα με τη διατύπωση της ερώτησης. Βάσει λοιπόν αυτών των ποσοστών 

πρέπει οι τράπεζες να θορυβηθούν και να ξεκινήσουν ενέργειες βελτίωσης της 

ταχύτητας των ιστοσελίδων τους με διάφορους τρόπους, που συγκεκριμένα ειδικοί 

πληροφορικάριοι μπορούν να συστήσουν. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν τυχόν 

δυσαρέσκειες από τους επισκέπτες της σελίδας λόγω της αργής φόρτωσης της σελίδας 

και των δεδομένων που καταχωρούν.  

       

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 21 

 

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ/ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Ερώτηση 22: Η ιστοσελίδα διαθέτει τρόπους επικοινωνίας με 

αντιπροσώπους της τράπεζας, πάντα άμεσα διαθέσιμους τηλεφωνικά. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 
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Πίνακας 22: Συχνότητες Ερώτησης 22 

           

  

 Επόμενη διάσταση είναι η «Επαναφορά/ Ανάκτηση Συστήματος» και πρώτη 

ερώτηση που την αποτελεί είναι η ερώτηση 22, η οποία αναφέρεται στο γεγονός της 

ύπαρξης τρόπων επικοινωνίας με αντιπροσώπους της τράπεζας, πάντα άμεσα 

διαθέσιμους τηλεφωνικά. Ο μέσος όρος της συγκεκριμένης ερώτησης είναι σχετικά 

χαμηλός και είναι ίσος με το 3,59. Ακόμη με βάση και το ιστόγραμμα συχνοτήτων 

μπορεί ο παρατηρητής εύκολα να αντιληφθεί ότι υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στους 

ερωτηθέντες. Το 35% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν έχουν άποψη επί του 

θέματος, το 27,4% δήλωσε πως συμφωνεί με τη διατύπωση της ερώτησης και το 24,8% 

δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα με το γεγονός ότι υπάρχουν πάντα άμεσα διαθέσιμοι 

υπάλληλοι τηλεφωνικά. Αυτό που μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα για τη διάσπαση 

αυτή των ποσοστών είναι πως σχεδόν το 1/3 των ερωτηθέντων δεν έχουν προσπαθήσει 

να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την τράπεζα και γι αυτό το λόγο δεν εκφέρουν 

άποψη. Γι αυτό το λόγο, η τράπεζα θα πρέπει να παρακινεί τους επισκέπτες του 

ηλεκτρονικού της καταστήματος να επικοινωνούν μαζί της τηλεφωνικά σε περίπτωση 

κωλύματος και να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια για μια ηλεκτρονική συναλλαγή 

μέσω e-banking. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα άτομα που θα έχουν 

ως αρμοδιότητα την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών, προκειμένου να μην 

υπάρχουν καθυστερήσεις και ανικανοποίητοι πελάτες.   
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 22 

 

Ερώτηση 23: Το προσωπικό της εξυπηρέτησης πελατών έχει καλή 

επιστημονική γνώση και ικανότητα. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 23: Συχνότητες Ερώτησης 23 

              

 

 Επόμενη ερώτηση της διάστασης «Επαναφορά/ Ανάκτηση Συστήματος» είναι η 

ερώτηση 23, η οποία έχει ως αντικείμενό της την επιστημονική γνώση και ικανότητα 

του προσωπικού της εξυπηρέτησης πελατών. Ο μέσος όρος για την προκείμενη 

ερώτηση έτσι όπως εξήχθη από το πρόγραμμα SPSS είναι ίσος με 3,667 και μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένας χαμηλός μέσος όρος. Βλέποντας όμως κανείς το ιστόγραμμα 

συχνοτήτων μπορεί να αντιληφθεί πως το 45% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως 
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θεωρούν ότι το τμήμα εξυπηρέτησης είναι πλήρως ενημερωμένο. Το γεγονός του 

χαμηλού μέσου όρου έγκειται στο γεγονός ότι σχεδόν το 30% των ερωτηθέντων 

δήλωσαν πως δεν φέρουν άποψη για το τμήμα εξυπηρέτησης. Αυτό σημαίνει πως δεν 

έχει τύχει μέχρι την στιγμή που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο να τηλεφωνήσουν 

στο κέντρο εξυπηρέτησης. Άρα σαφώς η άποψη τους δεν μπορεί να είναι 

εμπεριστατωμένη. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να εξαχθεί ως συμπέρασμα και σε 

αυτήν την ερώτηση όπως και στην προηγούμενη είναι πως η τράπεζα θα πρέπει να 

παρακινεί τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος να επικοινωνούν μαζί 

της τηλεφωνικά σε περίπτωση κωλύματος και να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια 

για μια ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω e-banking. 

 

    

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 23 

 

 

Ερώτηση 24: Το προσωπικό της εξυπηρέτησης πελατών είναι πρόθυμο 

να εξυπηρετήσει το κοινό. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 
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Πίνακας 24: Συχνότητες Ερώτησης 24 

          

 

 Τελευταία ερώτηση για τη διάσταση της Επαναφοράς/ Ανάκτησης Συστήματος 

είναι η ερώτηση η οποία αναφέρεται στην προθυμία του προσωπικού εξυπηρέτησης να 

βοηθήσει το κοινό σε τυχόν κωλύματα που έχουν προκύψει. Ο μέσος όρος της 

ερώτησης 24, έτσι όπως εξήχθη από το πρόγραμμα SPSS είναι ίσος με 3,744 και μπορεί 

να θεωρηθεί ως ένας ικανοποιητικός μέσος όρος. Σε συνάρτηση επίσης με το 

ιστόγραμμα συχνοτήτων βλέπει κανείς πως κοντά στο 60% των ερωτηθέντων 

απάντησαν πως θεωρούν πως το προσωπικό της τράπεζας είναι πρόθυμο να βοηθήσει. 

Υπάρχει βέβαια και ένα ποσοστό της τάξης του 32% το οποίο δεν εκφράζει άποψη επί 

της προθυμίας των υπαλλήλων της εξυπηρέτησης πελατών και αυτό συμβαίνει λόγω 

του γεγονότος πως δεν έχει χρειαστεί να επικοινωνήσουν μαζί τους. Επομένως, ως 

συμπέρασμα και εδώ είναι η προσπάθεια προτροπής των πελατών από τη μεριά της 

τράπεζας να επικοινωνούν μαζί της για τυχόν κωλύματα. 

      

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 24 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

 

Ερώτηση 25: Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

αλλάζουν ηλεκτρονικά τα προσωπικά τους στοιχεία που ήδη έχουν 

καταχωρήσει. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 25: Συχνότητες Ερώτησης 25 

         

 

 Επόμενη διάσταση είναι η διάσταση της Προσαρμοστικότητας/ Ευελιξίας και 

αποτελείται από μια ερώτηση η οποία σχετίζεται με την δυνατότητα των χρηστών να 

αλλάζουν ηλεκτρονικά τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρήσει. 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS, ο μέσος όρος που 

κατέχει η συγκεκριμένη ερώτηση είναι ίσος με την τιμή 3,59. Επίσης, και σε αυτήν την 

ερώτηση αν παρατηρήσει κανείς το ιστόγραμμα συχνοτήτων θα προσέξει πως ναι μεν 

σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων απάντησαν θετικά στην ερώτηση, εκφράζοντας την 

ικανοποίηση τους, υπάρχει όμως και ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 32% το οποία 

δεν φέρει άποψη για τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει 

χρειαστεί να προβούν σε τέτοιου είδους διαδικασίες αλλαγής των στοιχείων τους, οπότε 

όπως είναι προφανές δεν μπορούν να είναι αντικειμενικοί κριτές και άρα να θεωρηθεί 

πως ο σχετικά χαμηλός μέσος όρος που έλαβε η συγκεκριμένη ερώτηση ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα. Όπως και να έχει όμως, αυτό το οποίο οφείλει η τράπεζα να 

πραγματοποιεί είναι να δίνει συνεχώς στους ηλεκτρονικούς πελάτες της νέους τρόπους 

ευελιξίας κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών τους δραστηριοτήτων, προκειμένου να 

αυξάνεται συνεχώς η προσφερόμενη ποιότητα του e-banking. 
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Ιστόγραμμα  Ερώτησης 25 

 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 

 

Ερώτηση 26: Η ιστοσελίδα της τράπεζας παρέχει κατ’ ιδίαν οικονομικές 

προσφορές, μόνο για εσάς. ( Βάση του ύψους του τραπεζικού σας 

λογαριασμού και των αναγκών σας, προσαρμόζει τα πακέτα που σας 

προσφέρει αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της.) 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 26: Συχνότητες Ερώτησης 26 
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 Η επόμενη διάσταση που αναφέρεται στην παρούσα διπλωματική είναι η 

διάσταση της Εξατομίκευσης, η οποία αποτελείται από μια και μόνο ερώτηση. 

Αντικείμενο λοιπόν της ερώτησης 26 είναι το εάν και κατά πόσο παρέχονται μέσω της 

ιστοσελίδας της τράπεζας εξατομικευμένες οικονομικές προσφορές, αποκλειστικά για 

τους διαδικτυακούς πελάτες. Με βάση τον πίνακα συχνοτήτων που εξήχθη από το 

πρόγραμμα SPSS γίνεται φανερό πως ο μέσος όρος της συγκεκριμένης ερώτησης είναι 

άκρως χαμηλός και έχει την τιμή 2,718. Αυτός ο μέσος όρος αποτελεί την χαμηλότερη 

τιμή που παρουσιάστηκε σε ολόκληρη την προκείμενη έρευνα. Ακόμη, παρατηρώντας 

και το ιστόγραμμα συχνοτήτων παρακάτω, είναι αντιληπτό πως την πλειοψηφία των 

απαντήσεων την απέσπασε η απάντηση που δηλώνει ουδέτερη στάση απέναντι στη 

διατύπωση της ερώτησης. Συγκεκριμένα, το 42,7% δήλωσαν ουδετερότητα, το 37% 

δήλωσαν πως δεν θεωρούν ότι δίνονται ειδικές προσφορές μέσω της σελίδας της 

τράπεζας και τέλος μόνο το μικρό ποσοστό της τάξης του 20% δήλωσαν πως τους 

παρέχονται τέτοιου είδους προσφορές. Αυτό το οποίο μπορεί να εξαχθεί ως 

συμπέρασμα βάσει των ποσοστών της συγκεκριμένης ερώτησης είναι πως οι 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν τέτοια πακέτα. Γι αυτό το 

λόγο, οι ιθύνοντες των τραπεζών οφείλουν να προωθούν και να γνωστοποιούν την 

ύπαρξη τέτοιων πακέτων στους διαδικτυακούς πελάτες εφόσον υπάρχουν. Σε αντίθετη 

περίπτωση, θα πρέπει να ανασχηματίσουν τον τρόπο λειτουργίας των ιστοσελίδων, έτσι 

ώστε να δίνουν κίνητρα μέσω οικονομικότερων προσφορών αποκλειστικά για τους 

διαδικτυακούς πελάτες, προκειμένου οι υπηρεσία του e-banking να καταστεί πιο 

ελκυστική και σαφώς ποιοτικότερη.  

