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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το παρόν πόνημα έχει διττό σκοπό: αφ’ ενός την συλλογή, κατηγοριοποίηση και 

ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά των καταναλωτών, 

παγκοσμίως, στη χρήση του e-banking και, αφ’ ετέρου, στην εμπειρική διερεύνηση, 

μέσω ερωτηματολογίων, των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά 

του Έλληνα καταναλωτή, και συγκεκριμένα των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης. Η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο πρώτο μέρος είναι αυτή δευτερογενούς έρευνας 

μέσω βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο μέρος εστάλησαν μαζικά ερωτηματολόγια σε μέλη 

του ΔΣΘ (Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης), με τη βοήθεια του cloud της Google 

(Google Drive), και αναλύθηκαν οι απαντήσεις των δικηγόρων με πίνακες, 

διαγράμματα και τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS, ώστε να 

πραγματοποιηθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Τα κύρια ευρήματα της εργασίας 

είναι ότι πολλοί παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλές χώρες, δεν 

θεωρούνται τόσο σημαντικοί στον Έλληνα καταναλωτή, καθώς ισχύει, ασφαλώς, και το 

αντίθετο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν, κυρίως, τα άτομα του δείγματος είναι οι: 

Ασφάλεια, Εμπιστευτικότητα, Ιδιωτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Ευκολία/Ευχρηστία, 

Απλότητα/ Πολυπλοκότητα στη χρήση των υπηρεσιών, Προσβασιμότητα, Συμβατότητα 

με τις ανάγκες, Διαθεσιμότητα Συστήματος, Ακρίβεια στη διαδικασία συναλλαγών, 

Φήμη. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι παράγοντες που δεν θεωρούνται τόσο, και σχεδόν 

καθόλου, σημαντικοί για τη χρήση του e-banking είναι οι Οικονομικά Αποδοτικές 

Υπηρεσίες, Σχεδιασμός/ Χαρακτηριστικά, και Δοκιμαστική Χρήση μιας νέας 

υπηρεσίας. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι όσοι δικηγόροι χρησιμοποίησαν 

την υπηρεσία αυτή μετά τα Capital Controls παρουσίαζουν μία αρνητική τάση ως προς 

του 5 αυτούς παράγοντες, και αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι είτε δεν έχουν 

ενστερνιστεί και δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως την υπηρεσία e-banking, είτε 

αδιαφορούν για τους παράγοντες και χρησιμοποιούν την υπηρεσία e-banking 

εξαναγκαστικά, λόγω των Capital Controls, για να κάνουν συναλλαγές με το εξωτερικό, 

εμβάσματα κτλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 

1.1 Εισαγωγή  

 Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με τη χρήση ενός τερματικού, ενός πληκτρολογίου και 

μίας τηλεόρασης ή απλής οθόνης ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς του και μπορεί πλέον να εκτελεί συναλλαγές και οτιδήποτε επιθυμεί, 

ηλεκτρονικά. Το χαμηλό κόστος και η εύκολη πρόσβαση που προσφέρει το διαδίκτυο, έχει 

προκαλέσει ένταση του ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο κλάδο, καθώς έτσι καθιερώνονται 

εναλλακτικά δίκτυα, πχ. τραπεζική μέσω διαδικτύου, τραπεζική μέσω κινητού τηλεφώνου κτλ., 

στην καθημερινή λειτουργία των τραπεζών αλλά και στη συνείδηση των καταναλωτών.  

 Τον Οκτώβριο του 1994, το Stanford Federal Credit Union έγινε το πρώτο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στις ΗΠΑ που κατάφερε να προσφέρει το Ε-banking σε όλους τους 

πελάτες του. Περίπου ένα χρόνο αργότερα η Presidential Bank έγινε η πρώτη τράπεζα της 

χώρας που προσέφερε με επιτυχία στους πελάτες της την δυνατότητα πρόσβασης στους 

λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά. 

 Στα τέλη της δεκαετίας του '90, και συγκεκριμένα το 1997, η Εγνατία Τράπεζα ήταν η 

πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εφάρμοσε το E-banking και ακολούθησαν οι Alpha Bank το 

1998, η Πειραιώς το 2000 και η Eurobank το 2001. Οι καταναλωτές δεν ενστερνίστηκαν 

πλήρως την υπηρεσία αυτή και, γενικά στην Ελλάδα, το e-banking είναι ένα σχετικά νέο 

εναλλακτικό κανάλι, που όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από 

αντίστοιχες προσφερόμενες υπηρεσίες του εξωτερικού. Ένα νέο εναλλακτικό κανάλι που 

μπορεί να προσφέρει πολλά σε Τράπεζα και καταναλωτές.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1.2 Σκοπός, Μεθοδολογικός Σχεδιασμός και Στάδια 

Υλοποίησης Έρευνας  

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση, η διερεύνηση και η 

κατηγοριοποίηση βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

στη χρήση της υπηρεσίας e-banking. 

 Η ανάλυση, η διερεύνηση και η κατηγοριοποίηση των βασικών παραγόντων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω θα γίνει μέσα από την παρουσίαση των παρακάτω ενοτήτων: 

 Ο ορισμός και η εξέλιξη του E-Banking. 

 Το Προφίλ Χρηστών του E-banking. 

 Οι Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του E-banking Παγκοσμίως. 

 Έρευνα για τους Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του E-banking στην Ελλάδα. 

 

 Για τη συγγραφή και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, συγκεντρώθηκε 

ακαδημαϊκό υλικό από ξενόγλωσσα άρθρα, ιστοσελίδες και βιβλία, κυρίως ελληνόγλωσσα. Με 

τον ορισμό και την εξέλιξη της υπηρεσίας E-banking επιτυγχάνεται ο σκοπός του να αντιληφθεί 

ο αναγνώστης τι ακριβώς είναι η υπηρεσία αυτή, πως ξεκίνησε και γιατί είναι τόσο σημαντική. 

Η ανάλυση και διερεύνηση του Προφίλ των Χρηστών Παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, 

εξυπηρετεί το σκοπό να αντιληφθούμε τη συμπεριφορά του καταναλωτή και συγκρίνουμε 

τελικώς το πώς συμπεριφέρεται ο Έλληνας και ο ξένος καταναλωτής στην παρουσία μίας νέας 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει εισβάλει για τα καλά στην καθημερινότητά του. Οι 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του e-banking Παγκοσμίως διερευνήθηκαν με σκοπό να 

κατηγοριοποιηθούν οι αντίστοιχοι παράγοντες της έρευνας και να συγκριθεί η επιρροή τους με 

την αντίστοιχη των ξένων καταναλωτών. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία από 

κάποιες έρευνες και πολύ σημαντικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν από το Παρατηρητήριο για 

την κοινωνία της πληροφορίας, όσο αφορά τη χρήση του διαδικτύου και του e-banking στην 

Ελλάδα. Τέλος, η κατηγοριοποήση των παραγόντων και η επιλογή τους έγινε με την βοήθεια 

του κανόνα 80-20 του Pareto, σύμφωνα με τους παράγοντες που εμφανίζονται στη 

βιβλιογραφία – αρθρογραφία.  
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1.3 Δομή  

 Η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε 

να διευκολύνει τον αναγνώστη στην κατανόησή της και να μπορεί να εμβαθύνει στο θέμα με 

μία συνάφεια και με μια συγκεκριμένη σειρά.  

 Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από τέσσερα βασικά κεφάλαια. Το πρώτο 

κεφάλαιο, που περιλαμβάνει την εισαγωγή, όπου αναλύεται ο σκοπός, η μεθοδολογία και η 

δομή της συγκεκριμένης εργασίας 

 Το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο αναφέρονται ιστορικά δεδομένα, τα μειονεκτήματα-

πλεονεκτήματα της υπηρεσίας e-banking και τις υπηρεσίες που προσφέρει διαδικτυακά.   

 Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο προφίλ των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το e-

banking παγκοσμίως, αλλά και στην ίδια τη χώρα μας, συγκρίνωντας, τελικώς, τα δύο προφίλ 

των συμπεριφορών αυτών.  

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται και κατηγοριοποιούνται οι 14 βασικοί παράγοντες, 

με βάση τη βιβλιογραφία, που επηρεάζουν τους καταναλωτές στη χρήση e-banking, σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

 Στο πέμπτο, και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα  

της έρευνας, με την βοήθεια των ερωτηματολογίων, και την παρουσίαση σχημάτων με σκοπό 

την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατανόηση της συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών 

στη χρήση του e-banking, και κυρίως των Ελλήνων δικηγόρων της Θεσσαλονίκης.  

 Τέλος, καταλήγουμε σε κάποια αρκετά βασικά συμπεράσματα και αναφέρονται 

ορισμένες μορφές λύσεων για μερικά από τα ήδη υπάρχοντα αδιέξοδα στον τομέα του e-

banking. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ορισμός και η εξέλιξη του E-

Banking 

 

2.1 Ο ορισμός του E-Banking  

 Ο κόσμος αλλάζει με καταιγιστικό ρυθμό τις τελευταίες δεκαετίες και η 

τεχνολογία θεωρείται ένας βασικός παράγοντας για τις αλλαγές αυτές. Η τεχνολογία 

έχει διεισδύσει στην καθημερινότητά μας και μας έχει διευκολύνει αρκετά σε 

διάφορους τομείς. Πλέον, το Ίντερνετ έχει “εισβάλει” στο σπίτι μας και μας δίνει τη 

δυνατότητα να πραγματοποιούμε πάρα πολλές δραστηριότητες ηλεκτρονικά, χωρίς να 

σπαταλάμε χρόνο στις μετακινήσεις και στις ουρές αναμονής. Πιο συγκεκριμένα, κάθε 

καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να κάνει ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, ενώ 

βρίσκεται σπίτι του ή στον χώρο εργασίας του με πλήρη ασφάλεια και ευκολία. Το E-

banking είναι ένας ευρέως διαδεδομένος τρόπος ηλεκτρονικών τραπεζικών 

συναλλαγών και θα αποτελέσει στο εγγύς μέλλον μία καθημερινή απλή δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με τους Turban et. al (2008), ο όρος E-banking είναι η παροχή τραπεζικών 

υπηρεσιών μέσω Ίντερνετ, καθώς και υπηρεσιών που αφορούν το Χρηματιστήριο, αλλά 

μπορεί να θεωρηθεί και ως η αυτοματοποιημένη παροχή νέων και παραδοσιακών 

προϊόντων και υπηρεσιών, κατευθείαν στους πελάτες, μέσω ηλεκτρονικών, 

αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας (Ευθυμιάδου, 2013). Επίσης, θεωρείται ως 

το πιο διαδεδομένο εργαλείο ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί 

και έννοιες, σύμφωνα με μια πληθώρα συγγραφέων, αλλά μία σειρά από 3 ορισμούς 

απεικονίζει ακριβώς την έννοια και τα χαρακτηριστικά του. Οι σειρά αυτή αποτελείται 

από τους εξής ορισμούς: 

1) Η Τραπεζική αποτελείται δύο στοιχεία, την Τεχνολογία, που αφορά το 

ηλεκτρονικό κομμάτι και την ίδια την Τραπεζική, δηλαδή τις συναλλαγές κτλ. 

2) Το E-banking αποτελεί μία διαδικασία στην οποία ένας πελάτης εκτελεί 

τραπεζικές συναλλαγές ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεται στον 

χώρο της Τράπεζας και να περιμένει στις ουρές αναμονής.  

3) Με το E-banking παρέχεται στον χρήστη-πελάτη η δυνατότητα τραπεζικών και 

συναφών υπηρεσιών, με τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών, χωρίς να 

είναι απαραίτητη η άμεση προσφυγή στην Τράπεζα. 
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 Τέλος, σύμφωνα με τον Αγγέλη (2005), με τον όρο e-banking εννοούμε όλες τις 

δυνατές συναλλαγές μιας τράπεζας που γίνονται ηλεκτρονικά, κυρίως μέσω του 

διαδικτύου, αλλά και μέσω Intranet, Extranet, σταθερού και κινητού τηλεφώνου και δεν 

απαιτούν τη φυσική παρουσία του πελάτη σε κατάστημα της τράπεζας. 

 

2.2 Το E-Banking Παγκοσμίως 

 Η πλέον διαδεδομένη χρήση του Ίντερνετ και η αναζήτηση νέων τρόπων για 

εύκολες και γρήγορες τραπεζικές συναλλαγές έφεραν στο προσκήνιο το E-banking, που 

δημιουργήθηκε στις αρχές του 1980. Ο όρος έγινε δημοφιλής στα τέλη της δεκαετίας 

του '80, και αναφέρεται στη χρήση ενός τερματικού, ενός πληκτρολογίου και μίας 

τηλεόρασης ή απλής οθόνης για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στο τραπεζικό 

σύστημα, χρησιμοποιώντας μόνο μία τηλεφωνική γραμμή. Το “Home banking”, όπως 

ονομάστηκε τότε, αναφερόταν ουσιαστικά στη χρήση ενός αριθμητικού πληκτρολογίου 

για να σταλούν οι τόνοι μέσω της τηλεφωνικής γραμμής, οι οποίοι περιλάμβαναν 

οδηγίες για την τράπεζα. Το 1981, η Νέα Υόρκη έγινε η πρώτη πόλη της Αμερικής που 

πραγματοποίησε αυτόν τον καινοτόμο τρόπο τραπεζικών συναλλαγών, καθώς τέσσερις 

μεγάλες τράπεζες της, που είναι οι Citibank, Chase Manhattan, Chemical και 

Manufacturers Hanover, έδωσαν το home banking στην διάθεση των πελατών τους. 

Εκείνη την εποχή, οι πελάτες δεν είχαν αντιληφθεί πλήρως τη χρήση και τη 

χρησιμότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να αποτύχει και να μην 

αποκτήσει δυναμική, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90, όπου έφτασε στο ζενίθ.  

 Τον Οκτώβριο του 1994, το Stanford Federal Credit Union έγινε το πρώτο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στις ΗΠΑ που κατάφερε να προσφέρει το Ε-banking σε 

όλους τους πελάτες του. Περίπου ένα χρόνο αργότερα η Presidential Bank έγινε η 

πρώτη τράπεζα της χώρας που προσέφερε με επιτυχία στους πελάτες της την 

δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά. Στις αρχές της 

εμφάνισης του E-banking, κυρίως στις τράπεζες των ΗΠΑ, οι πελάτες δεν το 

χρησιμοποιούσαν για διάφορους λόγους, καθώς δεν το θεωρούσαν ασφαλές και 

εύχρηστο για να μπορέσουν να επενδύσουν τον χρόνο τους για να το ενστερνιστούν. 