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 26 
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ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Ερώτηση 27: Οι χρεώσεις για την χρησιμοποίηση του e-banking είναι 

λογικές.( Χρέωση ανά συναλλαγή) 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 27: Συχνότητες Ερώτησης 27 

       

 

 Τελευταία διάσταση της ποιότητας του e-banking που θα αναλυθεί στην 

παρούσα εργασία είναι η διάσταση «Προνομιακή Αντιμετώπιση». Πρώτη ερώτηση της 

συγκεκριμένης διάστασης είναι η ερώτηση 27, η οποία καλεί τους ερωτηθέντες να 

απαντήσουν αν θεωρούν πως είναι λογικές οι χρεώσεις για τη χρησιμοποίηση των 

υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Ο μέσος όρος της συγκεκριμένης ερώτησης 

έτσι όπως εξήχθη από το πρόγραμμα SPSS είναι 3,077 και θεωρείται ένας χαμηλός 

μέσος όρος. Επίσης, βλέποντας κανείς το ιστόγραμμα συχνοτήτων μπορεί εύκολα να 

αντιληφθεί πως υπάρχει διάσταση απόψεων. Το 29% των ερωτηθέντων έχουν ουδέτερη 

στάση απέναντι στην ερώτηση, το 33% των ερωτηθέντων θεωρούν πως οι χρεώσεις δεν 

είναι λογικές και τέλος το 38% των ερωτηθέντων θεωρεί πως οι χρεώσεις είναι λογικές. 

Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από αυτήν την ερώτηση είναι πως ο κάθε ένας 

διαδικτυακός πελάτης κρίνει τις χρεώσεις του e-banking ανάλογα με την οικονομική 

του κατάσταση και ανάλογα με το ποσό το οποίο διαχειρίζεται στις συναλλαγές του. 

Ακόμα δηλαδή και αν το αντίτιμο για τη χρήση της υπηρεσίας είναι σχετικά μικρό, 

τυχαίνει σε καθημερινές συναλλαγές με μικρά ποσά να αποτελεί κόστος. Γι αυτό το 

λόγο, θα πρέπει οι τράπεζες να μειώσουν τις χρεώσεις για τη χρήση της υπηρεσίας, ή 
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τουλάχιστον να καταστούν ανάλογες των εκάστοτε συναλλαγών, ούτως ώστε να μην 

αποτελούν τροχοπέδη για τη χρήση τους από κανέναν.  

   

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 27 

 

Ερώτηση 28: Το e-banking παρέχει προνομιακές τιμές και χρεώσεις για 

τους χρήστες του. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα συχνοτήτων που εξάγεται από το SPSS δίνονται τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 

  Πίνακας 28: Συχνότητες Ερώτησης 28 

       
 Τελευταία ερώτηση που θα αναλυθεί στην παρούσα διπλωματική είναι η 

ερώτηση 28, η οποία έχει ως αντικείμενο της την ύπαρξη προνομιακών τιμών και 

χρεώσεων για τους χρήστες του e-banking. Ο μέσος όρος της προκείμενης ερώτησης 

είναι ίσος με 3,043 και θεωρείται ένας αρκετά χαμηλός μέσος όρος. Βλέποντας επίσης 

και το ιστόγραμμα συχνοτήτων παρακάτω, γίνεται αντιληπτό πως η πλειοψηφία των 
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ερωτηθέντων απάντησαν πως κρατάν ουδέτερη στάση επί της ερώτησης. Αυτό θα 

μπορούσε να μεταφραστεί ως άγνοια και μη αντίληψη περί τέτοιων ειδών προνομίων. 

Τέλος, αυτό που οφείλει να πράξει η τράπεζα για να βελτιώσει την ποιότητα των 

ηλεκτρονικών της υπηρεσιών είναι να καταφέρει να βρει τρόπους προκειμένου οι 

διαδικτυακοί πελάτες της να έχουν κίνητρα χρήσης του e-banking και προνομιακή 

αντιμετώπιση προκειμένου να καταστούν άκρως ικανοποιημένοι από τη χρήση του. 

  

 

Ιστόγραμμα  Ερώτησης 28 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
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7. Αξιολόγηση ποιότητας e-banking και προτάσεις βελτίωσης 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι συνολικές βαθμολογίες των 

ερωτήσεων, όπως εξήχθηκαν από το πρόγραμμα SPSS και έχουν ήδη παρουσιαστεί 

παραπάνω, με τη διαφορά ότι πλέον θα είναι ομαδοποιημένες με βάση την κάθε 

διάσταση που ανήκει η κάθε μία. Επίσης, θα ακολουθήσει βαθμολόγηση της κάθε 

διάστασης ξεχωριστά βάσει του μέσου όρου, έτσι όπως εξήχθη από το ίδιο πρόγραμμα. 

Ακόμη στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια αξιολόγησης της συνολικής 

ποιότητας της κάθε διάστασης, με επισήμανση στα θετικά και αρνητικά στοιχεία της 

καθεμίας, έχοντας ως γνώμονα εκτός από τους μέσους όρους των ερωτήσεων, τα 

ποσοστά των απαντήσεων κάθε ερώτησης έτσι όπως παρουσιάζονται στο ιστόγραμμα 

συχνοτήτων. Τέλος, θα παρουσιαστούν προτάσεις βελτίωσης της κάθε διάστασης, 

ούτως ώστε να υπάρξει μια γενικότερη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Αξιοπιστία» 

 

 Με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS Statistics 22, εξήχθησαν οι μέσοι όροι 

της κάθε μίας από τις τρείς ερωτήσεις που αποτελούν την διάσταση της Αξιοπιστίας και 

φυσικά με τον ίδιο τρόπο εξήχθη και ο γενικός μέσος όρος, ο οποίος αποτελεί και την 

γενικότερη αξιολόγηση της συγκεκριμένης διάστασης. Ο πίνακας εξαγωγής του 

συνολικού μέσου όρου έτσι όπως εξήχθη από το πρόγραμμα, βρίσκεται στο παράρτημα 

της παρούσας διπλωματικής. Ο μέσος όρος της διάστασης «Αξιοπιστία» έχει την τιμή 

3,892, τιμή η οποία μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, με πολλά βέβαια περιθώρια 

βελτίωσης. Ο παράγοντας της αξιοπιστίας για μία τράπεζα και κατά επέκταση για μία 

ηλεκτρονική τράπεζα είναι καίριας σημασίας γιατί πάνω στην αξιοπιστία που παρέχει η 

τράπεζα στους συναλλασσόμενους βασίζονται όλες οι διαδικασίες. Αν και εφόσον ο 

πελάτης της τράπεζας θεωρήσει πως η προτιμητέα τράπεζα του δεν κρίνεται άλλο 

αξιόπιστη τότε θα στραφεί σε κάποια άλλη ανταγωνιστική τράπεζα. Το δυνατό σημείο, 

βάσει του μέσου όρου των απαντήσεων που δόθηκαν, ήταν ότι το 53.8% των 

ερωτηθέντων θεωρούν πως η τράπεζα κρατάει τα στοιχεία τους με ακρίβεια και αυτό 

αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο αξιοπιστίας. Εκεί όμως που χρειάζεται να εστιάσουν 

την προσοχή τους τα στελέχη και οι σύμβουλοι των υπηρεσιών του είναι στην 

προσπάθεια για σωστή εξυπηρέτηση των επισκεπτών στην ιστοσελίδα από την πρώτη 
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φορά, ούτως ώστε να μείνουν ικανοποιημένοι και να μην διστάζουν να 

ξαναχρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα της τράπεζας τους. Τέλος, για την 

αξιοπιστία της ηλεκτρονικής τραπεζικής, πρόταση βελτίωσης θα μπορούσε να ήταν η 

καλύτερη τήρηση των χρόνων εκπλήρωσης μιας διαδικασίας που έχει υποσχεθεί η 

τράπεζα ότι θα φέρει εις πέρας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα πρέπει δηλαδή 

να γίνει αντιληπτό στους ιθύνοντες πως για να αυξηθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη 

των καταναλωτών ως προς το e-banking, σημαντικό είναι να τηρούνται ρητά και κατά 

προτεραιότητα οι χρόνοι εκπλήρωσης των απαιτήσεων των καταναλωτών, ούτως ώστε 

να μην δημιουργούνται εμπόδια στον σχεδιασμό και υλοποίηση των υποχρεώσεων 

τους.    

Αξιολόγηση της διάστασης «Αξιοπιστία» 

 Μέσος 

Όρος 

Ερώτηση 1: Όταν η τράπεζα υπόσχεται ότι θα 

πραγματοποιήσει μια ενέργεια σε κάποια συγκεκριμένη 

στιγμή, πάντα το κάνει.    

 

3,701 

Ερώτηση 2: Η τράπεζα κρατάει τα στοιχεία μου με 

ακρίβεια.(διεύθυνση e-mail, ποσό τραπεζικού λογαριασμού 

κτλ.) 

 

4,239 

Ερώτηση 3: Η εξυπηρέτηση από την ιστοσελίδα της 

τράπεζας ήταν σωστή από την πρώτη φορά.                   