Όλοι αυτοί οι ενδοιασμοί και οι φόβοι άρχισαν σιγά σιγά να εξαφανίζονται με την 

“απόλυτη” κυριαρχία του ηλεκτρονικού εμπορίου στην καθημερινότητα μας. Εν έτει 

2000, ένα ποσοστό της τάξης του 80% των Αμερικάνικων τραπεζών προσφέρουν την 

δυνατότητα E-banking σε όλους τους πελάτες τους. Το 2001, η Bank of America  
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γίνεται η πρώτη τράπεζα των ΗΠΑ που κερδίζει πάνω από 3 εκατομμύρια πελάτες που 

χρησιμοποιούν το E-banking, περίπου το 20% του πελατολογίου της. Εν κατακλείδι, το 

Ε-banking αρχίζει και διαδίδεται παγκοσμίως και αποδεικνύεται ως ένας πολύ 

ουσιαστικός τρόπος τραπεζικών συναλλαγών, γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο από τους 

πελάτες και μειώνοντας τις τεράστιες ουρές στα καταστήματα.     

 

2.2.1 Οι Υπηρεσίες που προσφέρει το E-Banking  

 Οι περισσότερες υπηρεσίες που προσφέρει μία Τράπεζα μπορούν πλέον να 

πραγματοποιηθούν μέσω E-banking, εκτός φυσικά από αυτές που απαιτείται η φυσική 

παρουσία, όπως είναι η υπογραφή συμβάσεων κτλ. Το εύχρηστο γραφικό περιβάλλον 

και οι ηλεκτρονικές φόρμες, που εύκολα κατανοούνται και συμπληρώνονται, έχουν 

δημιουργήσει την τάση για χρήση του E-banking σε πάρα πολλές υπηρεσίες που 

προσφέρει μια Τράπεζα, παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Ευθυμιάδου (2013), οι 

υπηρεσίες που προσφέρει το E-banking είναι οι εξής: 

1. Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό  

2. Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό χρήστη σε λογαριασμό τρίτου  

3. Ενημέρωση του χρήστη για το υπόλοιπο του λογαριασμού του, αλλά 

και για οποιαδήποτε κίνηση έχει πραγματοποιήσει (με λεπτομερή 

ανάλυση).  

4. Πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ κτλ.  

5. Πληρωμή λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας (Vodafone, Cosmote, 

Wind κτλ).  

6. Πληρωμή ΦΠΑ με την χρήση του DIASDEBIT και του TAXISnet.  

7. Πληρωμή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ και ΤΕΒΕ.  

8. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας .  

9. Είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.  

10. Πληρωμή Ασφαλιστικών εταιρειών.  

11. Ενημέρωση για χαρτοφυλάκια μετοχών και για επενδυτικούς 

λογαριασμούς.  

12. Αποστολή εμβασμάτων σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, αλλά και 

εξωτερικού, με τη δυνατότητα ακύρωσης του εμβάσματος.  

13. Πληρωμή δόσεων των πιστωτικών καρτών.  
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14. Αίτηση προσωπικού, καταναλωτικού, επαγγελματικού και 

στεγαστικού δανείου. 

15. Πληροφόρηση για τις τιμές μετοχών και τους δείκτες τιμών των 

μετοχών του Χρηματιστηρίου.  

 Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, όπως προαναφέρθηκε, είναι εφικτό με το E-

banking να παρέχονται πάρα πολλές υπηρεσίες μιας Τράπεζας με ευκολία, ώστε να 

αποφεύγονται οι ουρές αναμονής και ο πελάτης να είναι ευχαριστημένος και να 

εξυπηρετείται με ταχύτητα και πλήρης ακρίβεια. 

  

2.2.2 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του E-Banking  

 Όπως είναι φυσικό, οποιαδήποτε τεχνολογία ή γενικά υπηρεσία προσφέρεται σε 

έναν καταναλωτή έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, τόσο για τον 

προσφερόμενο όσο και για αυτόν που την προσφέρει. Έτσι, σύμφωνα με τους Ψαράκη 

(2012) και Ευθυμιάδου (2013) το E-banking έχει τα κάτωθεν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα για τον πελάτη, αλλά και για την ίδια την Τράπεζα. 

Πλεονεκτήματα:  

1. Προσβασιμότητα: Ο χρήστης του E-banking έχει την δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία επιθυμεί από οποιαδήποτε σημείο του 

πλανήτη, με την προϋπόθεση ότι θα έχει στην κατοχή του έναν Η/Υ και 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες που παρέχει το E-banking οποιασδήποτε 

Τράπεζας είναι διαθέσιμες στον πελάτη 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την 

εβδομάδα. Δηλαδή μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα και εύκολα.  

2. Εξοικονόμηση χρόνου: Ο πελάτης της Τράπεζας, και χρήστης του E-banking, 

μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία, ακόμα και 

από το σπίτι του. Οπότε, γλιτώνει τη μετακίνηση και το χρόνο που θα 

σπαταλήσει στις ουρές αναμονής, έχοντας έτσι μία εύκολη και άμεση 

εξυπηρέτηση από την Τράπεζα.  

3. Online μεταφορές κεφαλαίων: Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταφέρει 

κεφάλαια στη τράπεζά του, αλλά και σε άλλη τράπεζα, έχοντας πλήρως τις 

οφειλές και τις υποχρεώσεις του. 
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4. Online παρακολούθηση τραπεζικών προϊόντων: Ο χρήστης έχει πλήρη 

ενημέρωση για τις κινήσεις του, το υπόλοιπό του, τις εντολές του, αλλά και για 

οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία χρησιμοποιήσει. 

5. Δυνατότητα επενδυτικών συναλλαγών: Ο καταναλωτής και χρήστης της 

υπηρεσίας E-banking έχει την δυνατότητα να επενδύσει σε μετοχές 

χρηματιστηρίου, αλλά και σε αμοιβαία κεφάλαια, ενώ μπορεί να τα 

παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο. 

6. Μείωση χρήσης χαρτιού: Οι κινήσεις των χρηστών,  οι δόσεις δανείων τους, 

τα statement των λογαριασμών, καθώς και η κατάσταση των επιταγών τους 

είναι διαθέσιμα μέσω του E-banking. Επομένως, δίνεται η ευκαιρία στον χρήστη 

να εκτυπώσει μόνο την πληροφορία που επιθυμεί ο ίδιος, και πραγματικά 

χρειάζεται. 

7. Μικρότερο κόστος: Σχεδόν όλες οι κατηγορίες τραπεζικών προϊόντων και 

υπηρεσιών που απευθύνονται στους χρήστες του διαδικτύου, προσφέρονται σε 

μικρότερες τιμές απ' ότι προσφέρονται στο ίδιο το κατάστημα. Για παράδειγμα, 

οι μεταφορές κεφαλαίων προσφέρονται δωρεάν, εάν πραγματοποιηθούν 

ηλεκτρονικά, εξοικονομώντας έτσι την μικρή προμήθεια που θα έπρεπε να 

δώσει ο πελάτης που θα έκανε την μεταφορά στο κατάστημα.  

8. Ευκολότερες οι συναλλαγές για άτομα με ειδικές ανάγκες και δυσκολίες 

μετακίνησης: Το E-banking αποκτά και κοινωνικό χαρακτήρα, εξυπηρετώντας 

εύκολα και άμεσα τα άτομα με ειδικές ανάγκες και με δυσκολίες στη μετάβαση 

τους στο κατάστημα. 

9. Οφέλη για επιχειρήσεις: Με τη βοήθεια του E-banking, πολλές επιχειρήσεις 

που χρησιμοποιούν συχνά τις υπηρεσίες μιας Τράπεζας μπορούν να 

αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες των συναλλαγών τους, να βελτιστοποιήσουν 

τις διαδικασίες ελέγχου και να δίνουν πάγιες εντολές μισθοδοσίας των 

υπαλλήλων τους ακόμη και και να κάνουν μαζικές πληρωμές των προμηθευτών 

τους.  

 Τα οφέλη του E-banking, όμως, δεν σταματάνε εδώ, καθώς δεν κερδίζουν μόνο 

οι πελάτες-χρήστες, αλλά και οι ίδιες οι τράπεζες. Η χρήση του διαδικτύου μπορεί να 

διευρύνει το πελατολόγιο της τράπεζας, θέτοντας εκτός τα γεωγραφικά όρια. Επίσης, η 

εξυπηρέτηση του πελάτη γίνεται εύκολα και άμεσα με αποτέλεσμα αυτό να συμβάλλει 

θετικά στη ικανοποίησή του, δημιουργώντας έτσι πιστούς πελάτες. Με την προσφορά 
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του E-banking, η τράπεζα βελτιώνει τη γενική εικόνα της στα μάτια του καταναλωτή, 

καθώς μπορεί να μην χρησιμοποιεί ο ίδιος την υπηρεσία αυτή, αλλά αισθάνεται ότι η 

τράπεζα του την παρέχει ούτως ή άλλως δωρεάν. Για πολλούς τραπεζικούς 

οργανισμούς αποτελεί και ένα είδος βιτρίνας. Τέλος, η τράπεζα μειώνει αρκετά τα 

λειτουργικά κόστη της με την προσφορά του E-banking και μπορεί να ελέγχει καλύτερα 

και άμεσα το παρόν πελατολόγιό της.  

 

Μειονεκτήματα:  

1. Δυσκολία στο χειρισμό: Για τους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το 

διαδίκτυο δεν μπορούν να προσαρμοστούν και να χειριστούν σωστά την 

υπηρεσία αυτή. Τις περισσότερες φορές το άνοιγμα ενός online λογαριασμού 

προκαλεί φόβο σε κάποιους καταναλωτές λόγω ελλιπών γνώσεων στις νέες 

τεχνολογίες.  

2. Δυσπιστία Χρήστη: Η δυσπιστία του χρήστη πηγάζει κυρίως από την ίδια τη 

διαδικασία και την ασφάλεια που προσφέρει. Δηλαδή, θέλει να βλέπει αυτόν 

που θα επεξεργαστεί τον λογαριασμό (πρόσωπο με πρόσωπο συναλλαγή), 

καθώς η ηλεκτρονική μεταφορά τους δημιουργεί αμφιβολίες, φέρνοντας στο 

μυαλό τους κυρίως ηλεκτρονικές κλοπές.  

3. Χρονοβόρα εγγραφή: Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να θεωρηθεί χρονοβόρα, 

καθώς για να γραφτεί κάποιος στο διαδικτυακό πρόγραμμα που προσφέρει η 

τράπεζα θα πρέπει να δώσει αρκετά προσωπικά στοιχεία και να συμπληρώσει 

αρκετές ηλεκτρονικές φόρμες. 

4. Συχνή ενημέρωση ιστοσελίδων: Για τους χρήστες που είναι αρκετά 

εξοικειωμένη με τους Η/Υ και το διαδίκτυο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει 

πλεονέκτημα. Όμως, οι συχνές αλλαγές που γίνονται στις ιστοσελίδες των 

τραπεζών προκαλούν σύγχυση στον πελάτη, που ουσιαστικά εκτελεί μηχανικά 

τις διαδικασίες για να πραγματοποιήσει μία υπηρεσία.  
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2.3 Το E-Banking στην Ελλάδα 

 Στα τέλη της δεκαετίας του '90, και συγκεκριμένα το 1997, η Εγνατία Τράπεζα, 

η οποία έγινε μέλος της MIG (Marfin Investment Group) και πλέον έχει εξαγοραστεί 

από την Πειραιώς, ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εφάρμοσε το E-banking. 

Δεν άργησε, φυσικά, να διαδοθεί και να ενστερνιστεί από άλλες τράπεζες και μόλις το 

1998 η Alpha Bank βαδίζει στα καινοτόμα βήματα της Εγνατίας Τράπεζας. Στη 

συνέχεια την ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς το 2000 και η Eurobank το 2001. Αυτό 

που παρατηρείται από την εμφάνιση του E-banking στη χώρα μας είναι ότι το 

υιοθετούν όλο και περισσότερες τράπεζες και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τέτοιου είδους τεχνολογίες, καθώς και αρκετές πραγματοποιούν έρευνες και μελέτες για 

τέτοια θέματα. Σύμφωνα με τον Ψαράκη (2012), οι χρήστες των υπηρεσιών E-banking 

στην Ελλάδα το 2006 υπερέβαιναν τους 500.000 ενώ το 2001 δεν ξεπερνούσαν τις 

150.000. Το προφίλ και οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν ραγδαία τα τελευταία χρόνια 

και αυτό παρατηρείται και στους καταναλωτές των Τραπεζών. Παρατηρείται μία τάση 

να είναι πιο απαιτητικοί, χωρίς ιδιαίτερη υπομονή και με λιγότερη όρεξη να διαπράξουν 

πρόσωπο με πρόσωπο συναλλαγές. Το κόστος είναι ένας βασικός παράγοντας που έχει 

αλλάξει την συμπεριφορά των καταναλωτών και οι Τράπεζες το γνωρίζουν, οπότε 

έχουν αλλάξει αρκετά τη φιλοσοφία τους και έχουν στραφεί στην καινοτομία, στην 

γρήγορη και εύκολη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, με γνώμονα την υιοθέτηση του 

E-banking. Όμως, μπορεί οι χρήστες του E-banking στην Ελλάδα να αυξάνονται και οι 

Ελληνικές Τράπεζες να καινοτομούν και να βελτιώνονται, αλλά παγκόσμια η 

αναμενόμενη χρήση του παραμένει χαμηλή σε σχέση με άλλες αναπτυγμένες χώρες. Οι 

“πραγματικά” ενεργοί χρήστες στην Ελλάδα δεν υπερβαίνουν το 5-10% των πελατών 

κάθε τράπεζας, ενώ στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 40-55% 

(Ευθυμιάδου, 2013). Το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργών χρηστών του E-banking είναι το 

70% των τραπεζικών πελατών στις σκανδιναβικές χώρες. Ο ρυθμός αύξησης των 

ενεργών χρηστών, όσο αφορά τους ιδιώτες είναι χαμηλός, αλλά όσο αφορά τις 

επιχειρήσεις, πλέον ένα ποσοστό της τάξης του 40% εκτελούν τις συναλλαγές τους 

ηλεκτρονικά. Επίσης, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι Ελληνικές Τράπεζες δεν 