                                                                       

3,735 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ        3,892 

 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Ανταπόκριση» 

 

 Για την αξιολόγηση του παράγοντα ανταπόκριση χρησιμοποιήθηκε και εδώ η 

ίδια μεθοδολογία όπως για τον παράγοντα της Αξιοπιστίας. Βάσει των απαντήσεων που 

δόθηκαν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως 
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η διάσταση της Ανταπόκρισης στην υπηρεσία του e-banking είναι ένα μελανό σημείο, 

το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Ο μέσος όρος της διάστασης της 

Ανταπόκρισης, στηριζόμενος στους μέσους όρους που αποτελούν την διάσταση, είναι 

από τους χαμηλότερους όρους και είναι ίσος με 3,4. Γι αυτό το λόγο, οι ιθύνοντες της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής οφείλουν να βρουν τρόπους προκειμένου να ανταποκρίνονται 

στις υποχρεώσεις τους έγκυρα και έγκαιρα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 

αναδιαμορφώσουν τον ιστοχώρο τους προκειμένου να καταστεί πιο εργονομικός για 

τον κάθε επισκέπτη, ώστε η πλοήγηση στην ιστοσελίδα της τράπεζας να μην απαιτεί 

μεγάλη προσπάθεια και να μην αποτελεί βραχνά για την διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων ηλεκτρονικά. Ακόμη, η τράπεζα οφείλει να βελτιώσει την ταχύτητα 

επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα της, 

ούτως ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πελάτες στο ηλεκτρονικό 

κατάστημα της τράπεζας, αφού η ανταπόκριση στα κωλύματα που αντιμετωπίζουν θα 

είναι πλέον άμεση. Επίσης, ένας ακόμη τρόπος αύξησης της ποιότητας της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι να γίνουν προσπάθειες από τη μεριά της τράπεζας 

ώθησης των πελατών να επικοινωνούν μαζί της ηλεκτρονικά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο 

η εξυπηρέτηση τους θα είναι σαφώς πιο άμεση. Τέλος, βάσει των μέσων όρων των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων, συμπεραίνεται πως οι ηλεκτρονικοί επισκέπτες δεν 

συνηθίζουν να συμπληρώνουν φόρμες παραπόνων. Γι αυτό το λόγο η τράπεζα οφείλει 

να παρακινήσει τους ηλεκτρονικούς της επισκέπτες στη συμπλήρωση τέτοιων φορμών. 

Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει πιο άμεση σχέση ανάμεσα σε καταναλωτή και 

τράπεζα, αφού λαμβάνοντας η τράπεζα σοβαρά υπ’ όψιν της τα σχόλια των 

καταναλωτών θα προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις διαδικασίες της. Η παρακίνηση 

αυτή θα μπορεί να επιτευχτεί είτε με το να είναι σε πιο εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα 

ο σύνδεσμος για την συμπλήρωση τέτοιων φορμών παραπόνων είτε με τη 

χρησιμοποίηση αναδυόμενων παραθύρων προκειμένου να συμπληρώνουν οι 

περισσότεροι επισκέπτες τέτοιου είδους φόρμες, ούτως ώστε να μην εξέρχεται κανένας 

επισκέπτης από τον ιστότοπο της τράπεζας χωρίς να έχει εκφράσει την εμπειρία του. 

Όλες αυτές οι προτάσεις αν υλοποιηθούν, είναι προφανές πως σε μια επόμενη έρευνα 

για τη μέτρηση της ποιότητας του e-banking, η διάσταση της Ανταπόκρισης θα 

αξιολογηθεί σαφώς υψηλότερα. 
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Αξιολόγηση της διάστασης «Ανταπόκριση» 

 Μέσος 

Όρος 

Ερώτηση 4: Η ιστοσελίδα της τράπεζας  δίνει τη δυνατότητα 

συμπλήρωσης φορμών παραπόνων ηλεκτρονικά. ( Δίνεται η 

δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν μέσω της ιστοσελίδας 

τα παράπονα και τις παρατηρήσεις τους.) 

 

3,222 

Ερώτηση 5: Η ανταπόκριση στα αιτήματα μου μέσω e-mail ή 

άλλων τρόπων ήταν έγκαιρη. 

3,393 

Ερώτηση 6: Η τράπεζα επιλύει γρήγορα τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζω με την ιστοσελίδα της. 

 

3,282 

Ερώτηση 7: Μπορώ γρήγορα μέσω της ιστοσελίδας της 

τράπεζας να βρω τις πληροφορίες που χρειάζομαι. 

 

3,701 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 3,4 

 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Χρηστικότητα Ιστοσελίδας» 

 

Με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS Statistics 22, εξήχθησαν οι μέσοι όροι 

της κάθε μίας από τις πέντε ερωτήσεις που αποτελούν την διάσταση της Χρηστικότητας 

της Ιστοσελίδας  και φυσικά με τον ίδιο τρόπο εξήχθη και ο γενικός μέσος όρος, ο 

οποίος αποτελεί και την γενικότερη αξιολόγηση της συγκεκριμένης διάστασης. Ο 

πίνακας εξαγωγής του συνολικού μέσου όρου έτσι όπως εξήχθη από το πρόγραμμα, 

βρίσκεται στο παράρτημα της παρούσας διπλωματικής. Ο μέσος όρος της διάστασης 

«Χρηστικότητα Ιστοσελίδας» έχει την τιμή 3,826 και μπορεί να θεωρηθεί αρκετά 

ικανοποιητικός μέσος όρος. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης διάστασης είναι πως οι 

τρεις πρώτες ερωτήσεις που την αποτελούν εμφανίζουν πολύ υψηλούς μέσους όρους, 

ενώ σε αντίθεση οι δυο τελευταίες πολύ χαμηλούς. Οι ερωτήσεις που αφορούσαν την 



108 

 

ταχύτητα και ευκολία μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, την ευκολία στην πλοήγηση της 

ιστοσελίδας και την ευκολία σύνδεσης στον προσωπικό λογαριασμό είναι οι ερωτήσεις 

με τους υψηλότερους μέσους όρους.  

 

Όμως αντίθετα, η ερώτηση που αφορούσε στην αντιμετώπιση προβλημάτων 

κατά την εύρεση των απαραίτητων πληροφοριών και στην καλαισθησία της 

ιστοσελίδας έλαβαν αρκετά χαμηλούς μέσους όρους. Αυτό το οποίο μπορεί να εξαχθεί 

ως συμπέρασμα για τα αρνητικά ποσοστά των δύο τελευταίων ερωτήσεων είναι πρώτον 

πως τα προβλήματα βάσει των ποσοστών των απαντήσεων και όχι τόσο βάσει του 

μέσου όρου της ερώτησης, μπορούν να θεωρηθούν μεμονωμένα και σχετικά εύκολα 

διαχειρίσιμα. Παρ’ όλα αυτά τα ηλεκτρονικά καταστήματα των τραπεζών οφείλουν να 

σχεδιάζουν με πολύ μεγάλη προσοχή τις ιστοσελίδες τους προκειμένου να είναι εύκολα 

προσπελάσιμες και διαχειρίσιμες από το ευρύ κοινό. Δεύτερον, σε ότι αφορά την 

αισθητική της ιστοσελίδας γίνεται η παραδοχή πως το αισθητικό κομμάτι στης σελίδας 

είναι άκρως υποκειμενικό. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν χρήζει βελτίωσης. Οι 

γραφίστες των ιστοσελίδων των τραπεζών θα πρέπει να βασίζουν την δουλειά τους στο 

πελατολόγιου των εκάστοτε τραπεζών, αν παραδείγματος χάριν είναι νέοι ή 

μεγαλύτεροι σε ηλικία είτε με βάση το επάγγελμα τους, ούτως ώστε η αισθητική του 

ιστοχώρου να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα γούστα τους. Στον αντίποδα τώρα 

των χαμηλών μέσων όρων είναι οι τρεις πρώτες ερωτήσεις. Αυτό που μπορεί να 

σημειώσει κανείς είναι πως ασχέτως των υψηλών μέσων όρων, οι ηλεκτρονικές 

τράπεζες δεν θα πρέπει να πάψουν ποτέ να προσπαθούν να απλοποιούν τις διαδικασίες 

χρήσης του e-banking. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό λοιπόν πως η μεγάλη απήχηση που 

έχει η ηλεκτρονική τραπεζική οφείλεται κατά ένα μεγάλο βαθμό και στην εργονομία 

της ιστοσελίδας της. Γι αυτό το λόγο, οι προσπάθειες των τραπεζών για συνεχώς 

γρήγορη και εύκολη πλοήγηση οφείλουν να είναι ατέρμονες. 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Χρηστικότητα Ιστοσελίδας» 

 Μέσος 

Όρος 

Ερώτηση 8: Είναι εύκολο και γρήγορο να πραγματοποιήσω  

μια συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας. 

 

4,111 
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Ερώτηση 9: Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι εύκολη. 

 

4,017 

Ερώτηση 10: Μπορώ εύκολα να συνδεθώ στον λογαριασμό 

μου μέσα από την ιστοσελίδα της τράπεζας. 

 

4,231 

Ερώτηση 11: Δεν έχω αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την 

αναζήτηση πληροφοριών μέσα από την ιστοσελίδα. 

 

3,291 

Ερώτηση 12: Η ιστοσελίδα είναι καλαίσθητη με ωραία 

γραφικά. 

 

3,479 

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 3,826 

 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Ασφάλεια» 

 

 Η τρίτη διάσταση η οποία θα αξιολογηθεί στην παρούσα διπλωματική είναι η 

διάσταση της Ασφάλειας. Η διάσταση της ασφάλειας βαθμολογείται με μέσο όρο 

3,861, τιμή η οποία μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, αναλογιζόμενος όμως κανείς τη 

σημαντικότητα του παράγοντα της ασφάλειας στις διαδικτυακές συναλλαγές, καταλήγει 

στο συμπέρασμα πως η διάσταση της Ασφάλειας στο e-banking έχει πολλά περιθώρια 

βελτίωσης. Αν εξαιρέσουμε τώρα τις δύο ερωτήσεις με τους υψηλότερους μέσους 

όρους, οι οποίες αναφέρονται στην ακρίβεια και ασφάλεια καταχώρησης των 

ευαίσθητων πληροφοριών των συναλλασσομένων, οι υπόλοιπες ερωτήσεις 

βαθμολογούνται σχετικά χαμηλά. Βέβαια σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως η 

ακρίβεια και η ασφάλεια των συναλλαγών που προσφέρεται από τις ηλεκτρονικές 

τράπεζες αποτελούν ισχυρά όπλα τα οποία συμμετέχουν στην αύξηση της ποιότητας 

του e-banking. Γι αυτό το λόγο, οι ιθύνοντες για θέματα ασφαλείας των διαδικτυακών 

τραπεζών οφείλουν συνεχώς να βρίσκουν νέα και καινοτόμα συστήματα ασφαλείας, 

προκειμένου οι επισκέπτες των ιστοχώρων των τραπεζών να διακατέχονται συνεχώς 

από αίσθημα ασφάλειας.  
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 Στον αντίποδα τώρα των υψηλών μέσων όρων βρίσκονται οι ερωτήσεις 13 και 

16, οι οποίες αναφέρονται στη μεταχείριση των προσωπικών πληροφοριών χωρίς την 

άδεια του κατόχου και στο ρίσκο από τις διαδικτυακές συναλλαγές. Το σημείο στο 

οποίο θα πρέπει η τράπεζα να επιστήσει την προσοχή της είναι στην αντίληψη 

ορισμένης μερίδας κοινού που θεωρεί πως η τράπεζα εκμεταλλεύεται τις προσωπικές 

τους πληροφορίες χωρίς την άδεια τους για εμπορικούς κυρίους λόγους. Γι αυτό το 

λόγο θα πρέπει η τράπεζα να διαβεβαιώνει συνεχώς τους πελάτες της πως οι 

προσωπικές τους πληροφορίες είναι άκρως απόρρητες και ασφαλείς. Επίσης, όπως έχει 

πρωτίστως αναφερθεί και στα αρχικά κεφάλαια της παρούσας διπλωματικής, από τους 

σημαντικότερους λόγους αποφυγής χρήσης του e-banking είναι η αντίληψη του ρίσκου. 

Έτσι οι τράπεζες οφείλουν να βελτιώνουν συνεχώς τα συστήματα ασφαλείας που 

χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συναλλαγών των πελατών τους, 

προκειμένου να ελαχιστοποιείται η αίσθηση του ρίσκου και ως επακόλουθο να 

αυξάνεται συνεχώς η ποιότητα του e-banking.   

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Ασφάλεια» 

 Μέσος 

Όρος 

Ερώτηση 13: Η τράπεζα δεν μεταχειρίζεται τις προσωπικές 

μου πληροφορίες χωρίς την άδεια μου. 

 

3,538 

Ερώτηση 14: Οι διαδικτυακές μου συναλλαγές είναι 

ακριβείς.( Δεν προκύπτουν λάθη κατά τη μεταφορά χρημάτων 

από λογαριασμό σε λογαριασμό) 

 

4,222 

Ερώτηση 15: Υπάρχει ασφάλεια κατά τη διάρκεια 

καταχώρησης ευαίσθητων πληροφοριών. (π.χ. αριθμός 

πιστωτικής) 

 

4,051 

Ερώτηση 16: Υπάρχει ασφάλεια κατά τη διάρκεια 3,362 



111 

 

καταχώρησης ευαίσθητων πληροφοριών. (π.χ. αριθμός 

πιστωτικής) 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3,861 

 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Εμπιστοσύνη» 

 

 Η επόμενη διάσταση που θα αξιολογηθεί στη συνέχεια είναι η διάσταση της 

Εμπιστοσύνης. Η συγκεκριμένη διάσταση αποτελείται από μια και μοναδική ερώτηση, 

η οποία σχετίζεται με το όνομα και τη φήμη της προτιμητέας τράπεζας των 

ερωτηθέντων και στο κατά πόσο η αναγνωρισιμότητα του ονόματος της τράπεζας, ωθεί 

τους καταναλωτές να εμπιστευτούν την συγκεκριμένη τράπεζα. Βάσει τώρα του μέσου 

όρου της συγκεκριμένης ερώτησης, εξάγεται και ο μέσος όρος συνολικά της διάστασης 

της εμπιστοσύνης. Ο προκείμενος μέσος όρος παίρνει την τιμή 4,342 και είναι ο 

μεγαλύτερος μέσος όρος διάστασης στη συγκεκριμένη έρευνα. Ως συμπέρασμα από την 

ανάλυση αυτού του μέσου όρου είναι η κατανόηση της σημαντικότητας του παράγοντα 

της εμπιστοσύνης κατά τις διαδικτυακές συναλλαγές μέσω e-banking. Γι αυτό το λόγο 

κυρίαρχο ρόλο στην επικοινωνιακή πολιτική των ηλεκτρονικών τραπεζών με τους 

πελάτες τους, οφείλει να διαδραματίζει η ενίσχυση και σταθεροποίηση των σχέσεων 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Κύρια μέριμνα των ιθυνόντων σε θέματα επικοινωνιακής 

πολιτικής πρέπει να είναι η προσπάθεια αναγνώρισης του ονόματος και της φήμης της 

τράπεζας ως σύμβολο εμπιστοσύνης, ούτως ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες οι 

καταναλωτές να προτιμήσουν να πραγματοποιήσουν τις διαδικτυακές τους συναλλαγές 

μέσω e-banking με την συγκεκριμένη τράπεζα. Όπως άλλωστε έχει ήδη αναφερθεί και 

στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας διπλωματικής, καίριας σημασίας ρόλο για τη 

χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι  η εμπιστοσύνη στον πάροχο της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας. Έτσι οι τράπεζες οφείλουν συνεχώς να βελτιώνουν με 

διάφορους τρόπους επικοινωνιακής πολιτικής το όνομα και τη φήμη τους και να 

βρίσκουν ευκαιρίες ώστε να επευφημείται το όνομά τους, με αποτέλεσμα τη 

συνεχόμενη αύξηση της ποιότητας του e-banking.    
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Αξιολόγηση της διάστασης «Εμπιστοσύνη» 

 Μέσος 

Όρος 

Ερώτηση 17: Το όνομα της τράπεζας, της οποίας το e-

banking χρησιμοποιώ, είναι γνωστό και έχει καλή φήμη. 

 

4,342 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 4,342 

 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Ποιότητα Πληροφοριών» 

 

 Με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS Statistics 22, εξήχθησαν οι μέσοι όροι 

της κάθε μίας από τις δύο ερωτήσεις που αποτελούν την διάσταση της Ποιότητας 

Πληροφοριών και φυσικά με τον ίδιο τρόπο εξήχθη και ο γενικός μέσος όρος, ο οποίος 

αποτελεί και την γενικότερη αξιολόγηση της συγκεκριμένης διάστασης. Ο πίνακας 

εξαγωγής του συνολικού μέσου όρου έτσι όπως εξήχθη από το πρόγραμμα, βρίσκεται 

στο παράρτημα της παρούσας διπλωματικής. Ο μέσος όρος της διάστασης «Ποιότητα 

Πληροφοριών» έχει την τιμή 3,906, τιμή η οποία μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, με 

πολλά βέβαια περιθώρια βελτίωσης. Η κεντρική ιδέα της συγκεκριμένης διάστασης 

είναι το κατά πόσο οι πληροφορίες που παρέχονται στη σελίδα της τράπεζας είναι 

πλήρεις, πρόσφατα ενημερωμένες και διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα 

για το ευρύ κοινό. Τυχαίνει οι μέσοι όροι και των δυο ερωτήσεων που αποτελούν την 

συγκεκριμένη διάσταση να είναι ομότιμοι, άρα και ο συνολικός μέσος όρος της 

διάστασης της Ποιότητας των Πληροφοριών να είναι και αυτός ίσος 3,906. Όπως έχει 

ήδη ειπωθεί, γίνεται αντιληπτό βάσει του μέσου όρου πως οι επισκέπτες των 

ιστοσελίδων των τραπεζών είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα των παρεχόμενων 

πληροφοριών. Παρ’ όλα αυτά όμως, υπάρχει ένα 30% των ερωτηθέντων που θεωρούν 

πως η γλώσσα διατύπωσης των πληροφοριών στη σελίδα δεν είναι πλήρως κατανοητή. 

Γι αυτό το λόγο οι ιθύνοντες οφείλουν να αναδιαμορφώσουν τα κείμενα που παρέχουν 

τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του e-banking, προκειμένου να μην 

αντιμετωπίζουν ορισμένοι επισκέπτες προβλήματα και κατά συνέπεια να μην 

παραγκωνίζονται. Επίσης, κύρια μέριμνα των υπευθύνων για την ενημέρωση της 
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ιστοσελίδας της τράπεζας, θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν έγκαιρη και πλήρης 

παροχή των νέων πληροφοριών και ενημερώσεων, ούτως ώστε να καθίστανται οι 

επισκέπτες της σελίδας πλήρως ενημερωμένοι ανά πάσα στιγμή. Έτσι με όλες αυτές τις 

διορθώσεις θα υπάρξει βελτίωση της αντίληψης των καταναλωτών περί ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με συνέπεια προφανώς τη γενικότερη αύξηση της ποιότητας 

της ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Ποιότητα Πληροφοριών» 

 Μέσος 

Όρος 

Ερώτηση 18: Οι πληροφορίες που παρέχονται από την 

ιστοσελίδα είναι πλήρεις και πάντα πρόσφατα ενημερωμένες. 

 

3,906 

Ερώτηση 19: Οι πληροφορίες που παρέχονται από την 

ιστοσελίδα είναι διατυπωμένες σε απλή γλώσσα και εύκολα 

κατανοητή. 

 

3,906 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 3,906 

 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Προσβασιμότητα» 

 

 Επόμενη διάσταση που θα αξιολογηθεί στην παρούσα διπλωματική είναι η 

διάσταση της «Προσβασιμότητας», η οποία αντικείμενο της έχει την προσβασιμότητα 

της ιστοσελίδας της τράπεζας για ηλεκτρονικές συναλλαγές 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες 

την εβδομάδα, όπως επίσης και την ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας και των δεδομένων 

που καταχωρούνται. Ο μέσος όρος της συγκεκριμένης διάστασης έτσι όπως εξήχθη από 

το πρόγραμμα SPSS, είναι ίσος με 4,15 και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο μέσο όρο 

διάστασης. Αυτό μεταφράζεται ως ικανοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τον 

παράγοντα προσβασιμότητα. Η ερώτηση που αφορά τη συνεχή προσβασιμότητα στις 

υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής αποτελεί την ερώτηση με τον μεγαλύτερο μέσο 

όρο σε ολόκληρη την έρευνα. Αυτό σημαίνει πως οι επισκέπτες και χρήστες της 
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ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι πλήρως ικανοποιημένοι από την ποιότητα εξυπηρέτησης 

του e-banking σε ότι έχει να κάνει τουλάχιστον με την προσβασιμότητα στην υπηρεσία. 

Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για την ηλεκτρονική τραπεζική, γιατί πρωτεύων 

ρόλος της είναι η εξυπηρέτηση ανεξαρτήτως ώρας των πελατών των τραπεζών. Η 

επόμενη ερώτηση που συντελεί και αυτή στο σχηματισμό του μέσου όρου της 

συγκεκριμένης διάστασης είναι αυτή που αντικείμενο της έχει την ταχύτητα φόρτωσης 

της σελίδας και της καταχώρησης των δεδομένων. Ο μέσος όρος για αυτήν την 

ερώτηση είναι 3,949 και θεωρείται ένας σχετικά ικανοποιητικός μέσος όρος. Όμως 

όπως αναφέρθηκε διεξοδικότερα και στην ανάλυση της ερώτησης, μόνο το 25% των 

ερωτηθέντων ήταν πλήρως ικανοποιημένοι από την ταχύτητα φόρτωσης των 

δεδομένων. Άρα ως συμπέρασμα για να υπάρξει αύξηση της συνολικής ποιότητας της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι βελτίωσης της ταχύτητας 

φόρτωσης της σελίδας, με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων πληροφορικής, προκειμένου 

να μην υπάρχουν δυσαρεστημένοι πελάτες λόγω καθυστερήσεων.  