προωθούν σωστά ή δεν καινοτομούν όσο θα έπρεπε, αλλά παρατηρείται ότι ο Έλληνας 

καταναλωτής δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με τους Η/Υ και το Ίντερνετ, σε σύγκριση 

με άλλες χώρες. Το κοινό είναι αρκετά διστακτικό στη χρήση ηλεκτρονικών 

συναλλαγών και αυτό πιθανόν να οφείλεται και στην άγνοια, αλλά και σε περιστατικά 

που αφορούν τις ηλεκτρονικές υποκλοπές που γίνονται στις συναλλαγές και αποτελούν 
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σπάνιο φαινόμενο. Πλέον, το E-banking αρχίζει να μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα 

χρήσιμο και καθημερινό εργαλείο για τις συναλλαγές μας. Μπορεί να μην έχουμε 

παρόμοια ποσοστά χρήσης με άλλες αναπτυγμένες χώρες, αλλά βαδίζουμε σε καλό 

δρόμο, ώστε να γίνουν πιο εύκολες και μη χρονοβόρες οι διαδικασίες. Τέλος, ένα 

αισιόδοξο γεγονός θα μπορούσε να θεωρηθεί, σύμφωνα με την έκθεση της Ένωσης 

Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), η ετήσια αύξηση 12% των εγγεγραμμένων χρηστών στις 

υπηρεσίες του E-banking από το 2009 έως το 2010, που δηλώνει ότι ο Έλληνας 

καταναλωτής “χρειάζεται” τέτοιου είδους τεχνολογίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Το Προφίλ Χρηστών του E-

banking 

 

3.1 Το Προφίλ Χρηστών Παγκοσμίως  

 Οι χρήστες του Ε-banking αυξάνονται καθημερινά με σχετικά γρήγορους 

ρυθμούς και το προφίλ τους αλλάζει συνεχώς. Παγκοσμίως, υπάρχει μία τάση να 

πραγματοποιούν οι πελάτες των τραπεζών το E-banking για τις απλές καθημερινές 

συναλλαγές τους, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να προσπαθεί να ικανοποιήσει ένα μεγάλο 

εύρος των πελατών της με βάση τα θέλω και τις ανάγκες τους. Για αυτό το λόγο, 

προσπαθεί μέσω διαφόρων ερευνών που πραγματοποιεί η ίδια, ή κάποια εταιρία στην 

οποία τις έχει αναθέσει, να κατανοήσει τους πελάτες της και να τους παρέχει με τον 

καλύτερο τρόπο την E-banking υπηρεσία. Το προφίλ των χρηστών μπορεί να 

περιλαμβάνει αρκετά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, ο εργασιακή 

απασχόληση, ο μισθός,  το επίπεδο εκπαίδευσης κτλ, αλλά και παράγοντες που 

επηρεάζουν τους ίδιους τους χρήστες, όπως ασφάλεια συναλλαγών, η φήμη της 

τράπεζας κτλ. Φυσικά, υπάρχουν και κάποιες τράπεζες που αναθέτουν σε εταιρείες 

ερευνών τη διεξαγωγή ειδικών ερευνών, ώστε να αποκτήσουν και τα ψυχολογικά 

προφίλ των χρηστών τους ή αναζητούν κάποιες τάσεις παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, στις 

Η.Π.Α το 61% των χρηστών του Ίντερνετ χρησιμοποιούν το E-banking.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Δημογραφικά στοιχεία χρηστών Ίντερνετ που χρησιμοποιούν E-

banking στις Η.Π.Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.pewinternet.org/2013/08/07/51-of-u-s-adults-bank-online/ 

http://www.pewinternet.org/2013/08/07/51-of-u-s-adults-bank-online/
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 Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παρατηρούμε ότι από όλους τους άνδρες που 

χρησιμοποιούν Ίντερνετ, μόλις το 63% πραγματοποιεί τις τραπεζικές συναλλαγές του 

ηλεκτρονικά. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ανέρχεται στο 58%, γεγονός που 

δείχνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα και στη χρήση του 

E-banking στις Η.Π.Α. Επίσης, βλέπουμε ότι,  ηλικιακά, μόνο οι άνω 65 ετών δεν 

χρησιμοποιούν το E-banking και συγκεκριμένα μόνο το 47% από αυτούς κάνει χρήση 

της διαδικτυακής υπηρεσίας. Όπως είναι φυσικό, το 67% των ατόμων με ηλικία από 18-

29 χρησιμοποιούν το Ε-banking στην καθημερινότητά τους. Όσο αφορά το μορφωτικό 

επίπεδο, το 75% των ατόμων που έχουν τελειώσει Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την 

ηλεκτρονική υπηρεσία και είναι, φυσικά, το μεγαλύτερο ποσοστό. Όσο αφορά την 

Ευρώπη, υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στους χρήστες, αλλά και πολλά κοινά 

με το προφίλ των χρηστών από τις Η.Π.Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: Ποσοστό Ευρωπαίων χρηστών του E-banking με βάση την ηλικία 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Deutsche Bank Research (2003), E-banking snapshot 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι κατά πλειοψηφία η χρήση 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που προσφέρουν οι τράπεζες, γίνεται από τις ηλικιακές 

ομάδες 25-34 και 35-44. Επίσης, η ηλικιακή ομάδα 15-24 χρησιμοποιεί όλο και 

περισσότερο το E-banking και από το 2002 με ποσοστό 13,2% αυξάνεται σε ένα 

ποσοστό της τάξεως του 16,6% το έτος 2007. Το πιο σημαντικό  γεγονός που 

παρατηρούμε στον Πίνακα 2.2 είναι ότι οι ηλικίες από 25 έως 34 και από 35 έως 44 

χρησιμοποιούν όλο και λιγότερο τις διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες με την πάροδο 

του χρόνου. Τέλος, σημαντική αύξηση στη χρήση του E-banking στην Ευρώπη 

παρατηρείται στις ηλικιακές ομάδες 45-54 και 55-64. Ήδη μπορούμε να δούμε κάποιες 

διαφορές των Ευρωπαίων χρηστών σε σχέση με τους Αμερικανούς χρήστες, όσο αφορά 

το προφίλ και κυρίως τον παράγοντα ηλικία.   
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3.2 Το Προφίλ Χρηστών στην Ελλάδα  

 Το προφίλ του Έλληνα χρήστη E-banking στην Ελλάδα διαφέρει αρκετά από το 

προφίλ του Ευρωπαίου και Αμερικανού χρήστη. Τα ποσοστά χρήσης του E-banking 

μπορεί να αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο, αλλά γενικά παραμένουν χαμηλά. 

Συγκεκριμένα, στις αρχές του 2000 οι χρήστες ήταν περίπου 10.000, ενώ στα τέλη του 

2001 έφτασαν τους 150.000. Επίσης, το 2006 ο αριθμός των Ελλήνων χρηστών του E-

banking έφτασε το μισό εκατομμύριο. Αυτά τα ποσοστά σε σχέση με τις υπόλοιπες 

Ευρωπαϊκές χώρες είναι αρκετά χαμηλά και αυτό οφείλεται πιθανόν στη μη εξοικείωση 

των Ελλήνων χρηστών με τις νέες τεχνολογίες και γενικά με την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Σύμφωνα με τον Ψαράκη (2012), το 13% των 

χρηστών του Ίντερνετ χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως μέσο για τις τραπεζικές τους 

συναλλαγές. Όσο αφορά τον σημαντικό παράγοντα ηλικία, το 6% των ηλικιών 16-24, 

το 15% των ηλικιών 25-34, το 15% των ηλικιών 35-44 και το 17% των ηλικιών 45-54 

χρησιμοποιούν το E-banking  για τις τραπεζικές τους συναλλαγές. Παρατηρούμε ότι οι 

μεγαλύτερες ηλικίες των Ελλήνων χρηστών είναι αυτές που χρησιμοποιούν 

περισσότερο το Ε-banking, ενώ οι μικρές ηλικίες των Ευρωπαίων και των Αμερικανών 

έχουν ενστερνιστεί την ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΑΣ 

το 95% των συναλλαγών στη χώρα μας πραγματοποιείται με μετρητά, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη αγγίζει το 70%, που θεωρείται σημαντική διαφορά. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1: Λόγοι χρήσης διαδικτύου 2008 

 

 Πηγή: Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας (2010), Ταυτότητα χρηστών Internet 

στην Ελλάδα 

 Στο Γράφημα 2.1 παρατηρούμε ότι το 12% των χρηστών του Ίντερνετ εκτελεί 

τραπεζικές συναλλαγές μέσω E-banking, γεγονός που δείχνει ότι οι χρήστες του 

Ίντερνετ δεν επιλέγουν αυτόν τον τρόπο για τις συναλλαγές τους. Τέλος, όσο αφορά τα 

δύο φύλα, οι διαφορές δεν είναι και τόσο ασήμαντες, καθώς το 15,4% των ανδρών 

πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενώ, αντίστοιχα, μόνο το 7% των γυναικών.  

 Συμπερασματικά, οι Έλληνες χρήστες του E-banking διαφέρουν αρκετά με τους 

Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς χρήστες. Ηλικιακά, οι μικρότερες ηλικίες των 

Ευρωπαίων χρησιμοποιούν το E-banking, ενώ στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες ηλικίες 

χρησιμοποιούν και εμπιστεύονται τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Και στα 

δύο προφίλ χρηστών παρατηρούμε ότι οι άνδρες είναι αυτοί που χρησιμοποιούν κατά 

κόρον την ηλεκτρονική τραπεζική, ενώ οι γυναίκες δεν την έχουν ενστερνιστεί σε 

τέτοιο επίπεδο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Οι Παράγοντες που επηρεάζουν 

τη χρήση του E-banking Παγκοσμίως 

 Σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πραγματοποιεί, καθημερινά, μία 

πληθώρα τραπεζικών συναλλαγών και η πλειοψηφία σπαταλά πολύτιμο χρόνο στις 

ουρές αναμονής και στα ταμεία. Η δημιουργία του e-banking είχε ως αποτέλεσμα να 

βοηθήσει τους πελάτες και την ίδια την Τράπεζα να έρθουν πιο κοντά και, χρονικά, πιο 

άμεσα. Η υιοθέτηση, όμως, της τεχνολογίας αυτής δεν έγινε σε μεγάλο βαθμό στη χώρα 

μας, που σημαίνει πως κάποια γεγονότα ή παράγοντες επηρεάζουν τους πελάτες και 

τους αποτρέπουν να χρησιμοποιούν το e-banking σε συχνή βάση ή και καθόλου. Οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες, επειδή ο όρος e-banking έχει υιοθετηθεί παγκοσμίως, δεν 

διαφέρουν πάρα πολύ από τους αντίστοιχους των άλλων χωρών. Μπορεί το ποσοστό 

χρήσης του e-banking στην Ελλάδα να διαφέρει πολύ από την Γερμανία, αλλά οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τον Γερμανό και τον Έλληνα στη χρήση της τεχνολογία 

είναι σχεδόν οι ίδιοι. Ο βαθμός επιρροής μπορεί να θεωρηθεί διαφορετικός, αλλά και 

κάποια προσωπικά ή εθνικά χαρακτηριστικά του πελάτη μπορούν να θέσουν έναν 

παράγοντα ως σημαντικό. 

  

4.1 Ανάλυση Παραγόντων  

 Οι παράγοντες που θα αναλυθούν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι οι συνήθεις 

παράγοντες που εμφανίζονται σε διάφορες χώρες παγκοσμίως, και επηρεάζουν τους 

αντίστοιχους καταναλωτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν ήδη το e-banking. Δηλαδή, 

αναλύονται οι παράγοντες που μειώνουν τη συχνότητα χρήσης του e-banking. 

Υπάρχουν, όμως, και μερικοί, όπως είναι η ασφάλεια των συναλλαγών, που 

αποτρέπουν τους μη χρήστες να χρησιμοποιήσουν το e-banking για τις συναλλαγές 

τους.      

4.1.1 Ασφάλεια (Security) 

 Η ασφάλεια για τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, αλλά και για τις απλές 

τραπεζικές συναλλαγές, αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα. Η έννοια στης 

ασφάλειας περιλαμβάνει την πίστη του πελάτη, την ιδιωτικότητά του, την αξιοπιστία 

του στο να μην χάσει τα λεφτά του, τον κωδικό PIN, την αποφυγή ηλεκτρονικής απάτης 

και προσωπικών δεδομένων κτλ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Polatoglu και Eki 
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(2001), η ασφάλεια αποτελείται από τρεις διαστάσεις: αξιοπιστία., σιγουριά και 

ιδιωτικότητα (Kale et al, 2008). Στη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης που 

διανύουμε, ο καταναλωτής πρέπει να αισθάνεται αρκετά ασφαλής και σίγουρος για τις 

συναλλαγές του, κάτι το οποίο υπήρχε και πριν την οικονομική κρίση, αλλά πλέον ο 

πελάτης έχει γίνει αρκετά απαιτητικός και “καχύποπτος”. Σύμφωνα με την Poon 

(2008), στην Μαλαισία, υπάρχει η τάση να μην εμπιστεύονται οι χρήστες το Ίντερνετ 

και αυτό αποτελεί τεράστιο πρόβλημα στο να προσφέρουν οι τράπεζες το e-banking. 