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Προσβασιμότητα» 

 Μέσος 

Όρος 

Ερώτηση 20: Το e-banking της τράπεζας είναι προσβάσιμο 

24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. 

 

4,350 

Ερώτηση 21: Η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας και των 

δεδομένων που καταχωρούνται είναι μεγάλη. 

 

3,949 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 4,150 

 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Επαναφορά/ Ανάκτηση Συστήματος» 

 

 Σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει παρακάτω και απεικονίζει τους μέσους 

όρους των ερωτήσεων που αποτελούν τη διάσταση της Επαναφοράς/ Ανάκτησης 

Συστήματος, θα παρουσιαστεί η αξιολόγηση της διάστασης η οποία πρωτίστως 
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στηρίζεται στα αποτελέσματα των πινάκων που έχουν εξαχθεί από το πρόγραμμα SPSS. 

Κύριο αντικείμενο της συγκεκριμένης διάστασης είναι η ικανότητα και η προθυμία των 

ανθρώπων που εργάζονται στο τμήμα της εξυπηρέτησης πελατών να βοηθούν τους 

ηλεκτρονικούς επισκέπτες των τραπεζών να επιλύουν τυχόν προβλήματα που έχουν 

παρουσιαστεί. Σύμφωνα λοιπόν με το ίδιο πρόγραμμα, ο μέσος όρος της διάστασης 

«Επαναφορά/ Ανάκτηση Συστήματος» παίρνει την τιμή 3,667. Η τιμή του μέσου όρου 

της προκείμενης διάστασης μπορεί  να θεωρηθεί ως μια χλιαρή επίδοση του παράγοντα 

της επαναφοράς και της ανάκτησης του συστήματος εφόσον έχουν προκύψει 

προβλήματα. Εστιάζοντας όμως κανείς καλύτερα στα ποσοστά που έλαβαν οι 

απαντήσεις του ερωτηματολογίου, θα αντιληφθεί πως ο γενικότερος μέσος όρος της 

διάστασης δεν είναι χαμηλός λόγω της αδυναμίας και απροθυμίας του προσωπικού να 

εξυπηρετήσει, αλλά είναι χαμηλός λόγω του γεγονότος πως οι περισσότεροι επισκέπτες 

των ηλεκτρονικών καταστημάτων των τραπεζών δεν έχουν προσπαθήσει να 

επικοινωνήσουν με την τράπεζα για λύσουν τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. 

Αυτό γίνεται αντιληπτό, όπως έχει ήδη προαναφερθεί άλλωστε, βάσει των ποσοστών 

που έχουν λάβει οι απαντήσεις περί ουδετερότητας στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

Αυτό λοιπόν που πρέπει να εξαχθεί ως συμπέρασμα για την αξιολόγησης της 

συγκεκριμένης διάστασης, ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής, είναι να υπάρξει μια συγκροτημένη 

προσπάθεια από τη μεριά των τραπεζών να παρακινούν τους ηλεκτρονικούς πελάτες να 

επικοινωνούν τα προβλήματα τους στη τράπεζα, προκειμένου να είναι συνεχώς 

ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Επίσης, αν η τράπεζες λαμβάνουν σοβαρά υπ’ 

όψιν τους τα παράπονα των ηλεκτρονικών πελατών τους, τότε θα είναι σε θέση να 

βελτιώνουν συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.   

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Επαναφορά/ Ανάκτηση Συστήματος» 

 Μέσος 

Όρος 

Ερώτηση 22: Η ιστοσελίδα διαθέτει τρόπους επικοινωνίας με 

αντιπροσώπους της τράπεζας, πάντα άμεσα διαθέσιμους 

τηλεφωνικά. 

 

3,590 

Ερώτηση 23: Το προσωπικό της εξυπηρέτησης πελατών έχει 3,667 



116 

 

καλή επιστημονική γνώση και ικανότητα. 

 

Ερώτηση 24: Το προσωπικό της εξυπηρέτησης πελατών 

είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει το κοινό 

3,744 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ/ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3,667 

 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Προσαρμοστικότητα/ Ευελιξία» 

 

 Η επόμενη διάσταση που θα αξιολογηθεί στη συνέχεια είναι η διάσταση της 

Προσαρμοστικότητας/ Ευελιξίας. Η συγκεκριμένη διάσταση αποτελείται από μια και 

μοναδική ερώτηση, η οποία σχετίζεται με τη δυνατότητα των χρηστών να αλλάζουν 

ηλεκτρονικά τα προσωπικά τους στοιχεία που ήδη έχουν καταχωρήσει. Βάσει τώρα του 

μέσου όρου της συγκεκριμένης ερώτησης, εξάγεται και ο μέσος όρος συνολικά της 

διάστασης της Προσαρμοστικότητας/ Ευελιξίας. Ο προκείμενος μέσος όρος παίρνει την 

τιμή 3,59 και μπορεί να θεωρηθεί ως ένας σχετικά χαμηλός μέσος όρος. Όμως όπως 

αναλύθηκε και παραπάνω, ο λόγος στον οποίο οφείλει η συγκεκριμένη διάσταση τον 

χαμηλό μέσο όρο της δεν είναι η μη ύπαρξη ευελιξίας κατά την αλλαγή των στοιχείων 

που έχουν ήδη καταχωρηθεί, αφού το 50% απάντησαν θετικά στην προκείμενη 

ερώτηση. Αυτό το οποίο χωλαίνει την όλη κατάσταση είναι το γεγονός πως δεν έχει 

συμβεί σε αρκετούς χρήστες να χρειαστεί να αλλάξουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά. 

Επομένως, δεν μπορούν να αποτελούν αντικειμενικοί κριτές και κατά συνέπεια ο μέσος 

όρος δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  Όπως και να έχει όμως, 

αυτό το οποίο οφείλει η τράπεζα να πραγματοποιεί είναι να δίνει συνεχώς στους 

ηλεκτρονικούς πελάτες της νέες τρόπους ευελιξίας κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών 

τους δραστηριοτήτων, προκειμένου να αυξάνεται συνεχώς η προσφερόμενη ποιότητα 

του e-banking.   
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Αξιολόγηση της διάστασης «Προσαρμοστικότητα/ Ευελιξία» 

 Μέσος 

Όρος 

Ερώτηση 25: Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στους 

χρήστες να αλλάζουν ηλεκτρονικά τα προσωπικά τους 

στοιχεία που ήδη έχουν καταχωρήσει. 

 

3,59 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 3,59 

 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Εξατομίκευση» 

 

 Προτελευταία διάσταση που θα αξιολογηθεί στην παρούσα διπλωματική είναι η 

διάσταση της Εξατομίκευσης. Στη διάσταση της εξατομίκευσης εμπεριέχεται μια και 

μόνο ερώτηση και προφανώς βάσει αυτής εξάγεται και ο μέσος όρος της συγκεκριμένης 

ερώτησης. Η ερώτηση η οποία αποτελεί την συγκεκριμένη διάσταση είναι εκείνη η 

οποία έχει ως αντικείμενό της την ύπαρξη εξατομικευμένων προσφορών αποκλειστικά 

για τους χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Ο μέσος όρος της παραπάνω ερώτησης 

έτσι όπως εξήχθη από το πρόγραμμα SPSS παίρνει την τιμή 2,718 και αποτελεί τον 

χαμηλότερο μέσο όρο σε ολόκληρη την έρευνα. Αιτία της ύπαρξης αυτού του τόσο 

χαμηλού μέσου όρου έτσι όπως αναλύθηκε παραπάνω με βάση τα ποσοστά που έλαβε η 

καθεμία απάντηση, δεν είναι τόσο η μη ύπαρξη τέτοιων ειδών πακέτων αλλά η άγνοια 

των ερωτηθέντων για την ύπαρξη τους. Γι αυτό το λόγο, οι ιθύνοντες των τραπεζών 

οφείλουν να προωθούν και να γνωστοποιούν την ύπαρξη τέτοιων πακέτων στους 

διαδικτυακούς πελάτες εφόσον υπάρχουν. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να 

ανασχηματίσουν τον τρόπο λειτουργίας των ιστοσελίδων, έτσι ώστε να δίνουν κίνητρα 

μέσω οικονομικότερων προσφορών αποκλειστικά για τους διαδικτυακούς πελάτες, 

προκειμένου η υπηρεσία του e-banking να καταστεί πιο ελκυστική και σαφώς 

ποιοτικότερη.  
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Αξιολόγηση της διάστασης «Εξατομίκευση» 

 Μέσος 

Όρος 

Ερώτηση 26: Η ιστοσελίδα της τράπεζας παρέχει κατ’ ιδίαν 

οικονομικές προσφορές, μόνο για εσάς. ( Βάση του ύψους του 

τραπεζικού σας λογαριασμού και των αναγκών σας, προσαρμόζει 

τα πακέτα που σας προσφέρει αποκλειστικά από την ιστοσελίδα 

της.) 

 

2,718 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 2,718 

 

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Προνομιακή Αντιμετώπιση» 

 

 Τελευταία διάσταση η οποία μετρήθηκε η ποιότητά της και θα αξιολογηθεί στην 

παρούσα διπλωματική είναι η διάσταση της «Προνομιακής Αντιμετώπισης». Η 

προκείμενη διάσταση αποτελείται από δύο ερωτήσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο 

τους τη λογικότητα των χρεώσεων του e-banking και την ύπαρξη προνομιακών τιμών 

και χρεώσεων στους χρήστες τους. Ο μέσος όρος της συγκεκριμένης διάστασης είναι 

ένας από τους χαμηλότερους σε ολόκληρη την έρευνα και παίρνει τιμή ίση με το 3,06. 

Αυτό το οποίο εξάχθηκε ως συμπέρασμα και στην παραπάνω ανάλυση των ερωτήσεων 

είναι πως η χαμηλή τιμή του μέσου όρου της συγκεκριμένης διάστασης οφείλεται 

πρωτίστως στην άγνοια των ερωτηθέντων περί ύπαρξης τέτοιων ειδών προνομίων και 

δευτερευόντως στην μη αποδοτική και αποτελεσματική τιμολόγηση και διαχείριση του 

e-banking. Επίσης, κάθε ένας διαδικτυακός πελάτης κρίνει τις χρεώσεις του e-banking 

ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση και ανάλογα με το ποσό το οποίο 

διαχειρίζεται στις συναλλαγές του. Ακόμα δηλαδή και αν το αντίτιμο για τη χρήση της 

υπηρεσίας είναι σχετικά μικρό, τυχαίνει σε καθημερινές συναλλαγές με μικρά ποσά να 

αποτελεί κόστος. Γι αυτό το λόγο, θα πρέπει οι τράπεζες να μειώσουν τις χρεώσεις για 

τη χρήση της υπηρεσίας, ή τουλάχιστον να καταστούν ανάλογες των εκάστοτε 

συναλλαγών, ούτως ώστε να μην αποτελούν τροχοπέδη για τη χρήση τους από κανέναν. 