Αυτό το γεγονός μπορεί να αποδειχθεί και από το ποσοστό των χρηστών που δεν 

αποθηκεύουν ποτέ τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη στον υπολογιστή, που 

είναι το 84% των ερωτηθέντων. Γενικά, στη Μαλαισία, η πλειοψηφία των χρηστών δεν 

είναι ευχαριστημένοι από τα συστήματα ασφαλείας των Τραπεζών. Οι Roboff και 

Charles (1998) ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι στην Αυστραλία δεν μπορούν εύκολα να 

κατανοήσουν τους κινδύνους της ασφάλειας του e-banking, παρόλο που έχουν 

επίγνωση των κινδύνων γενικά (Pikkarainen et al, 2004). Επίσης, κατέληξαν στο 

γεγονός ότι αν και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην τράπεζά τους ήταν ισχυρή, η 

εμπιστοσύνη τους στην τεχνολογία ήταν αδύναμη, κάτι το οποίο δικαιολογεί τις 

αντιδράσεις τους. Σύμφωνα με τους White και Nteli (2004), ο παράγοντας ασφάλεια 

είναι ο πιο σημαντικός για την επιλογή και χρήση του e-banking στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(Datta, 2010). Για το γεγονός ότι οι καταναλωτές θεωρούν ως βασικό παράγοντα την 

ασφάλεια των συναλλαγών τους υπάρχει μία εξήγηση, καθώς δεν είναι μία απρόσμενη 

και παράλογη συμπεριφορά. Το e-banking έγινε πραγματικότητα με τη δημιουργία των 

προγραμμάτων περιήγησης (web browsers). Σύμφωνα με τους Kolsaker και Payne 

(2002), και τους Dong-Her et al.(2004), συγκεκριμένα για τη χρήση του e-banking, ο 

καταναλωτής δεν χρειάζεται κάποιο λογισμικό να εγκαταστήσει, ούτε να αποθηκεύσει 

δεδομένα στον Η/Υ του, ούτε να περιμένει για κάποιες ανανεώσεις  του λογισμικού 

κτλ, απλά χρησιμοποιεί τον περιηγητή (Ahmad και Al-Zu’bi, 2011). Αυτό σημαίνει ότι 

όλες οι συναλλαγές και η ασφάλειά τους βασίζεται σε έναν διαδικτυακό server. Η 

τράπεζα είναι αυτή που διαχειρίζεται τα δεδομένα και τις συναλλαγές, δηλαδή η ίδια 

ουσιαστικά μεταφέρει τα χρήματα, πληρώνει τους λογαριασμούς κτλ, απλά ο χρήστης 

της δίνει την εντολή να το πραγματοποιήσει. Οπότε, ο πελάτης δεν έχει την επίγνωση 

της κρυπτογράφησης και τη δυνατότητα να την κατανοήσει πλήρως, αν και μερικές 

τράπεζες επιτρέπουν την χρήση μόνο δημοφιλών προγραμμάτων περιήγησης για λόγους 

ασφαλείας. Άρα δεν μπορεί να αισθανθεί ασφαλείς, επειδή δεν είναι πάντα στο χέρι του 

η ασφάλεια των συναλλαγών και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, 

υποτίθεται ότι η ιδιωτικότητα έχει θετική συμβολή στην ικανοποίηση του πελάτη.  
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 Συμπερασματικά, η ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ένας 

παράγοντας που δεν θα σταματήσει να υπάρχει και δεν θα σταματήσει να απωθεί τους 

πελάτες από τη χρήση του e-banking, ανεξαρτήτως χώρας. Αυτό που πρέπει να κάνουν 

οι τράπεζες είναι να κατανοήσουν, αρχικά, την φυσιολογική συμπεριφορά των πελατών 

τους και να προσπαθήσουν να “θωρακίσουν” τα δίκτυά τους με αποτέλεσμα να τους 

εμπιστευθούν οι καταναλωτές. Τέλος, ο νέος ηλικιακά καταναλωτής είναι σε θέση να 

γνωρίζει καλύτερα την τεχνολογία και να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους αυτούς με 

αποτέλεσμα να απωθείται ή να προσελκύεται από το e-banking, ανάλογα με την 

ικανοποίηση και την ασφάλεια που του προσφέρει η ίδια η τράπεζα.  

 

4.1.2 Εμπιστευτικότητα (Trust) 

 Σύμφωνα με τους Morgan και Hunt (1994), η εμπιστευτικότητα πηγάζει εν 

μέρει από την πεποίθηση ότι οι αρχές που περιβάλουν μία αξιόπιστη ομάδα είναι η 

υπευθυνότητα και η υψηλή ακεραιότητα (Eriksson et al, 2005). Δηλαδή, οι σχέσεις 

μεταξύ πελάτη-εταιρείες πρέπει να είναι σχέσεις εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, καθώς ο 

πελάτης πρέπει πρώτα να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία για να μπορέσει αυτό στη 

συνέχεια να μετατραπεί σε εμπειρία. Η εμπιστευτικότητα σαν έννοια αποτελείται και 

επηρεάζεται από κάποιες διαστάσεις. Μία βασική διάσταση μπορεί να θεωρηθεί και ο 

αντιληπτός κίνδυνος. Σύμφωνα με τους Humphrey και Schmitz (1998), το ζήτημα της 

εμπιστοσύνης προκύπτει επειδή οι οικονομικές συναλλαγές περιλαμβάνουν εκ φύσεως 

την έννοια του κινδύνου (Mukherjee και Nath, 2003). Στο e-banking οι σχέσεις πελάτη-

τράπεζας είναι αρκετά ευάλωτες καθώς είναι απομακρυσμένες, οι νόμοι και οι αρχές 

του Διαδικτύου είναι μη καθορισμένοι, και έτσι δύσκολα μπορεί να δημιουργηθεί 

σχέση εμπιστοσύνης από “απόσταση”. Επομένως, η έννοια του κινδύνου επηρεάζει την 

Τράπεζα, τον πελάτη και το ίδιο το σύστημα. Σύμφωνα με τον Ba (2001), οι πελάτες 

που έχουν περισσότερη γνώση και επαφή με το Ίντερνετ και την τεχνολογία, 

πραγματοποιούν με περισσότερη ευκολία τις συναλλαγές τους μέσω e-banking 

(Mukherjee και Nath, 2003). Ουσιαστικά, αυτό που αυξάνει την εμπιστοσύνη του 

πελάτη ως προς την τράπεζα για το e-banking είναι η αυξημένη γνώση και επαφή με το 

Ίντερνετ, που εξαρτάται από τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η φήμη αποτελεί μία άλλη 

διάσταση της εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τον Egger (2000), η φήμη προκύπτει από 

την ισχύ ενός brand name, από την έγκριση αξιόπιστων τρίτων και από προηγούμενες 

αλληλεπιδράσεις, όχι απαραίτητα διαδικτυακές (Mukherjee και Nath, 2003). Η 

εμπιστευτικότητα για τις τράπεζες αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των 
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χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επομένως, όπως η εμπιστευτικότητα στις τράπεζες, η 

εμπιστοσύνη στα συστήματα ασφαλείας, οι τρόποι με τους οποίους οι τράπεζες 

διαχειρίζονται τα δεδομένα και πως μπορεί να προστατευθεί η ιδιωτικότητα του πελάτη, 

παίζουν και αυτά εξίσου σημαντικό ρόλο (Centeno, 2004).  

 Σύμφωνα με τις ενότητες 3.1.1 και 3.1.2 παρατηρούμε ότι οι δύο παράγοντες 

ασφάλεια και εμπιστευτικότητα συνδέονται άμεσα και επηρεάζουν τον πελάτη σε 

μεγάλο βαθμό. Δεν αρκεί μόνο να προσφέρει μία τράπεζα πολύ καλή ασφάλεια 

συναλλαγών, αλλά θα πρέπει να το κάνει σωστά ώστε να την εμπιστευθεί ο πελάτης, 

και να μη διστάσει να χρησιμοποιήσει μία τέτοια καινοτομία, όπως είναι το e-banking. 

Η εμπιστευτικότητα, ή γενικά η εμπιστοσύνη, είναι από μόνη της μία από τις πιο 

σημαντικές πεποιθήσεις για να εξηγήσει κανείς τη στάση του πελάτη ως προς τη χρήση 

του e-banking. Η εμπιστοσύνη έχει μια πιο άμεση επίδραση στη συμπεριφορά ενός 

ατόμου από ό,τι  η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης του e-banking, ενώ η 

αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης έχει μεγαλύτερη συνολική επίδραση στην 

πραγματική χρήση του πελάτη (Mavri και Ioannou, 2006).   

 

4.1.3 Ιδιωτικότητα (Privacy)    

 Σύμφωνα με τους Belander et al. (2002), η ιδιωτικότητα ορίζεται ως η 

δυνατότητα της διαχείρισης και του ελέγχου διαφόρων δεδομένων και πληροφοριών 

ενός ατόμου (Nasri και Charfeddine, 2012). Στη περίπτωση του τραπεζικού 

συστήματος, οι πληροφορίες των πελατών περιλαμβάνουν το όνομά τους, το φύλο, τη 

διεύθυνση κτλ, αλλά περιλαμβάνουν και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που 

αντικατοπτρίζουν την διαδικτυακή συμπεριφορά τους. Σύμφωνα με τους Culnan και 

Armstrong (1999), οι τράπεζες επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα με σκοπό να 

αναλύσουν το προφίλ των πελατών τους, να αντιληφθούν τις συμπεριφορές τους και να 

οργανώσουν σωστά τις στρατηγικές μάρκετινγκ (Nasri και Charfeddine, 2012). Σε μία 

έρευνα που έγινε στη Μαλαισία, το 56% των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται ότι οι 

εμπιστευτικές πληροφορίες τους δεν μεταδίδονται με ασφάλεια από την τράπεζα στους 

καταναλωτές (Poon, 2008). Αυτό δηλώνει ότι οι καταναλωτές φοβούνται αρκετά και 

δεν εμπιστεύονται τις σημαντικές πληροφορίες στην τράπεζα. Επίσης, στην ίδια 

έρευνα, σύμφωνα με την Poon (2008), το 40% των πελατών πιστεύει ότι τα 

διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών μπορεί να διαδώσουν τα 

οικονομικά τους στοιχεία εντός του τραπεζικού χώρου. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει 
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ότι η ιδιωτικότητα εξαρτάται από την ασφάλεια, αλλά και από την εμπιστευτικότητα. 

Πολλοί πελάτες φοβούνται ότι θα διαδοθούν τα οικονομικά τους στοιχεία και θα γίνουν 

γνωστά όχι μόνο στους υπαλλήλους, αλλά και στους υπόλοιπους πελάτες της τράπεζας. 

Σύμφωνα με αρκετές έρευνες (Westin και Maurici, 1998; Cranor et al., 1999), οι 

πελάτες των τραπεζών δεν δέχονται να μην έχουν τον πλήρη έλεγχο στη χρήση των 

διαδικτυακών υπηρεσιών, και στην συγκεκριμένη περίπτωση στη χρήση του e-banking 

(Pikkarainen et al, 2004). Θέλουν να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους, να 

γνωρίζουν πως επεξεργάζονται, για πόσο χρονικό διάστημα, και για ποιο σκοπό. 

Ουσιαστικά, ο πελάτης του τραπεζικού συστήματος, επιθυμεί να έχει το “πάνω χέρι” σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα αφορά τα δεδομένα του ή να έχει τουλάχιστον την 

επίγνωση αυτών.  

 Στις περισσότερες έρευνες και στα περισσότερα άρθρα, οι ερευνητές 

συνδυάζουν τους όρους ιδιωτικότητα και ασφάλεια, καθώς τα θεωρούν  

συγκοινωνούντα  δοχεία. Οι δύο όροι αυτοί είναι πολύ σημαντικοί, καθώς 

αλληλοεπηρεάζονται και πρέπει να ληφθούν υπόψιν από τις τράπεζες ως ένας βασικός 

παράγοντας. Σε ερευνητικό επίπεδο πρέπει να συνδυάζονται, αλλά πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν ως διαφορετικοί παράγοντες, γιατί δεν συνδέονται πάντα με τον 

ίδιο τρόπο και δεν είναι απαραίτητο ο ένας να επηρεάζει πάντα τον άλλον.  

 

4.1.4 Αποτελεσματικότητα (Efficiency) 

 Η αποτελεσματικότητα για το e-banking, αλλά και γενικά για τις τραπεζικές 

συναλλαγές, περιλαμβάνει την ταχύτητα εκτέλεσης των υπηρεσιών (εκκαθάριση, 

κατάθεση, αίτηση πληροφοριών, μεταφορά χρημάτων, γρήγορη ανταπόκριση 

αιτημάτων κτλ), την άμεση και γρήγορη διαδικασία συναλλαγών και τον έλεγχο σε 

ελάχιστο δυνατό χρόνο (Kumbhar, 2011). Οι ταχύτητα στις συναλλαγές μέσω e-

banking, αλλά γενικά η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας, είναι ένας πολύ βασικός 

παράγοντας που συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση του πελάτη. Παρόλο που έχουν 

βελτιωθεί αρκετά οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου, στη Μαλαισία το ένα τρίτο των 

ατόμων που χρησιμοποιούν το e-banking δεν είναι ικανοποιημένοι με την ταχύτητα του 

περιηγητή, επομένως την ταχύτητα των συναλλαγών που προφέρει η τράπεζα (Poon, 

2008). Συχνά έχουν θέματα οι πελάτες με το δίκτυο και την ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα 

να μην γίνονται εύκολα οι μεταφορές χρημάτων και οι διάφορες υπηρεσίες που 

προσφέρει η τράπεζα διαδικτυακά. Μερικές φορές όταν γίνεται κάποια μεταφορά 
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χρημάτων και “καταρρέει” η ιστοσελίδα, δεν πραγματοποιείται η συναλλαγή ή 

πραγματοποιείται με ελλιπή στοιχεία. Από την άλλη, όμως, στη Μαλαισία το ένα τρίτο 

των πελατών είναι ικανοποιημένο με την ανταπόκριση της τράπεζας ως προς τα 

παράπονα που γίνονται και υπάρχει σχετική βελτίωση (Poon, 2008). Γενικά, σύμφωνα 

με τους Jun και Cai (2001), ο αργός χρόνος αντίδρασης κάθε ηλεκτρονικής συναλλαγής 

οδηγεί σε καθυστέρηση της παροχής υπηρεσιών με αποτέλεσμα οι πελάτες να μην 

αισθάνονται σίγουροι για το αν έγινε με επιτυχία η διαδικασία της συναλλαγής (Ahmad 

και Al-Zu’bi, 2011). Για να μπορέσει η τράπεζα, ως οργανισμός, να ικανοποιήσει τους 

πελάτες της και να λύσει αυτά τα προβλήματα αποτελεσματικότητας, πρέπει να προβεί 

προσεκτικά σε κάποιες ενέργειες. Σύμφωνα με τον Johnston (1997), μερικές 

δραστηριότητες όπως είναι η αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας των πληροφοριών 

και των πελατών, είναι πιθανό να έχουν σημαντική επίδραση από την άποψη της 

ευχαρίστησης του πελάτη, αλλά κάποιες άλλες, όπως η βελτίωση της αξιοπιστίας 

εξοπλισμού θα μπορούσε να μειώσει τη δυσαρέσκεια των πελατών χωρίς, όμως, να 

τους προσφέρει και ανάλογη ικανοποίηση (Ahmad και Al-Zu’bi, 2011).  