Τέλος, αυτό που οφείλει να πράξει η τράπεζα για να βελτιώσει την ποιότητα των 
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ηλεκτρονικών της υπηρεσιών είναι να καταφέρει να βρει τρόπους προκειμένου οι 

διαδικτυακοί πελάτες της να έχουν κίνητρα χρήσης του e-banking και προνομιακή 

αντιμετώπιση προκειμένου να καταστούν άκρως ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Με 

όλες αυτές τις αλλαγές, είναι σχεδόν βέβαιο πως σε μια επόμενη μελέτη για τη μέτρηση 

της ποιότητας των τραπεζών, η βαθμολογία και αξιολόγηση της συγκεκριμένης 

διάστασης θα είναι σαφώς υψηλότερη.  

 

Αξιολόγηση της διάστασης «Προνομιακή Αντιμετώπιση» 

 Μέσος 

Όρος 

Ερώτηση 27: Οι χρεώσεις για την χρησιμοποίηση του e-

banking είναι λογικές.( Χρέωση ανά συναλλαγή) 

3,077 

Ερώτηση 28: Το e-banking παρέχει προνομιακές τιμές και 

χρεώσεις για τους χρήστες του. 

 

3,043 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 3,06 

 

 

Κλείνοντας το κεφάλαιο το οποίο έχει ως αντικείμενο του την γενικότερη 

αξιολόγηση της ποιότητας του e-banking, εστιάζοντας κάθε φορά σε μια από τις 11 

διαστάσεις θα μπορούσε να ειπωθεί ως συμπέρασμα πως η γενικότερη κριτική για τις 

διαδικτυακές υπηρεσίες των τραπεζών μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική έως και 

αρκετά καλή, συγκριτικά βεβαίως με τα λίγα χρόνια παρουσίασης και διάδοσης του e-

banking στον ελλαδικό χώρο. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν, σχολιάστηκαν και 

αναλύθηκαν βελτιώσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους ιθύνοντες της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική ποιότητα του e-

banking και να καταστεί η συγκεκριμένη υπηρεσία πιο ελκυστική και πιο δημοφιλής. 

Παρακάτω υπάρχει ο συγκεντρωτικός πίνακας αξιολόγησης της κάθε διάστασης βάσει 

των μέσων όρων των απαντήσεων, έτσι όπως δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα 

Microsoft Office Excel 2007. Ως επανάληψη ας αναφερθεί πως η διάσταση με την 

χαμηλότερη αξιολόγηση ήταν αυτή της Εξατομίκευσης και αυτή με την υψηλότερη 

ήταν η διάσταση της Εμπιστοσύνης.        
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Πίνακας Excel ’07 Συνολικής Αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

Ραβδόγραμμα Αξιολόγησης των 11 διαστάσεων ποιότητας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
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8. Συμπεράσματα 

 

8.1 Γενικά συμπεράσματα 

 

 Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν 

αλλάξει δραματικά τον τρόπο εκπλήρωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων των 

ανθρώπων.  Η μεγαλύτερη αιτία για τις συνεχόμενες αλλαγές που εμφανίζονται στον 

τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων είναι σαφώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία 

καταρρίπτει τα γεωγραφικά και άλλων ειδών εμπόδια, δημιουργώντας νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, αναδεικνύοντας νέες αγορές, εξελίσσοντας τα συστήματα των εταιριών για 

συνεχόμενη βελτίωση. Μέσα λοιπόν σ’ αυτόν το χώρο της παγκοσμιοποίησης και των 

ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών, έρχεται και ο τραπεζικός κλάδος και παρουσιάζει 

και αυτός με τη σειρά του το νέο, καινοτόμο και άκρως χρηστικό εργαλείο του. Η 

ηλεκτρονική τραπεζική ή αλλιώς αγγλιστί e-banking, όπως είναι και ο πιο διαδεδομένος 

όρος της, επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν μεγάλο εύρος τραπεζικών 

συναλλαγών ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας, όπου και όποτε το 

επιθυμούν, γρηγορότερα και οικονομικότερα από ότι με τον παραδοσιακό τρόπο 

εξυπηρέτησής τους μέσω των τραπεζικών υποκαταστημάτων. Παρ’ όλα αυτά, παρά τη 

συνεχόμενη αύξηση του αριθμού των χρηστών του διαδικτύου και των παροχών των 

τραπεζών προς τους διαδικτυακούς τους πελάτες, υπάρχουν ακόμη πολλοί καταναλωτές 

οι οποίοι παρουσιάζουν μια διστακτικότητα ως προς την υιοθέτηση των e-banking 

υπηρεσιών. Τα κύρια εμπόδια και μειονεκτήματα τα οποία απωθούν τους καταναλωτές 

από την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, όπως αναφέρθηκαν και στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας διπλωματικής είναι η ανησυχία των 

ανθρώπων για ασφάλεια και ιδιωτικότητα, η αϋλότητα της διαδικτυακής υπηρεσίας και 

η αποξένωση του καταναλωτή με τον τραπεζικό οργανισμό, τα ενδεχόμενα λάθη κατά 

τη συναλλαγή, τα οποία αυξάνουν το αντιλαμβανόμενο ρίσκο, ο ελλιπής αριθμός των 

διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται, η έλλειψη πληροφόρησης για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και τέλος η έλλειψη τεχνολογικών ικανοτήτων των πελατών 

ώστε να χρησιμοποιήσουν την διαδικτυακή υπηρεσία. Για όλους αυτούς τους λόγους 

κύριο μέλημα της παρούσας διπλωματικής ήταν να μετρηθεί, να αξιολογηθεί και να 

τεκμηριωθούν προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας της ηλεκτρονικής τραπεζικής, 

προκειμένου όλο και περισσότεροι καταναλωτές να θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τη 
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δυνατότητα της υπηρεσίας του e-banking και φυσικά όσοι ήδη τη χρησιμοποιούν να 

μετατρέπονται σε όλο και πιο ευχαριστημένους διαδικτυακούς πελάτες τραπεζών. 

 

 Σύμφωνα τώρα με τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη για 

την εκπλήρωση της διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο τμήμα 

της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, βρέθηκε πως η γενικότερη κριτική για τις 

διαδικτυακές υπηρεσίες των τραπεζών μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική έως και 

αρκετά καλή, συγκριτικά βεβαίως με τα λίγα χρόνια παρουσίασης και διάδοσης του e-

banking στην ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, με βάση τον διαχωρισμό της 

συνολικής ποιότητας του e-banking σε 11 διαστάσεις εξήχθη το συμπέρασμα πως η 

διάσταση με την υψηλότερη επίδοση, βάσει του μέσου όρου της έτσι όπως 

παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα SPSS, είναι η διάσταση της Εμπιστοσύνης. Στον 

αντίποδα τώρα, η διάσταση με τη χαμηλότερη αξιολόγηση βρέθηκε να είναι αυτή της 

Εξατομίκευσης των υπηρεσιών. Σαν συνολικό αποτέλεσμα και συμπέρασμα από την 

αξιολόγηση των διαδικτυακών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι πως 

αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ευελιξίας για όποιον το χρησιμοποιεί, όμως υπάρχουν 

ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης. Παραδείγματος χάριν, σε ότι αφορά τη διάσταση 

της αξιοπιστίας θα πρέπει να γίνει αντιληπτό στους ιθύνοντες πως για να αυξηθεί η 

αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ως προς το e-banking, σημαντικό είναι 

να τηρούνται ρητά και κατά προτεραιότητα οι χρόνοι εκπλήρωσης των απαιτήσεων των 

καταναλωτών, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται εμπόδια στον σχεδιασμό και 

υλοποίηση των υποχρεώσεων τους. Για τη βελτίωση τώρα της ποιότητας της διάστασης 

της Ανταπόκρισης θα πρέπει οι τράπεζες να αναδιαμορφώσουν τον ιστοχώρο τους 

προκειμένου να καταστεί πιο εργονομικός για τον κάθε επισκέπτη, ώστε η πλοήγηση 

στην ιστοσελίδα της τράπεζας να μην απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και να μην αποτελεί 

βραχνά για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικά. Επίσης, η τράπεζα 

οφείλει να παρακινήσει τους ηλεκτρονικούς της επισκέπτες στη συμπλήρωση φορμών 

παραπόνων, ούτως ώστε να μην εξέρχεται κανένας επισκέπτης από τον ιστότοπο της 

τράπεζας χωρίς να έχει εκφράσει την εμπειρία του. Με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες θα 

έχουν καταφέρει να αφουγκραστούν τα ‘θέλω’, τις επιθυμίες και τα παράπονα των 

διαδικτυακών τους επισκεπτών και έτσι θα είναι πλέον σε θέση να τα υλοποιήσουν για 

την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας του e-banking. Βελτιωτικές ενέργειες θα πρέπει να 

γίνουν και στην διάσταση της ποιότητας της Χρηστικότητας της Ιστοσελίδας. Τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα των τραπεζών οφείλουν να σχεδιάζουν με πολύ μεγάλη 



124 

 

προσοχή τις ιστοσελίδες τους προκειμένου να είναι εύκολα προσπελάσιμες και 

διαχειρίσιμες από το ευρύ κοινό. Ακόμη, οι γραφίστες των ιστοσελίδων των τραπεζών 

θα πρέπει να βασίζουν την δουλειά τους στο πελατολόγιου των εκάστοτε τραπεζών, 

ούτως ώστε η αισθητική του ιστοχώρου να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα γούστα 

τους.  