 Συμπερασματικά, η αποτελεσματικότητα στο e-banking αποτελεί έναν πολύ 

βασικό παράγοντα γιατί συνδέεται με την ικανοποίηση του πελάτη και μπορεί να τον 

δυσαρεστήσει αρκετά γρήγορα. Ο πελάτης πρέπει να έχει άμεση και γρήγορη 

πρόσβαση στις συναλλαγές του και να είναι σίγουρος ότι έχουν πραγματοποιηθεί 

σωστά και στο σωστό χρόνο.  

 

4.1.5 Ευκολία/Ευχρηστία (Convenience) 

  Ο παράγοντας Ευκολία/Ευχρηστία για το e-banking, αφορά την ευκολία 

χρήσης  των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών και την άνεση χρόνου, καθώς η 

υπηρεσία είναι 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμη (Joseph και Stone, 2003). Από τη στιγμή 

που ένας καταναλωτής χρησιμοποιεί το e-banking, το ποιοτικό χαρακτηριστικό του 

χρόνου και η εύκολη πρόσβαση είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινότητά του και 

καθιστούν τον παράγοντα αυτόν βασικό για την ομαλή διαδικασία των συναλλαγών του 

(Liao και Cheung, 2002). Σύμφωνα με τον Devlin (1995), οι καταναλωτές επιθυμούν να 

έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο και να σπαταλούν όσο πιο λίγο μπορούν στα οικονομικά 

θέματά τους (Kale et al, 2008).  

 Γενικά, ο καταναλωτής θέλει να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του γρήγορα και 

με εύκολο τρόπο, και σε αυτό θα βοηθήσει η δημιουργία προσαρμοσμένων-
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εξατομικευμένων υπηρεσιών από την τράπεζα. Φυσικά παίζει σημαντικό ρόλο το 

επίπεδο τεχνογνωσίας του κάθε πελάτη, για να χρησιμοποιήσει τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες, καθώς πρέπει να χειρίζεται σχετικά καλά τον Η/Υ, αλλά δεν επηρεάζει 

πάντα την ικανοποίησή του και την επιλογή, ή μη, του e-banking ως μέσο συναλλαγών. 

Για παράδειγμα, στη Μαλαισία οι χρήστες με τις λιγότερες γνώσεις Η/Υ δεν θεωρούν 

το e-banking περίπλοκο στη χρήση του και, επίσης, οι χρήστες με αρκετές γνώσεις είναι 

πιο κοντά στο να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνολογία (Poon, 2008). Οπότε,  η 

τεχνογνωσία δεν συνδέεται άμεσα με την ευκολία/ευχρηστία του e-banking, αλλά είναι 

ένα στοιχείο που χρήζει προσοχής. Σύμφωνα με τον Beer (2006), η ευκολία/ευχρηστία 

στο e-banking βοηθάει τους ανθρώπους να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο των 

οικονομικών τους και να συμβάλλουν στην αλλαγή προτύπων που αφορούν την 

ανάληψη μετρητών και την καθημερινή διαχείριση χρημάτων (Singhal και 

Padhmanabhan, 2008).  

 

4.1.6 Οικονομικά Αποδοτικές Υπηρεσίες (Cost Effectiveness) 

  Ο παράγοντας αυτός περιλαμβάνει τις τιμές των υπηρεσιών, επιτροπές για 

μεταφορές κεφαλαίων, επιτόκια, έξοδα εκκαθάρισης, πληρωμές λογαριασμών, 

χρεώσεις συναλλαγών κτλ (Kumbhar, 2011). Η ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρει μία επιχείρηση είναι από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για την επιτυχία 

της, εφόσον γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη. Έτσι, στο e-banking, μία τράπεζα 

πρέπει να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για 

να μπορέσει να ικανοποιήσει τους πελάτες της και να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τον Devlin (1995) και τους Siriluck και Speece (2003), 

μερικές μελέτες έδειξαν ότι το e-banking κατάφερε να μειώσει αρκετά, και με επιτυχία, 

τα λειτουργικά και διοικητικά κόστη (Ahmad και Al-Zu’bi, 2011). Μία έρευνα στη 

Μαλαισία έδειξε ότι το 8% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούσαν το e-banking, αλλά 

λόγω των υψηλών επιτοκίων και χρεώσεων σταμάτησαν να το χρησιμοποιούν (Poon, 

2008). Μπορεί το ποσοστό να είναι αρκετά μικρό και ασήμαντο, αλλά δείχνει ότι 

μπορεί οι μη Οικονομικά Αποδοτικές Υπηρεσίες να αποτρέψουν τον χρήστη από το e-

banking. Επίσης, στην ίδια έρευνα της Poon (2008), το 64% των ερωτηθέντων δήλωσαν 

ότι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και με την αμελητέα επιβάρυνση 

της ετήσιας συνδρομής.  
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 Τέλος, οι τράπεζες πρέπει να δημιουργήσουν οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες 

για να προσελκύσουν τους πελάτες με το e-banking, καθώς αυτές αποτελούν βασικό 

παράγοντα και κίνητρο για τη χρήση της τεχνολογίας αυτής. Ειδάλλως, δεν θα υπάρχει 

και μεγάλη διαφορά από τον κλασσικό τρόπο συναλλαγών στο κατάστημα, που πολλοί 

θα το προτιμήσουν αν δεν αντιληφθούν τη διαφοροποίηση και τα οφέλη του e-banking. 

 

4.1.7 Απλότητα/Πολυπλοκότητα στη χρήση των υπηρεσιών 

(Simplicity/Complexity) 

  Η Απλότητα/Πολυπλοκότητα στη χρήση υπηρεσιών e-banking μπορεί να 

θεωρηθεί ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, επειδή ο πελάτης επιθυμεί η 

διαδικασία χρήσης μιας υπηρεσίας να είναι απλή, κατανοητή, εύχρηστη και όχι 

χρονοβόρα. Η εφημερίδα American Banker (2000) αναφέρει ότι το ένα τρίτο των 

καταναλωτών που χρησιμοποιούν e-banking έχει σταματήσει να το χρησιμοποιεί λόγω 

της μη ικανοποιητικής εξυπηρέτησης πελατών ή της πολυπλοκότητας στη χρήση της 

υπηρεσίας (Kolodinsky et al, 2004). Επομένως, η πολυπλοκότητα της χρήσης των 

υπηρεσιών μπορεί να απωθήσει τους ήδη πελάτες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την 

υπηρεσία και να δημιουργήσει σύγχυση σε αυτούς που δεν έχουν πρόβλημα με την 

χρήση της. Σε μία έρευνα στη Μαλαισία, αποδείχθηκε ότι η απλότητα/πολυπλοκότητα 

χρήσης των υπηρεσιών έχει θετική επίδραση στην υιοθέτηση του e-banking. Επίσης, 

παρατηρήθηκε ότι το e-banking απαιτεί κάποιες στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις και 

προσόντα, ανεξάρτητα από το εάν αυτό σχετίζεται με τη χρήση ενός υπολογιστή ή του 

Διαδικτύου (Suki, 2010).  

 Επομένως, η απλότητα των υπηρεσιών σε ότι αφορά μία τράπεζα, είτε για το e-

banking είτε για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, πρέπει να προσφέρεται κατάλληλα και σε 

μεγάλο βαθμό. Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν μία τράπεζα για να κάνουν τις 

συναλλαγές τους, και κυρίως αυτοί που χρησιμοποιούν το e-banking, διαφέρουν πάρα 

πολύ μεταξύ τους και η πολυπλοκότητα των συστημάτων που τους προσφέρει η 

τράπεζα, μπορεί να δημιουργήσει τεράστια σύγχυση. Όσο λιγότερη πολυπλοκότητα 

στις υπηρεσίες της προσφέρει μία εταιρία, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να τις  

υιοθετήσει ο πελάτης, ανεξαρτήτου γνώσεως και αντίληψης των υπηρεσιών.  
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4.1.8 Προσβασιμότητα (Accessibility) 

 Η Προσβασιμότητα ορίζεται ως η ικανότητα των χρηστών να έχουν πρόσβαση 

σε πληροφορίες και υπηρεσίες από το διαδίκτυο, και στη περίπτωσή μας μέσω e-

banking, όποια στιγμή το επιθυμούν. Σύμφωνα με τον Godwin-Jones (2001) και τους 

Hackett και Parmanto (2009), η έννοια της Προσβασιμότητας περιλαμβάνει τη μορφή 

του περιεχομένου της ιστοσελίδας, το hardware και software του χρήστη, τη σύνδεση 

στο Ίντερνετ, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις δυνατότητες-ικανότητες του ίδιου 

του χρήστη (Ahmad και Al-Zu’bi, 2011). Επίσης, πολύ σημαντικό για την 

Προσβασιμότητα είναι το downloading home page. Ουσιαστικά αυτός ο όρος αφορά 

την αρχική σελίδα μιας ιστοσελίδας, δηλαδή το πόσο γρήγορα εμφανίζεται. Ο Gann 

(1999) σε μία έρευνά του διαπίστωσε ότι εάν μία ιστοσελίδα αργήσει να “εμφανιστεί” 7 

δευτερόλεπτα, λιγότερο από 10% των καταναλωτών θα την κλείσουν, και εάν η 

ιστοσελίδα αργήσει 8 δευτερόλεπτα , τότε 30% των καταναλωτών θα την κλείσουν 

(Cox και Dale, 2002). Αυτό το γεγονός δείχνει ότι οποιαδήποτε εταιρία, είτε είναι 

τράπεζα είτε όχι, που “ζει” στο διαδίκτυο, πρέπει να φροντίζει για τη γρήγορη εμφάνιση 

της ιστοσελίδας της, επειδή οι πελάτες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την ευκολία και 

την ταχύτητά του, και δεν θα ανεχθούν καμία αργή πρόσβαση. Ένα άλλο πολύ 

σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί στο e-banking, και αφορά την 

Προσβασιμότητα, είναι οι ώρες αναβάθμισης και συντήρησης του συστήματος, Όπως 

αναφέρει και η Poon (2008), στη Μαλαισία το 18% των ερωτηθέντων της έρευνάς της 

πιστεύουν ότι η μη προσβασιμότητα μερικές φορές οφείλεται στην αναβάθμιση και στη 

συντήρηση του συστήματος. Έτσι, οι τράπεζες θα πρέπει να ενημερώνουν τον χρήστη 

πότε γίνεται συντήρηση του συστήματος και να δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης 

δεδομένων σε περίπτωση που χαθούν, εάν συμπέσει η συναλλαγή με τη συντήρηση.  

 Συμπερασματικά, η Προσβασιμότητα αποτελεί έναν πολύ βασικό παράγοντα για 

την υιοθέτηση του e-banking, καθώς αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ πελάτη-

συστήματος και δίνει την πρώτη αντίληψη και εικόνα στον πελάτη. Γενικά, η καλή 

Προσβασιμότητα καθρεφτίζει την σοβαρότητα οποιασδήποτε επιχείρησης. 

 

4.1.9 Σχεδιασμός/ Χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας (Design) 

 Ο σκοπός του σχεδιασμού της ιστοσελίδας και των χαρακτηριστικών που 

περιέχει, το λεγόμενο design, έχει ως σκοπό να προσελκύσει τον πελάτη και να νιώθει 

ευχάριστα όταν βρίσκεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Στο e-banking μπορεί να παίζει 
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πολύ σημαντικό ρόλο, επειδή ο πελάτης έχει άμεση και συχνή επαφή με την ιστοσελίδα 

της τράπεζας, καθώς από εκεί πραγματοποιεί τις όποιες υπηρεσίες επιθυμεί. Σύμφωνα 

με τους Proctor et al (2002,2003), κατέληξαν ύστερα από συζήτηση και έρευνα ότι για 

να είναι μία ιστοσελίδα ελκυστική και ευχάριστη πρέπει να περιέχει εμπεριστατωμένες 

γνώσεις και πληροφορίες, να είναι ευδιάκριτη η οργάνωση και η δομή της, και τέλος, 

να γίνεται ξεκάθαρη η παρουσίαση των πληροφοριών που περιέχει (Ahmad και Al-

Zu’bi, 2011). Η ποιότητα των ιστοσελίδων έχει άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο τόσο στην 

ικανοποίηση και στην εμπιστοσύνη των πελατών, και γι' αυτό οι εταιρείες πρέπει να 

επανασχεδιάσουν τις ιστοσελίδες τους με στόχο την ενίσχυση της χρηστικότητας και 

της χρησιμότητας τους (Floh και Treiblmaier, 2006). Το ίδιο ισχύει και για μία τράπεζα, 

καθώς πρέπει να αισθάνονται άνετα και ευχάριστα οι πελάτες τις όταν εκτελούν 

ηλεκτρονικές συναλλαγές ή άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

 Τέλος, ο σχεδιασμός μίας υψηλής ποιότητας ιστοστελίδα και τα χαρακτηριστικά 

της αποτελούν βασικό παράγοντα για την υιοθέτηση του e-banking. Πρέπει, όμως, οι 

τράπεζες να προσφέρουν τις πληροφορίες με τον κατάλληλο τρόπο για τις υπηρεσίες 

τους και να τις προβάλλουν ευχάριστα (με κομψό και απλό design), ώστε να 

προσελκύσουν τον πελάτη, και ο ίδιος να χρησιμοποιήσει ξεκούραστα το e-banking για 

τις καθημερινές του συναλλαγές. 

 

4.1.10 Συμβατότητα με τις ανάγκες (Compatibility) 

 Η έννοια της Συμβατότητας αφορά το βαθμό που η καινοτομία γίνεται 

αντιληπτή από τον υποψήφιο πελάτη και είναι σύμφωνη με τις αξίες, τις ανάγκες και τις 

εμπειρίες του (Hernandez και Mazzon, 2007). Δηλαδή, όσο αφορά τις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα, δείχνει σε ποιο βαθμό είναι προσιτές και προσιτά με τον πελάτη, ως προς τις 

ανάγκες, τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις εμπειρίες, και τις συνήθειες του. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση του e-banking, πρέπει να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο μια 

συγκεκριμένη τεχνολογία ταιριάζει με το τραπεζική συμπεριφορά του καταναλωτή, και 

ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα οικονομικά του (Kolodinsky et al, 2004). 