 

Επί πρόσθετα, για τη βελτίωση της ποιότητας της διάστασης της Ασφάλειας , οι 

ιθύνοντες για θέματα ασφαλείας των διαδικτυακών τραπεζών οφείλουν συνεχώς να 

βρίσκουν νέα και καινοτόμα συστήματα ασφαλείας, προκειμένου οι επισκέπτες των 

ιστοχώρων των τραπεζών να διακατέχονται συνεχώς από αίσθημα ασφάλειας και να 

υπάρχει συνεχώς διαβεβαίωση από την πλευρά της τράπεζας πως οι προσωπικές τους 

πληροφορίες είναι άκρως απόρρητες και ασφαλείς. Ακόμη, επόμενη διάσταση που 

χρήζει βελτίωσης, αν και αποτελεί αυτήν με τον μεγαλύτερο μέσο όρο, είναι αυτή της 

«Εμπιστοσύνης». Γι αυτό το λόγο, κύρια μέριμνα των ιθυνόντων σε θέματα 

επικοινωνιακής πολιτικής πρέπει να είναι η προσπάθεια αναγνώρισης του ονόματος και 

της φήμης της τράπεζας ως σύμβολο εμπιστοσύνης, ούτως ώστε να αυξάνονται οι 

πιθανότητες οι καταναλωτές να προτιμήσουν να πραγματοποιήσουν τις διαδικτυακές 

τους συναλλαγές μέσω e-banking με την συγκεκριμένη τράπεζα. Η έκτη κατά σειρά 

διάσταση ποιότητας η οποία αξιολογήθηκε στην παρούσα εργασία, είναι αυτή της 

Ποιότητας των Πληροφοριών. Για τη βελτίωση της συγκεκριμένης διάστασης, θα 

πρέπει οι ιθύνοντες να αναδιαμορφώσουν τα κείμενα που παρέχουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη χρήση του e-banking, προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν 

ορισμένοι επισκέπτες προβλήματα και κατά συνέπεια να μην παραγκωνίζονται. Επίσης, 

κύρια μέριμνα των υπευθύνων για την ενημέρωση της ιστοσελίδας της τράπεζας, θα 

πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν έγκαιρη και πλήρης παροχή των νέων πληροφοριών 

και ενημερώσεων. Για τη βελτίωση τώρα της διάστασης της Προσβασιμότητας θα 

πρέπει να βρεθούν τρόποι βελτίωσης της ταχύτητας φόρτωσης της σελίδας, με τη 

βοήθεια ειδικών εργαλείων πληροφορικής, προκειμένου να μην υπάρχουν 

δυσαρεστημένοι πελάτες λόγω καθυστερήσεων. Επίσης αξίζει να αναφερθεί εδώ πως 

στην προκείμενη διάσταση ανήκει η ερώτηση με τον υψηλότερο μέσο όρο, η οποία 

αναφερόταν στην 24ωρη προσβασιμότητα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 

 

 Επόμενη διάσταση η οποία αξιολογήθηκε στην παρούσα διπλωματική είναι 

αυτή της Επαναφοράς/ Ανάκτησης Συστήματος. Για τη βελτίωση λοιπόν της ποιότητας 

της συγκεκριμένης διάστασης πρέπει να υπάρξει μια συγκροτημένη προσπάθεια από τη 
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μεριά των τραπεζών να παρακινούν τους ηλεκτρονικούς πελάτες να επικοινωνούν τα 

προβλήματα τους στη τράπεζα, προκειμένου να είναι συνεχώς ικανοποιημένοι και 

ευχαριστημένοι. Ακόμη, επόμενη διάσταση που χρήζει βελτίωσης, είναι αυτή της 

«Προσαρμοστικότητας/ Ευελιξίας». Γι αυτό το λόγο, αυτό το οποίο οφείλει η τράπεζα 

είναι να δίνει συνεχώς στους ηλεκτρονικούς πελάτες της νέους τρόπους ευελιξίας κατά 

τη διάρκεια των ηλεκτρονικών τους δραστηριοτήτων, προκειμένου να αυξάνεται 

συνεχώς η προσφερόμενη ποιότητα του e-banking. Η επόμενη διάσταση είναι αυτή που 

έλαβε τη χαμηλότερη αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες του ερωτηματολόγιου και 

αναφέρεται στην Εξατομίκευση των διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών. Για τη 

βελτίωση αυτής της χαμηλής βαθμολογίας της συγκεκριμένης διάστασης, οι ιθύνοντες 

των τραπεζών οφείλουν να προωθούν και να γνωστοποιούν την ύπαρξη 

εξατομικευμένων πακέτων στους διαδικτυακούς πελάτες, εφόσον υπάρχουν. Σε 

αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ανασχηματίσουν τον τρόπο λειτουργίας των 

ιστοσελίδων, έτσι ώστε να δίνουν κίνητρα μέσω οικονομικότερων προσφορών 

αποκλειστικά για τους διαδικτυακούς πελάτες, προκειμένου η υπηρεσία του e-banking 

να καταστεί πιο ελκυστική και σαφώς ποιοτικότερη. Τελευταία διάσταση ποιότητας της 

προκείμενης έρευνας είναι η διάσταση της «Προνομιακής Αντιμετώπισης». Οι 

βελτιωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετίζονται με τη μείωση των χρεώσεων 

για τη χρήση της υπηρεσίας, ή τουλάχιστον να καταστούν ανάλογες των εκάστοτε 

συναλλαγών, ούτως ώστε να μην αποτελούν τροχοπέδη για τη χρήση τους από κανέναν. 

Επίσης η τράπεζα οφείλει να βρει τρόπους προκειμένου οι διαδικτυακοί πελάτες της να 

έχουν κίνητρα χρήσης του e-banking και προνομιακή αντιμετώπιση προκειμένου να 

καταστούν άκρως ικανοποιημένοι από τη χρήση του.  

 

Κλείνοντας την παρουσίαση των γενικών συμπερασμάτων της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας είναι σχεδόν βέβαιο πως σε μια επόμενη μελέτη για τη μέτρηση 

της ποιότητας των τραπεζών, αν υλοποιηθούν όλες αυτές οι αλλαγές οι οποίες 

προτάθηκαν, η βαθμολογία και αξιολόγηση ολόκληρης της ηλεκτρονικής τραπεζικής θα 

είναι σαφώς υψηλότερη. Οι τράπεζες λοιπόν οφείλουν να αντιληφθούν πως για την όλο 

και μεγαλύτερη διάδοση των υπηρεσιών του e-banking και την συνεχόμενη 

ικανοποίηση των χρηστών του, οι προσπάθειες για βελτίωση των παροχών του 

οφείλουν να είναι ατέρμονες. Τέλος, ως εικασία μπορεί να αποτελέσει η άποψη πως αν 

η ηλεκτρονική τραπεζική ήταν πιο διαδεδομένη στο ευρύ κοινό της Ελλάδας και η 

ποιότητα της υπηρεσίας σαφώς υψηλότερη, τότε με το αναπάντεχο κλείσιμο των 
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τραπεζών στις 29 Ιουνίου του 2015 δεν θα είχαν δημιουργηθεί τόσα προβλήματα και 

ίσως η καθημερινότητα θα μπορούσε να συνεχιστεί κάπως πιο ευέλικτα.  

 

8.2 Περιορισμοί έρευνας  

 

 Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω συμπεράσματα, τα οποία εξήχθησαν από τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, σε αυτό το σημείο κρίθηκε απαραίτητο να 

παρουσιαστούν και ορισμένοι περιορισμοί οι οποίοι υπήρξαν στην έρευνα και 

αποτελούν τροχοπέδη για τη γενίκευση των παραπάνω συμπερασμάτων. Αρχικά, πρέπει 

να αναφερθεί πως το μέγεθος του δείγματος της έρευνας δεν είχε το απαραίτητο 

μέγεθος προκειμένου να θεωρηθεί πως κάλυψε τις απόψεις και εμπειρίες των 

περισσότερων διαδικτυακών πελατών των τραπεζών, αποτελεί απλά μια αίσθηση των 

γενικότερων απόψεων. Ωστόσο, πρακτικοί λόγοι ήταν αυτοί οι οποίοι εμπόδισαν την 

μελέτη μεγαλύτερου δείγματος. Επίσης λόγω του ότι ήταν αδύνατο να βρεθεί μια λίστα 

με όλους τους χρήστες του e-banking, επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος, η 

δειγματοληψία «χιονοστιβάδας». Δηλαδή, όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση της 

μεθοδολογίας, ο ερευνητή επέλεξε το αρχικά δείγμα και παρότρυνε τους ίδιους να 

προωθήσουν το παρόν ερωτηματολόγιο. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι πως 

το ερωτηματολόγιο δεν απαντήθηκε από άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ώστε 

η ανάλυση να είναι πιο εμπεριστατωμένη. Ακόμη, βάσει του μειονεκτήματος της ίδιας 

μεθόδου, περιορισμός στη γενίκευση των αποτελεσμάτων αποτελεί το γεγονός πως το 

58% των ερωτηθέντων ανήκουν στην ηλιακή ομάδα 20-30 και το ίδιο ποσοστό επίσης 

τυγχάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ίδιας τράπεζας. Αυτά αποτελούν 

μειονεκτήματα γιατί μπορεί να θεωρήσει κανείς πως τα αποτελέσματα της έρευνας 

είναι εστιασμένα στις απόψεις της νέας γενιάς των χρηστών της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής και πως αντιπροσωπεύουν κυρίως απόψεις και κριτικές για τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες μιας συγκεκριμένης τράπεζας. Επί πρόσθετα, εκτός από τη χρήση του 

ερωτηματολογίου ως εργαλείο έρευνας, θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί και 

συνεντεύξεις προκειμένου να εκφραστούν οι αντιλήψεις των ερωτηθέντων χωρίς 

περιορισμό. Ακόμη, κοντά στο 50% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν το e-banking από 

1 έως 3 χρόνια, σχετικό μικρό διάστημα προκειμένου να έχουν πλήρη άποψη και γνώση 

για όλες τις προκείμενες παροχές της υπηρεσίας. Αυτό άλλωστε μπορεί να γίνει 

αντιληπτό και από ορισμένες απαντήσεις που δόθηκαν και φανερώνουν άγνοια. Επίσης, 

αξίζει να σχολιαστεί πως μερικές απαντήσεις τυγχάνει να μην είναι πλήρως 
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αντιπροσωπευτικές των απόψεων τους, λόγω του ενδεχομένου να επηρεάστηκαν και να 

απάντησαν έτσι όπως θα ήθελε ο ερευνητής. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται σφάλμα 

απάντησης και έγκειται στο γεγονός της συνειδητής προκατάληψης. Τέλος, κλείνοντας 

την ενότητα που αφορά στην ύπαρξη ορισμένων περιορισμών της παρούσας έρευνας, 

κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθεί πως οι 11 διαστάσεις δημιουργήθηκαν με βάση όλα όσα 

ειπώθηκαν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Εδώ έγκειται το μειονέκτημα της 

υποκειμενικότητας του ερευνητή να επιλέξει τους σημαντικότερους παράγοντες 

επηρεασμούς της ποιότητας των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής.  