Πρέπει, λοιπόν, μία τράπεζα να προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες και προϊόντα 

συμβατά με τις ανάγκες του πελάτη. Επειδή, όμως, η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς 

και υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές που “συμβαδίζουν” με αυτήν, είναι αρκετά 

δύσκολο στον τομέα του e-banking να προσφέρονται συνεχώς νέες υπηρεσίες που να 

είναι συμβατές με όλες τις ανάγκες, τις πεποιθήσεις και τις συνήθειες των πελατών. Σε 
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μία έρευνα στη Βραζιλία, διαπιστώθηκε ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να προβάλλουν 

με διαφημίσεις σε σταθμούς τρένων, αεροδρόμια, σε πολυκαταστήματα και, γενικά σε 

πολυσύχναστε περιοχές, τα οφέλη του e-banking σε συνδυασμό με τους διαφορετικούς 

τρόπους ζωής των καταναλωτών, ώστε να αισθανθούν οικεία με την τεχνολογία και να 

την υιοθετήσουν (Hernandez και Mazzon, 2007).  

 Ουσιαστικά, η τράπεζα για να υποστηρίξει το e-banking μπορεί να 

κατηγοριοποιήσει τους πελάτες της με βάση τις ανάγκες και να ενημερώνεται συχνά για 

αυτές και για κάθε αλλαγές που τις αφορούν. Κλείνοντας, οι Black et al (2001), 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι προηγούμενες εμπειρίες και οι αξίες των 

καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 

προθυμία τους να υιοθετήσουν το e-banking (Suki, 2010). Πράγμα που σημαίνει ότι το 

προφίλ των καταναλωτών είναι το σημαντικότερο και στον τομέα του e-banking.   

 

4.1.11 Διαθεσιμότητα Συστήματος (System Availability) 

 Η Διαθεσιμότητα Συστήματος, για το e-banking, αποτελεί πολύ βασικό 

παράγοντα, καθώς αφορά όλα τα χαρακτηριστικά που είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμα. 

Αναφέρεται στην πλήρη ενημέρωση και ανανέωση των συστημάτων, αλλά και των 

φυσικών εξοπλισμών της τράπεζας, καθώς και στην άμεση πρόσβαση των 

πληροφοριών  σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται διαδικτυακά 

σε μία τράπεζα (Poon, 2008). Επίσης, σύμφωνα με τους Shah και Siddiqui (2006), η 

διαθεσιμότητα συστήματος παραπέμπει στην χρήση της υπηρεσίας καθ' όλη τη 

διάρκεια της ημέρας, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος. 

Συγκεκριμένα, είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά του e-banking, για αυτό και 

η κάθε τράπεζα θα πρέπει να ελέγχει τη διαθεσιμότητα του συστήματός της, ώστε να 

έχουν άμεση πρόσβαση οι πελάτες σε πληροφορίες και υπηρεσίες. 

 Κλείνοντας, σύμφωνα με τους Tan και Teo (2000), ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος 

της συμπεριφοράς αναφέρεται στους παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν την 

απόδοση της συμπεριφοράς. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει δύο σκέλη: την αυτο-

αποτελεσματικότητα και την διευκόλυνση των συνθηκών που αφορά την διαθεσιμότητα 

των πόρων και του συστήματος, που είναι απαραίτητοι για να επιτευχθεί ένα είδος 

συμπεριφοράς. Δηλαδή, σύμφωνα με τους Tan και Teo (2000), η συμπεριφορά 

επηρεάζεται άμεσα από τη διαθεσιμότητα των πόρων και στην περίπτωση του e-

banking, από τη διαθεσιμότητα του συστήματος. 
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4.1.12 Ακρίβεια στη διαδικασία συναλλαγών (Αccuracy)  

 Σύμφωνα με μία έρευνα των Joseph και Stone (2003), το 93% των ερωτηθέντων 

θεωρούν ως πιο σημαντικό παράγοντα για τις συναλλαγές τους την ακρίβεια στην 

διαδικασία αυτή. Από τη στιγμή που το e-banking μεταφορές χρημάτων και 

λογιστικούς υπολογισμούς μέσω “μαύρων κουτιών”, ο πελάτης θα αναρωτιέται πάντα 

εάν οι διαδικασίες γίνονται με πλήρη ακρίβεια, είτε αυτή είναι αριθμητική είτε 

εκτελεστική (Liao και Cheung, 2002).  

 Επομένως, η τράπεζα πρέπει να προβάλλει την ακρίβεια των συναλλαγών ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να την ελέγχει σε συχνό βαθμό, ώστε να 

ελαττώσει τις πιθανές αμφιβολίες πελατών. Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να 

επηρεάσει όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως γνώσεων, κουλτούρας και προφίλ.  

 

4.1.13 Δοκιμαστική Χρήση μιας νέας υπηρεσίας (Τrialability) 

  Η Δοκιμαστική Χρήση μίας νέας υπηρεσίας, που στη βιβλιογραφία 

χρησιμοποιείται ως όρος trialability, αναφέρεται στη δυνατότητα που έχει ο πελάτης να 

χρησιμοποιήσει μία καινοτόμα υπηρεσία, να πειραματιστεί με αυτήν και να 

αξιολογήσει τα οφέλη της (Kolodinsky et al, 2004). Η δοκιμαστική χρήση που μπορεί 

να προσφέρει μία τράπεζα σε κάποια υπηρεσία μέσω e-banking επηρεάζει θετικά τους 

πελάτες, καθώς τους δίνει το δικαίωμα να “βαθμολογήσουν” την υπηρεσία, να την 

δοκιμάσουν και να προτείνουν τυχόν αλλαγές, που θα την κάνουν προσιτή στους ίδιους. 

Φυσικά, δεν μπορεί μία τράπεζα να προσφέρει σε κάθε υπηρεσία της μία δοκιμαστική 

χρήση, καθώς υπηρεσία από υπηρεσία διαφέρει αρκετά, κυρίως στο επίπεδο των 

μεταφορών χρημάτων και συναλλαγών. 

 

4.1.14 Φήμη (bank management/image) 

 Συχνά, η επιλογή μία τράπεζας από ένα πελάτη επηρεάζεται άμεσα από τη φήμη 

που έχει και από το πως διαχειρίζεται τον ίδιο και τις υπηρεσίες της. Οπότε, η φήμη της 

τράπεζας μπορεί να είναι η ίδια ή τελείως διαφορετική για το e-banking που προσφέρει 

σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει στα καταστήματα. Επομένως, διαπιστώνουμε 

ότι υπάρχει μία ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της τραπεζικής φήμης ή κουλτούρας με την 
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ανάπτυξη και υιοθέτηση του e-banking, καθώς έχει δημιουργηθεί μία διαφορετική 

κουλτούρα, που ορίζεται ως κουλτούρα e-banking. H κουλτούρα e-banking σχετίζεται 

με το εύρος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται και το επίπεδο της χρήσης 

των ηλεκτρονικών καναλιών από τους καταναλωτές (Centeno, 2004). Σύμφωνα με την 

Poon (2008), είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι περισσότερο από το 60% 

αντιλαμβάνονται ότι η καλή φήμη της τράπεζας δεν είναι ένα ισχυρό κριτήριο για τον 

καθορισμό της υιοθέτηση του e-banking στη Μαλαισία. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει 

ότι η κουλτούρα e-banking διαφέρει από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή και 

έτσι η φήμη της τράπεζας επηρεάζεται μεν άμεσα από τους καταναλωτές, αλλά δεν 

είναι απαραίτητο ότι μία κακή φήμη έχει ως αντίκτυπο τη μη υιοθέτηση του e-banking.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μεθοδολογία Υλοποίησης 

Έρευνας 

 Για τη συγγραφή της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε 

τόσο πρωτογενής όσο και δευτερογενής έρευνα. 

 Δευτερογενής Έρευνα 

Αρχικά έγινε μία εκτενής έρευνα, μελέτη και ανάλυση των γενικών παραγόντων 

που επηρεάζουν τους  καταναλωτές παγκοσμίως, αλλά και τους Έλληνες 

καταναλωτές ξεχωριστά, στη χρήση του e-banking μέσω της διεθνούς 

αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από άρθρα, 

έρευνες και διπλωματικές εργασίες που αφορούν το e-banking και την 

συμπεριφορά των καταναλωτών. Επίσης, στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί και από 

ιστοσελίδες Ομίλων Τραπεζών, κυρίως για την ιστορική αναδρομή της 

υπηρεσίας e-banking.  

 Πρωτογενής Έρευνα 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της εργασίας η συγκεκριμένη 

διπλωματική αποτελεί μία ερευνητική εργασία που αφορά τους παράγοντες που 

επηρεάζουν του καταναλωτές και συγκεκριμένα τους Έλληνες δικηγόρους της 

Θεσσαλονίκης,  στη χρήση του e-banking. Η ανάλυση και η επεξεργασία των 

δεδομένων έγινε μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS, και η συλλογή των 

δεδομένων έγινε μέσω αποστολής, με e-mail, των ηλεκτρονικών 

ερωτηματολογίων, τα οποία δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του cloud της 

Google (Google Drive). Επίσης, τα στοιχεία αναλύθηκαν με ραβδογράμματα, 

ιστογράμματα και πίνακες συσχετίσεων. Τέλος, σύμφωνα με τα ποσοστά και τα 

αποτελέσματα δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα συμπεράσματα και προτάσεις. 

 

5.1 Πληθυσμός και Δείγμα  

 Στη συγκεκριμένη εργασία, ο πληθυσμός, δηλαδή το ποια άτομα είναι 

κατάλληλα ώστε να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, περιλαμβάνει τους 

ήδη χρήστες της υπηρεσίας e-banking, που είναι δικηγόροι και ασκούν το επάγγελμά 

τους στη Θεσσαλονίκη. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 80 δικηγόρους που 

ζουν και εργάζονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι απάντησαν στα 

ερωτηματολόγια με ειλικρίνεια και χωρίς καμία δυσκολία. Στο δείγμα υπήρχαν άτομα 
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διαφορετικού φύλου, ηλικίας, αλλά και άτομα που χρησιμοποιούν το e-banking για 

διαφορετικούς λόγους.  

5.2 Διαδικασία  

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα της διπλωματικής 

εργασίας είναι η εξής: Αρχικά δημιουργήθηκαν ορισμένες ερωτήσεις που αφορούσαν 

τους παράγοντες, με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας, και το πώς επηρεάζουν τους 

καταναλωτές στην Ελλάδα, καθώς δημιουργήθηκε και ένα ερωτηματολογίο, με μορφή 

ηλεκτρονική. Στη συνέχεια, στάλθηκαν με τη βοήθεια του Google Drive, σε μία 

πληθώρα δικηγόρων που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη, από τους οποίους οι 80 από 

αυτούς απάντησαν με επιτυχία. Έπειτα, οι απαντήσεις  των ερωτηματολογίων 

αποθηκεύτηκαν σε μορφή excel και αναλύθηκαν με τη βοήθεια του SPSS Statistics 20, 

καθώς πέρα από τα ιστογράμματα και τις μέσες τιμές, έγιναν και ορισμένες συσχετίσεις 

μεταξύ των δημογραφικών και των βασικών μεταβλητών των παραγόντων. Τέλος, 

σύμφωνα με τα ποσοστά και, γενικώς, με τα αποτελέσματα, πραγματοποιήθηκαν 

κάποια συμπεράσματα και δόθηκαν ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και όχι 

μόνο. 

5.3 Τεχνικές Ανάλυσης  

 Στην έρευνα αυτή, τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογία 

αναλύθηκαν με τη βάση το SPSS Statistics 20, ένα στατιστικό πρόγραμμα. Αναλύθηκαν 

αρχικά τα δημογραφικά στοιχεία των ατόμων του δείγματος και στη συνέχεια η 

σημαντικότητα των παραγόντων για τα άτομα αυτά. Επίσης, βασιζόμενοι στους πέντε 

σημαντικοί παράγοντες με βάση των κανόνα 80-20 του Pareto, οι δικηγόροι του 

δείγματος απάντησαν σε ορισμένες ερωτήσεις που αφορούσαν τους παράγοντες αυτούς 

ξεχωριστά, και τα ποσοστά αυτά αναλύθηκαν και εκτιμήθηκαν. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκαν και ορισμένες συσχετίσεις μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων 

και των πέντε σημαντικών παραγόντων του δείγματος, και καταλήξαμε σε ορισμένα 

σημαντικά συμπεράσματα για τους παράγοντες αυτούς, αλλά και για το προφίλ των 

δικηγόρων του δείγματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Έρευνα για τους Παράγοντες που 

επηρεάζουν τη χρήση του E-banking στην 

Ελλάδα 

 

 Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να ανιχνεύσει και να καταδείξει τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες-κριτήρια που ωθούν τους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης να 

επιλέξουν το e-banking για τις τραπεζικές συναλλαγές τους. Η πλειοψηφία των 

δικηγόρων που απάντησαν είναι ήδη χρήστες της τεχνολογίας. Το δείγμα της έρευνας 

αποτελείται από 80 δικηγόρους, οι οποίοι απάντησαν στα ερωτηματολόγια που 

βρίσκονται στο παράρτημα της εργασίας, μέσω του cloud της Google (Google Drive).  

6.1 Ανάλυση Ερωτηματολογίων  

Το Πρώτο Μέρος της έρευνας αναφέρεται στα δημογραφικά τους στοιχεία και σε 

κάποιες ερωτήσεις που αφορούν, γενικά, το e-banking.  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.1: Φύλο  
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 Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, παρατηρούμε ότι το 68,7% των ατόμων 

της έρευνας που χρησιμοποιούν το e-banking είναι γυναίκες και το 31,3% είναι άνδρες. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.2: Ηλικία  

 

 Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, παρατηρούμε ότι το 80% των ατόμων της 

έρευνας που χρησιμοποιούν το e-banking ανήκουν στην ηλικιακή κλάση 23-35 και το 

20% στην ηλικιακή κλάση 36-50. Ουσιαστικά δεν υπήρχε κανείς από τους ερωτηθέντες 

από τις υπόλοιπες κλάσεις ηλικιών του ερωτηματολογίου.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3: Είδη συναλλαγών μέσω E-banking  

 

 Στο Γράφημα 4.3 παρατηρούμε ότι το 21,3% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το 

e-banking για Μεταφορές Χρημάτων και Πληρωμές (πχ πληρωμή λογαριασμών, 

πελατών κτλ). Επίσης, το 15% των δικηγόρων της έρευνας εκτός από Μεταφορές και 

Πληρωμές πραγματοποιεί και Εμβάσματα μέσω e-banking, ενώ το 13,8% πέρα από τα 

προηγούμενα ενεργοποιεί και τα winbank alerts. Ουσιαστικά, η πλειοψηφία των 

δικηγόρων της έρευνας χρησιμοποιεί το e-banking για Μεταφορές Χρημάτων, 

Πληρωμές, Εμβάσματα και winbank alerts.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6.4: Περίοδος Απόκτησης της υπηρεσίας E-banking  

 

 Στο παράνω γράφημα παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

δικηγόρων της έρευνας ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το e-banking πριν την εμφάνιση 

των Capital Controls, με ποσοστό 96,3%. Επομένως, ο παράγοντας Capital Controls δεν 

επηρέασε καθόλου σχεδόν την χρήση της υπηρεσίας e-banking.  