 

8.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

 

 Κλείνοντας την παρούσα διπλωματική μελέτη κρίθηκε απαραίτητο να 

παρουσιαστεί μια ενότητα η οποία θα αναφέρεται σε προτάσεις και προτροπές για 

περαιτέρω έρευνα πάνω στην μέτρηση της ποιότητας του e-banking. Όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω στους περιορισμούς της έρευνας, μειονέκτημα της συγκεκριμένης 

εργασίας αποτελούσε το μικρό δείγμα των ερωτηθέντων. Επομένως, μια επόμενη 

μελέτη πάνω στο ίδιο αντικείμενο θα πρέπει να στηρίζεται σε μεγαλύτερο πλήθος 

απαντήσεων. Ακόμη, η συγκεκριμένη διπλωματική, αξιολόγησε την ποιότητα των 

διαστάσεων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών αλλά συγκεκριμένα για τις 

ελληνικές τράπεζες και αυτό γιατί το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε ανθρώπους που 

δραστηριοποιούνται στο ελλαδικό χώρο. Οπότε, πρόταση για μελλοντικές έρευνες είναι 

να πραγματοποιηθεί η ίδια έρευνα και σε χώρες του εξωτερικού για να είναι πιο 

αντικειμενική. Επίσης σε μια μελλοντική έρευνα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

και άλλες διαστάσεις προκειμένου να εστιαστεί η προσοχή του ερευνητή και σε άλλους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίοι για 

διαφόρους λόγους παραλείφθηκαν από τη παρούσα διπλωματική. Επί πρόσθετα, όπως 

ήδη έχει προαναφερθεί, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν άτομα που ανήκαν στην 

ηλιακή ομάδα 20-30 χρόνων. Γι αυτό το λόγο, πρόταση για περαιτέρω μελέτη είναι η 

πραγματοποίηση της ίδιας έρευνας με καλύτερη κατανομή των ερωτηματολογίων 

ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες, ούτως ώστε να είναι πιο γενικευμένα τα συμπεράσματα 

της έρευνας, αφού πλέον θα στηρίζονται στις απόψεις των περισσοτέρων και όχι μόνο 

των νεότερων. Τέλος, θα αποτελούσε ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης η 

πραγματοποίηση της ίδιας έρευνας, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό εργαλείο 

μέτρησης της συνολικής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ηλεκτρονικής 
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τραπεζικής, έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να διεξαχθεί σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των δυο ερευνών και να εξαχθούν πιο ακριβή συμπεράσματα.    
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2015 Η μέτρηση της ποιότητας στο ebanking 
 

Η μέτρηση της ποιότητας στο ebanking 

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε προκειμένου να ερευνήσουμε την ποιότητα 

των ebanking υπηρεσιών των ελληνικών τραπεζών.  
Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σοφίας Γκόλτση, του τμήματος της Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμβολή σας και το χρόνο που θα διαθέσετε για την 

συμπλήρωση του παρόντος. 
 

* Απαιτείται 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στις παρακάτω ερωτήσεις καλείστε να απαντήσετε σε κλίμακα με διαβάθμιση 5 σημείων. 

Δηλαδή αν συμφωνείτε απόλυτα με την προκείμενη πρόταση επιλέγετε τον αριθμό 5, ενώ αν 

διαφωνείτε απόλυτα επιλέγετε τον αριθμό 1. Για ενδιάμεσες απόψεις υπάρχουν οι αριθμοί 

2,3,4. 

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
 

 
1. Όταν η τράπεζα υπόσχεται ότι θα πραγματοποιήσει μια ενέργεια σε κάποια 

συγκεκριμένη στιγμή, πάντα το κάνει. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
 
 
 
 
 
 
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1gjLbwbRhsopMkHwpTtZcMab4qLHbZwmGHF4V9hwS184/printform 1/9 
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2. Η τράπεζα κρατάει τα στοιχεία μου με ακρίβεια. *   

( διεύθυνση email, ποσό τραπεζικού λογαριασμού κτλ.)   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
3. Η εξυπηρέτηση από την ιστοσελίδα της τράπεζα ήταν σωστή από την πρώτη φορά. 

*   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
 

4. Η ιστοσελίδα της τράπεζας δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσης φορμών 

παραπόνων ηλεκτρονικά. *   
( Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν μέσω της ιστοσελίδας τα 

παράπονα και τις παρατηρήσεις τους.)   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
5. Η ανταπόκριση στα αιτήματα μου μέσω email ή άλλων τρόπων ήταν έγκαιρη. *   

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
6. Η τράπεζα επιλύει γρήγορα τα προβλήματα που αντιμετωπίζω με την ιστοσελίδα της. *  

 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
7. Μπορώ γρήγορα μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας να βρω τις πληροφορίες που 

χρειάζομαι. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1gjLbwbRhsopMkHwpTtZcMab4qLHbZwmGHF4V9hwS184/printform 2/9 
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ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
 

8. Είναι εύκολο και γρήγορο να πραγματοποιήσω μια συναλλαγή μέσω της 

ιστοσελίδας της τράπεζας. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
9. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι εύκολη. *   

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
10. Μπορώ εύκολα να συνδεθώ στον λογαριασμό μου μέσα από την ιστοσελίδα της 

τράπεζας. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
11. Δεν έχω αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την αναζήτηση πληροφοριών μέσα από την 

ιστοσελίδα. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
12. Η ιστοσελίδα είναι καλαίσθητη με ωραία γραφικά και εικόνες. *  

 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
13. Η τράπεζα δεν μεταχειρίζεται τις προσωπικές μου πληροφορίες χωρίς την άδεια μου. *  

 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1gjLbwbRhsopMkHwpTtZcMab4qLHbZwmGHF4V9hwS184/printform 3/9 
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14. Οι διαδικτυακές μου συναλλαγές είναι ακριβείς. *   
( π.χ. Δεν προκύπτουν λάθη κατά τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε 

λογαριασμό)   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
15. Υπάρχει ασφάλεια κατά τη διάρκεια καταχώρησης ευαίσθητων πληροφοριών. *   

( π.χ. αριθμός πιστωτικής )   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
16. Το ρίσκο από τις διαδικτυακές μου συναλλαγές είναι χαμηλό. *   

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
 

 
17. Το όνομα της τράπεζας, της οποίας το ebanking χρησιμοποιώ, είναι γνωστό και έχει 

καλή φήμη. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

 
18. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα είναι πλήρεις και πάντα 

πρόσφατα ενημερωμένες. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
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19. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα είναι διατυπωμένες σε απλή 

γλώσσα και εύκολα κατανοητή. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

 
20. Το ebanking της τράπεζας είναι προσβάσιμο 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την 

εβδομάδα. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
21. Η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας και των δεδομένων που καταχωρούνται είναι 

μεγάλη. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ/ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 
22. Η ιστοσελίδα διαθέτει τρόπους επικοινωνίας με αντιπροσώπους της τράπεζας, πάντα 

άμεσα διαθέσιμους τηλεφωνικά. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
23. Το προσωπικό της εξυπηρέτησης πελατών έχει καλή επιστημονική γνώση και 

ικανότητα. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
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24. Το προσωπικό της εξυπηρέτησης πελατών είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει το κοινό. 

*   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 
 

 
25. Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να αλλάζουν ηλεκτρονικά τα 

προσωπικά τους στοιχεία που ήδη έχουν καταχωρήσει. *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 
 

 
26. Η ιστοσελίδα της τράπεζας παρέχει κατ'ιδίαν οικονομικές προσφορές, μόνο για εσάς. 

*   
( Βάση του ύψους του τραπεζικού σας λογαριασμού και των αναγκών σας, προσαρμόζει 

τα πακέτα που σας προσφέρει αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της. )   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 

 
27. Οι χρεώσεις για την χρησιμοποίηση του ebanking είναι λογικές. *   

( Χρέωση ανά συναλλαγή )   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 
28. Το ebanking παρέχει προνομιακές τιμές και χρεώσεις για τους χρήστες του. *  

 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

1 2 3 4 5 
     

Διαφωνώ απόλυτα    Συμφωνώ απόλυτα 
     

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1gjLbwbRhsopMkHwpTtZcMab4qLHbZwmGHF4V9hwS184/printform 6/9 
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29. Φύλο *   

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  
 

 Άντρας 

 Γυναίκα 

 
30. Ηλικία *   

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  
 

 Κάτω από 20  

 2030  

 3040  

 4050 
 

 5060  

 60 και πάνω 

 
31. Εκπαίδευση *   

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  
 

 Απόφοιτος λυκείου  

 Απόφοιτος ΤΕΙ  

 Απόφοιτος ΑΕΙ  

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

 
32. Επάγγελμα *  
 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  
 

 Ιδιωτικός υπάλληλος  

 Δημόσιος υπάλληλος  

 Ελεύθερος επαγγελματίας  

 Φοιτητής  

 Συνταξιούχος  

 Οικιακά 

 Άνεργος 

 
33. Συχνότητα χρήσης ebanking (φορές ανά μήνα) *   

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  
 

 2 ή λιγότερο  

 Από 3 έως 5 
 

 Από 6 έως 8 

 Από 8 και πάνω 
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34. Εβδομαδιαίος χρόνος που περνάτε στο ίντερνετ *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

 Λιγότερο από 1 ώρα  

 Από 1 έως 5 ώρες  

 Από 5 έως 10 ώρες 
 

 Από 10 έως 20 ώρες 

 Από 20 και πάνω 

 
35. Ποιάς τράπεζας το ebanking χρησιμοποιείτε; *  

 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

 Τράπεζα Πειραιώς  

 Εθνική Τράπεζα  

 Eurobank  

 Alpha Bank 
 

 Attica Bank 

 Άλλο: 

 
36. Ο κύριος λόγος που χρησιμοποιείτε το ebanking; *   

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  
 

 Ευκολία στις διαδικτυακές αγορές  

 Αναγκαιότητα για κάποιες συναλλαγές 

 Εξοικονόμηση χρόνου 

 
37. Ποιά υπηρεσία του ebanking χρησιμοποιείτε περισσότερο; *  

 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

 Μεταφορά χρημάτων  

 Επενδύσεις  

 Πληρωμή λογαριασμών  

 Παρακολούθηση του υπολοίπου του λογαριασμού και των πρόσφατων 

συναλλαγών 

 
38. Σε ποιο από τα παρακάτω εστιάζετε περισσότερο την προσοχή σας όταν 

χρησιμοποιείτε το ebanking; *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

 Ασφάλεια  

 Το όνομα της τράπεζας  

 Φθηνές χρεώσεις 
 

 Ευκολία στην πλοήγηση της ιστοσελίδας 

 Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση 
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39. Από ποια πηγή αντλείτε πληροφορίες για το ebanking; *   
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 

 Από φίλους  

 Από διαφημίσεις στην τηλεόραση  

 Από το προσωπικό της τράπεζας  

 Από εφημερίδες και περιοδικά 
 

 Από το διαδίκτυο 

 Άλλο: 

 
40. Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε το ebanking; *   

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  
 

 Κάτω από ένα χρόνο  

 Από 1 έως 3 χρόνια 
 

 Από 3 έως 5 χρόνια 

 Από 5 και πάνω 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας! 
 
 
 
 
 
 

Με την υποστήριξη της 
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