 ΓΡΑΦΗΜΑ 6.5: Ύπαρξη τηλεφωνικού τμήματος υποστήριξης  

 

 Σύμφωνα με το Γράφημα 4.5, συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία των δικηγόρων, 

με ποσοστό 97,5%, επιθυμεί να υπάρχει και ένα τμήμα για τηλεφωνική στήριξη σε 

οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί με την υπηρεσία e-banking.  

  

 Το Δέυτερο Μέρος της έρευνας αναφέρεται στους 14 βασικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τους καταναλωτές παγκοσμίως, με βάση την βιβλιογραφία, στη χρήση του 

e-banking. Ουσιαστικά, αναλύεται ο βαθμός στον οποίο επηρεάζει ο κάθε παράγοντας 

τους δικηγόρους, του δείγματος, της Θεσσαλονίκης. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6.6: Ασφάλεια (security) 

 

  Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι ο παράγοντας ασφάλεια είναι 

κομβικός, σε ότι αφορά τη χρήση του e-banking, για τους δικηγόρους του δείγματος, 

καθώς το 63,8% τον θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, ένα 12,5% και ένα 11,3% 

πιστεύουν ότι ο παράγοντας ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικός και πολύ 

σημαντικός αντίστοιχα. Συμπερασματικά, ο παράγοντας ασφάλεια είναι εξαιρετικά 

σημαντικός, σύμφωνα με την πλειοψηφία του δείγματος. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6.7: Εμπιστευτικότητα (trust) 

 

 Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι ο παράγοντας εμπιστευτικότητα είναι 

σημαντικός, σε ότι αφορά τη χρήση του e-banking, για τους δικηγόρους του δείγματος, 

καθώς το 47,5% τον θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό και το 20% πάρα πολύ σημαντικό. 

Επίσης, το 16,3% των δικηγόρων θεωρεί την εμπιστευτικότητα ως ένα πολύ σημαντικό 

παράγοντα για τη χρήση του e-banking. Ουσιαστικά, οι μισοί περίπου δικηγόροι του 

δείγματος θεωρούν τον παράγοντα της εμπιστευτικότητας εξαιρετικά σημαντικό και 

τους επηρεάζει πάρα πολύ στη χρήση της υπηρεσίας e-banking.  

 

 ΓΡΑΦΗΜΑ 6.8: Ιδιωτικότητα (privacy) 
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 Σύμφωνα με το Γράφημα 4.8, ο παράγοντας ιδιωτικότητα είναι πολύ 

σημαντικός στον να ωθήσει τους δικηγόρους να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσια e-

banking, καθώς το 48,8% αυτών τον θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό. Επιπλέον, ένα 

ποσοστό των ατόμων του δείγματος, της τάξεως του 21,3% θεωρεί ότι η ιδιωτικότητα 

επηρεάζει πάρα πολύ τη χρήση του e-banking και αποτελεί κομβικό παράγοντα. 

Συμπερασματικά, η πλειοψηφία του δείγματος των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης, 

θεωρεί τον παράγοντα ιδιωτικότητα πάρα πολύ έως εξαιρετικά σημαντικό για την 

χρήση της υπηρεσίας e-banking.   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.9: Αποτελεσματικότητα (efficiency) 

 

 Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι ο παράγοντας αποτελεσματικότητα 

είναι πολύ σημαντικός για τους δικηγόρους όσο αφορά τη χρήση του e-banking, καθώς 

το 55% αυτών τον θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, το 18,8% και το 10% θεωρεί 

την αποτελεσματικότητα πάρα πολύ σημαντική και πολύ σημαντική, αντίστοιχα, για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές του. Τέλος, το 11,3% πιστεύει ότι η αποτελεσματικότητα 

είναι αρκετά σημαντική, αλλά όχι κομβική, για τη χρήση του e-banking. Από τα 

προηγούμενα ποσοστά συμπεραίνουμε ότι οι δικηγόροι του δείγματος, κατά το ήμισυ 

περίπου με ποσοστό 55%, θεωρούν την αποτελεσματικότητα εξαιρετικά σημαντικό 

παράγοντα για τη χρήση της υπηρεσίας e-banking.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6.10: Ευκολία/Ευχρηστία (convenience) 

 

 Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι ο παράγοντας ευκολία/ευχρηστία 

είναι πολύ σημαντικός για τους δικηγόρους όσο αφορά τη χρήση του e-banking, καθώς 

το 50% αυτών τον θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, το 16,2% και το 15% θεωρεί 

την ευκολία/ευχρηστία πάρα πολύ σημαντική και πολύ σημαντική, αντίστοιχα, για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές του. Τέλος, το 13,8% πιστεύει ότι ο παράγοντας είναι αρκετά 

σημαντικός, αλλά όχι κομβικός, για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής. Συμπερασματικά, 

καταλήγουμε στο γεγονός ότι οι μισοί δικηγόροι θεωρούν την ευκολία/ευχρηστία της 

υπηρεσίας e-banking εξαιρετικά σημαντική για την χρήση της, αλλά και για να 

συνεχίσουν να την χρησιμοποιούν καθημερινά και με την κατάλληλη ανεση.  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.11: Οικονομικά Αποδοτικές Υπηρεσίες (cost effectiveness) 
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   Σύμφωνα με το προηγούμενο γράφημα, παρατηρούμε ότι υπάρχει διχασμός, και 

δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, όπως στους προηγούμενους παράγοντες, εάν οι οικονομικά 

αποδοτικές υπηρεσίες αποτελούν βασικό παράγοντα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

δικηγόρων, 22,5%, θεωρεί τον παράγοντα αυτόν αρκετά σημαντικό, το 18,7% πάρα 

πολύ σημαντικό. Επίσης, ένα 16,3% πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

υπάρχουν οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες, ενώ ένα άλλο 16,3% το θεωρεί πολύ 

σημαντικό. Από την άλλη μεριά, παρατηρούμε ότι δεν είναι μικρά τα ποσοστά που δεν 

θεωρούν τον παράγοντα αυτό σημαντικό ή πιστεύουν ότι είναι λίγο σημαντικός για τη 

χρήση του e-banking. Οπότε, με τη βοήθεια του γραφήματος συμπεραίνουμε πως οι 

οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες επηρεάζουν μεν τους δικηγόρους του δείγματος στη 

χρήση του e-banking, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικές σε σχέση με άλλους παράγοντες.  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.12: Απλότητα/Πολυπλοκότητα (simplicity/complexity) 

 

  Παρατηρώντας το Γράφημα 4.12 βλέπουμε ότι το 30% των δικηγόρων θεωρεί 

εξαιρετικά σημαντική την απλότητα/πολυπλοκότητα των υπηρεσιών e-banking, και ένα 

26,2% πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν, φυσικά, και κάποια ποσοστά των ατόμων της 

έρευνας που θεωρούν τον παράγοντα αυτόν αρκετά σημαντικό (23,8%) και πολύ 

σημαντικό (12,5%). Άρα, παρατηρώντας τα ποσοστά συμπαιρένουμε ότι η πλειοψηφία 

των δικηγόρων της έρευνας θεωρεί αρκετά έως εξαιρετικά σημαντικό τον παράγοντα 

της απλότητας/πολυπλοκότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω e-banking.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6.13: Προσβασιμότητα (accessibility) 

 

 Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, παρατηρούμε ότι το 30% των 

ερωτηθέντων δικηγόρων πιστεύει ότι η προσβασιμότητα για τη χρήση του e-banking 

είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, το 23,8% και το 26,3% των δικηγόρων θεωρούν 

τον παράγοντα αυτόν πολύ και εξαιρετικά σημαντικό, αντίστοιχα. Άρα, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι οι περισσότεροι, ποσοστιαία, δικηγόροι της έρευνας θεωρούν τον 

παράγοντα προσβασιμότητα πολύ έως εξαιρετικά σημαντικό για τη χρήση της 

υπηρεσίας e-banking. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.14: Σχεδιασμός/ Χαρακτηριστικά ιστοστελίδας (design) 
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 Παρατηρώντας το Γράφημα 4.14 διαπιστώνουμε ότι ο σχεδιασμός και τα 

χαρακτηριστικά ιστοσελίδας της υπηρεσίας e-banking είναι σημαντικά για έναν 

δικηγόρο. Το 30% αυτών θεωρεί τον παράγοντα design πολύ σημαντικό, καθώς και το 

22,5% (το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό) αρκετά σημαντικό για τη χρήση e-banking. 

Το αθροιστικό ποσοστό της τάξεως του 28,8% δεν θεωρεί τον παράγοντα αυτόν 

σημαντικό, και επίσης ένα πολύ μικρό ποσοστό (5%) τον θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό. 

Επομένως, συμπεραίνουμε πως ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας e-

banking είναι σημαντικά για έναν χρήστη, και συγκεκριμένα δικηγόρο, αλλά αρκετά 

λιγότερο σημαντικά σε σχέση με άλλους κομβικούς παράγοντες που ωθούν στη χρήση 

ή μη του e-banking.  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.15: Συμβατότητα με τις ανάγκες μου (compatibility) 

 

 Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, παρατηρούμε ότι τα δύο μεγαλύτερα 

ποσοστά των δικηγόρων, 28,8% και 25%, θεωρούν τη συμβατότητα των υπηρεσιών e-

banking ως προς τις ανάγκες τους πολύ σημαντικό έως πάρα πολύ σημαντικό 

παράγοντα για τη χρήση e-banking. Επίσης, το αθροιστικό ποσοστό της τάξεως του 

16,4% δεν θεωρεί σημαντικό παράγοντα, αλλά ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό 

(18,8%) τον θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα ποσοστά 

μπορούμε να δούμε ότι η συμβατότητα με τις ανάγκες αποτελεί για τους δικηγόρους 

πολύ σημαντικό παράγοντα, τόσο σημαντικό ώστε να τους αποτρέψει από τη χρήση της 

υπηρεσίας e-banking. 
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 ΓΡΑΦΗΜΑ 6.16: Διαθεσιμότητα Συστήματος (system availability) 

 

 Παρατηρώντας το Γράφημα 4.16 βλέπουμε ότι μεγαλύτερο ποσοστό (26,2%) 

των δικηγόρων της έρευνας πιστεύει ότι η διαθεσιμότητα του συστήματος είναι πάρα 

πολύ σημαντικός παράγοντας για τη χρήση του e-banking. Επίσης, τα ποσοστά 17,5%, 

21,2% και  25% των ατόμων αυτών θεωρούν τον συγκεκριμένο παράγοντα αρκετά, 

πολύ και εξαιρετικά σημαντικό, αντίστοιχα. Οπότε, σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πλειοψηφία των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης, που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα, με αθροιστικό ποσοστό 89,9% θεωρούν αρκετά έως 

εξαιρετικά σημαντικό τον παράγοντα της διαθεσιμότητας του συστήματος ως προς τον 

τρόπο που επηρεάζει την χρήση ή μη της υπηρεσίας e-banking.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6.17 Ακρίβεια στη διαδικασία συναλλαγών (accuracy) 

 

 Με τη βοήθεια του παραπάνω γραφήματος, παρατηρούμε ότι το 40% των 

δικηγόρων θεωρεί την ακρίβεια στις διαδικασίες συναλλαγών εξαιρετικά σημαντικό 

παράδειγμα για τη χρήση του e-banking. Επίσης, το ένα 26,3% αυτών πιστεύει εξίσου 

ότι ο παράγοντας ακρίβεια διαδικασιών είναι πάρα πολύ σημαντικός, σε αντίθεση με 

ένα πολύ μικρό ποσοστό που δεν τον θεωρεί καθόλου σημαντικό. Επομένως, σύμφωνα 

με τα ποσοστά του γραφήματος, βλέπουμε ότι η ακρίβεια των διαδικασιών στις 

συναλλαγές είναι σημαντική για την επιλογή του e-banking, καθώς οι δικηγόροι, όπως 

φαίνεται, δεν εμπιστεύονται εύκολα τα συστήματα διαδικτυακών συναλλαγών.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6.18: Δοκιμαστική Χρήση μιας νέας υπηρεσίας (trialability)  

 

 Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, βλέπουμε ότι ο παράγοντας της 

δοκιμαστικής χρήσης μίας υπηρεσίας e-banking δεν είναι τόσο σημαντικός για τον 

δικηγόρο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δικηγόρων, 25%, πιστεύει ότι η δυνατότητα της 

δοκιμής μίας νέας υπηρεσίας e-banking δεν είναι τόσο σημαντική και δεν επηρεάζει τη 

χρήση του e-banking γενικά. Βέβαια, το 18,8% και το 20% των ερωτηθέντων θεωρεί 

τον παράγοντα αυτό αρκετά και πολύ σημαντικό, αντίστοιχα. Αλλά, συμπεραίνοντας 

από τα συνολικά ποσοστά, φαίνεται ότι είναι λιγότερο σημαντικός παράγοντας η 

δοκιμαστική χρήση υπηρεσίας και δεν επηρεάζει σχεδόν καθόλου την επιλογή ή μη του 

e-banking.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6.19: Φήμη (bank management/image)  

 

 Παρατηρώντας το παραπάνω γράφημα βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

των δικηγόρων, 26,3%, θεωρεί την φήμη της τράπεζας αρκετά σημαντικό παράγοντα 

για την χρήση του e-banking. Όπως παρατηρούμε και από τα υπόλοιπα ποσοστά του 

γραφήματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η φήμη της τράπεζας για έναν δικηγόρο 

που θέλει να χρησιμοποιήσει ή να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το e-banking αποτελεί ένα 

σημαντικό παράγοντα, αλλά όχι τόσο σημαντικό που να τον απωθήσει καθαυτό από την 

επιλογή της υπηρεσίας e-banking.  

 

 Στο Τρίτο Μέρος της έρευνας αναλύονται οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

δικηγόρους σε συγκεκριμένες προτάσεις που επικεντρώνονται στους 5 πρώτους 

βασικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι: η ασφάλεια, η εμπιστευτικότητα, η ιδιωτικότητα, 

η αποτελεσματικότητα και η ευκολία/ευχρηστία. Οι παράγοντες αυτοί θεωρήθηκαν 

σημαντικοί με βάση τον κανόνα 80-20 του Pareto. Δηλαδή, είναι παράγοντες που 

θεωρήθηκαν από σημαντικοί έως κομβικοί για τη χρήση του e-banking στις έρευνες 

που μελετήθηκαν και αναφέρονται στη βιβλιογραφία της συγκεκριμένης εργασίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: Ο εξουσιοδοτημένος κωδικός και το όνομα χρήστη είναι σημαντικά 

(ΑΣΦΑΛΕΙΑ)   

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 2,5 2,5 2,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 59 73,8 73,8 76,3 

Συμφωνώ Αρκετά 18 22,5 22,5 98,8 

Συμφωνώ Λίγο 1 1,3 1,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Με βάση τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι, όσο αφορά την ασφάλεια 

των συναλλαγών που προσφέρει η υπηρεσία e-banking, οι ερωτηθέντες δικηγόροι 

συμφωνούν απόλυτα (73,8%) με το γεγονός ότι ο εξουσιοδοτημένος κωδικός και το 

όνομα χρήστη είναι σημαντικά για την επιλογής της υπηρεσίας αυτής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2: Είμαι ευχαριστημένος με την ασφάλεια της Τράπεζας 

(ΑΣΦΑΛΕΙΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Λίγο 2 2,5 2,5 2,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 24 30,0 30,0 32,5 

Συμφωνώ Αρκετά 51 63,8 63,8 96,3 

Συμφωνώ Λίγο 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των 

δικηγόρων είναι αρκετά ευχαριστημένοι με την ασφάλεια της Τράπεζας που είναι 
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πελάτες. Οπότε, το 63,8% είναι αρκετά ευχαριστημένοι με την ασφάλεια του e-banking 

που προσφέρει η Τράπεζα που χρησιμοποιούν.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: Αξιοπιστία των τραπεζών για τη διόρθωση λαθών κατά τις 

συναλλαγές (ΑΣΦΑΛΕΙΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 2,5 2,5 2,5 

Διαφωνώ Αρκετά 1 1,3 1,3 3,8 

Διαφωνώ Λίγο 3 3,8 3,8 7,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 26 32,5 32,5 40,0 

Συμφωνώ Αρκετά 27 33,8 33,8 73,8 

Συμφωνώ Λίγο 21 26,3 26,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 Σύμφωνα με τον Πίνακα 4.3, παρατηρούμε ότι το 33,8% των δικηγόρων 

συμφωνεί αρκετά με το γεγονός ότι η Τράπεζα είναι αξιόπιστη για τη διόρθωση τυχόν 

λαθών κατά τις συναλλαγές μέσω e-banking. Επίσης, το 32,5% και το 26,3% των 

δικηγόρων της έρευνας συμφωνεί απόλυτα και λίγο, αντίστοιχα. Επομένως, με τα 

παραπάνω ποσοστά είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε ότι οι δικηγόροι της 

Θεσσαλονίκης, κατά κύριο λόγο, θεωρούν την Τράπεζα αρκετά αξιόπιστη σε ότι αφορά 

τη διόρθωση λαθών στις συναλλαγές e-banking.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4: Δεν αποθηκεύω τον κωδικό και το όνομα χρήστη στον Η/Υ μου 

(ΑΣΦΑΛΕΙΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Αρκετά 4 5,0 5,0 5,0 

Διαφωνώ Λίγο 5 6,3 6,3 11,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 58 72,5 72,5 83,8 

Συμφωνώ Αρκετά 9 11,3 11,3 95,0 

Συμφωνώ Λίγο 4 5,0 5,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, μπορούμε να δούμε ότι η πλειοψηφία 

των δικηγόρων, με ποσοστό 72,5% συμφωνεί απόλυτα στο γεγονός ότι δεν αποθηκεύει 

τον κωδικό και το όνομα χρήστη στον Η/Υ του. Επομένως, η συντριπτική πλειοψηφία 

των δικηγόρων της έρευνας δεν αποθηκεύει τον κωδικό και το όνομα χρήστη στον Η/Υ. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5: Εγγραφή πριν την παροχή πληροφοριών (ΑΣΦΑΛΕΙΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 4 5,0 5,0 5,0 

Διαφωνώ Αρκετά 6 7,5 7,5 12,5 

Διαφωνώ Λίγο 6 7,5 7,5 20,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 27 33,8 33,8 53,8 

Συμφωνώ Αρκετά 18 22,5 22,5 76,3 

Συμφωνώ Λίγο 19 23,8 23,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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 Στον Πίνακα 4.5 παρατηρούμε ότι παρότι οι δικηγόροι δείχνουν μία φοβεία 

μέχρι στιγμής στην αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και θέλουν αρκετή ασφάλεια 

για τις συναλλαγές τους, δεν θα δίσταζαν καθόλου (33,8%) να κάνουν εγγραφή στην 

υπηρεσία χωρίς να τους παρέχει πληροφορίες ακόμη. Το αθροιστικό ποσοστό 80% των 

δικηγόρων πιστεύει συμφωνεί απόλυτα, αρκετά και λίγο με την εγγραφή στην υπηρεσία 

e-banking πριν την παροχή των ανάλογων πληροφοριών για την ίδια την υπηρεσία.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6: Η εμπιστοσύνη επηρεάζει τη ζήτηση για e-banking συναλλαγές 

(ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ Λίγο 1 1,3 1,3 2,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 33 41,3 41,3 43,8 

Συμφωνώ Αρκετά 35 43,8 43,8 87,5 

Συμφωνώ Λίγο 10 12,5 12,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι 

δικηγόροι της Θεσσαλονικης, όπως είναι και λογικό, συμφωνούν απόλυτα (41,3%), 

αρκετά (43,8% και λίγο (12,5%) με το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη επηρεάζει τη ζήτηση 

για συναλλαγές e-banking.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7: Η εμπιστοσύνη στην Τράπεζα θα αντισταθμίσει τις απώλειες που 

οφείλονται σε λόγους ασφαλείας (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 15 18,8 18,8 18,8 

Διαφωνώ Αρκετά 17 21,3 21,3 40,0 

Διαφωνώ Λίγο 7 8,8 8,8 48,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 8 10,0 10,0 58,8 

Συμφωνώ Αρκετά 16 20,0 20,0 78,8 

Συμφωνώ Λίγο 17 21,3 21,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 Στον Πίνακα 4.7, παρατηρούμε ότι οι δικηγόροι είναι διχασμένοι σχεδόν, σε ότι 

αφορά την άποψη πως η εμπιστοσύνη στην Τράπεζα θα αντισταθμίσει τις απώλειες που 

οφείλονται σε λόγους ασφαλείας. Δηλαδή, το 21,3% διαφωνέι αρκετά με την πρόταση 

αυτή, αλλά  τα ποσοστά 20% και 21,3%, συμφωνούν αρκετά και λίγο, αντίστοιχα. 

Οπότε, σε αυτή τη περίπτωση το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι η 

εμπιστοσύνη στην Τράπεζα μπορεί να αντισταθμίσει κατά κύριο λόγο, ή μπορεί και όχι 

με μικρή σχετικά πιθανότητα, τις απώλειες σε λόγους ασφαλείας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8: Προσδοκώ η χρήση του e-banking για τις συναλλαγές μου να 

αυξηθεί στο μέλλον (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ Λίγο 4 5,0 5,0 6,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 36 45,0 45,0 51,3 

Συμφωνώ Αρκετά 29 36,3 36,3 87,5 

Συμφωνώ Λίγο 10 12,5 12,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 Παρατηρώντας τον Πίνακα 4.8, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

δικηγόρων (45%) συμφωνεί απόλυτα με το γεγονός της αύξησης χρήσης του e-banking 

στο μέλλον, σε ότι αφορά τις συναλλαγές τους. Επίσης, το 36,3% και το 12,5%, τα δύο 

επόμενα μεγαλύτερα ποσοστά, συμφωνούν αρκετά και λίγο, αντίστοιχα, στη 

μελλοντική αύξηση της χρήσης της υπηρεσίας. Άρα, οι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης 

προσδοκούν αρκετά να αυξηθεί στο μέλλον η χρήση της υπηρεσίας e-banking για τις 

συναλλαγές τους.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9: Οι ιστοσελίδες των τραπεζών αυξάνουν το ενδιαφέρον των 

πελατών (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 4 5,0 5,0 5,0 

Διαφωνώ Αρκετά 10 12,5 12,5 17,5 

Διαφωνώ Λίγο 16 20,0 20,0 37,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 9 11,3 11,3 48,8 

Συμφωνώ Αρκετά 13 16,3 16,3 65,0 

Συμφωνώ Λίγο 28 35,0 35,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

των δικηγόρων (35%) πιστεύει λίγο στο ότι οι ιστοσελίδες των τραπεζών αυξάνουν το 

ενδιαφέρον των πελατών. Επίσης, αξιόλογο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό των 

δικηγόρων (20%) το οποίο διαφωνεί λίγο στην πρόταση αυτή. Επομένως, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι οι ιστοσελίδες των τραπεζών δεν αυξάνουν ιδιαίτερα, και δεν 

επηρεάζουν σχεδόν καθόλου, το ενδιαφέρον των δικηγόρων του δείγματος.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10: Οι εμπιστευτικές πληροφορίες παραδίδονται με ασφάλεια από τις 

Τράπεζες προς τους πελάτες (ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 3 3,8 3,8 3,8 

Διαφωνώ Λίγο 3 3,8 3,8 7,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 25 31,3 31,3 38,8 

Συμφωνώ Αρκετά 36 45,0 45,0 83,8 

Συμφωνώ Λίγο 13 16,3 16,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

των δικηγόρων, 45%, συμφωνεί αρκετά με το γεγονός ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες 

παραδίδονται με ασφάλεια στους πελάτες από τις Τράπεζες. Επίσης, το 31,3% 

συμφωνεί απόλυτα και ένα 16,3% συμφωνεί λιγότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους. 

Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης 

εμπιστεύονται αρκετά τις Τράπεζές τους σε ότι αφορά την μεταφορά εμπιστευτικών 

πληροφοριών προς τον πελάτη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.11: Οι Τράπεζες διατηρούν τις πληροφορίες των πελατών 

προσωπικές και εμπιστευτικές (ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 5 6,3 6,3 6,3 

Διαφωνώ Αρκετά 5 6,3 6,3 12,5 

Διαφωνώ Λίγο 9 11,3 11,3 23,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 21 26,3 26,3 50,0 

Συμφωνώ Αρκετά 24 30,0 30,0 80,0 

Συμφωνώ Λίγο 16 20,0 20,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι το 30% και το 26,3% των 

δικηγόρων συμφωνούν αρκετά και απόλυτα με την άποψη ότι οι Τράπεζες διατηρούν 

τις πληροφορίες των πελατών προσωπικές και εμπιστευτικές. Άρα, εμπιστεύονται 

αρκετά οι δικηγόροι τις Τράπεζες για  τη διατήρηση των πληροφοριών τους. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.12: Τρίτα πρόσωπα είναι σε θέση να εκτιμήσουν οικονομικά στοιχεία 

πελατών (ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 17 21,3 21,3 21,3 

Διαφωνώ Αρκετά 9 11,3 11,3 32,5 

Διαφωνώ Λίγο 15 18,8 18,8 51,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 9 11,3 11,3 62,5 

Συμφωνώ Αρκετά 17 21,3 21,3 83,8 

Συμφωνώ Λίγο 13 16,3 16,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει σύγχηση μεταξύ των 

δικηγόρων στο γεγονός ότι τρίτα πρόσωπα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τα οικονομικά 

τους στοιχεία. Δύο είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά, που στην ουσία είναι τα ίδια (21,3% 

και 21,3%), των δικηγόρων που, αντίστοιχα, το ένα διαφωνεί απόλυτα με την άποψη 

αυτή και το άλλο συμφωνεία αρκετά. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 

απόψεις διίστανται για τους δικηγόρους στο θέμα της εκτίμησης των στοιχείων τους 

από τρίτα άτομα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.13: Εμπιστεύομαι την προστασία της ιδιωτικότητας που προσφέρει η 

τράπεζα (ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 5 6,3 6,3 6,3 

Διαφωνώ Αρκετά 7 8,8 8,8 15,0 

Διαφωνώ Λίγο 9 11,3 11,3 26,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 9 11,3 11,3 37,5 

Συμφωνώ Αρκετά 25 31,3 31,3 68,8 

Συμφωνώ Λίγο 25 31,3 31,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία, σε 

αθροιστικό ποσοστό 62,6%, των δικηγόρων συμφωνεί αρκετά και λίγο με το ότι η 

τράπεζα προστατεύει την ιδιωτικότητά τους, σε ότι αφορά το e-banking. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14: Γρηγορότερες συναλλαγές από τις πρόσωπο-με-πρόσωπο 

συναλλαγές της Τράπεζας (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ Αρκετά 1 1,3 1,3 2,5 

Διαφωνώ Λίγο 1 1,3 1,3 3,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 49 61,3 61,3 65,0 

Συμφωνώ Αρκετά 21 26,3 26,3 91,3 

Συμφωνώ Λίγο 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, συμπεραίνουμε ότι, με βάση την 

πλειοψηφία των δικηγόρων (61,3%) που συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση αυτή, με 

το e-banking επιτυγχάνονται γρηγορότερες συναλλαγές από ότι με τις πρόσωπο-με-

πρόσωπο διαδικασίες.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.15: Άμεση ανταπόκριση από την Τράπεζα διαδικτυακά 

(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 2,5 2,5 2,5 

Διαφωνώ Λίγο 2 2,5 2,5 5,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 33 41,3 41,3 46,3 

Συμφωνώ Αρκετά 31 38,8 38,8 85,0 

Συμφωνώ Λίγο 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Με βάση τον Πίνακα 4.15, παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των 

δικηγόρων, 41,3% και 38,8%, συμφωνούν απόλυτα και αρκετά, αντίστοιχα, με το 

γεγονός ότι η Τράπεζα παρέχει άμεση ανταπόκριση διαδικτυακή. Άρα, οι δικηγόροι της 

Θεσσαλονίκης συμφωνούν ότι οι Τράπεζες τους παρέχουν άμεση ανταπόκριση στην 

υπηρεσία e-banking.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.16: Γρήγορη και άμεση ενημέρωση για τυχόν σφάλμα κατά τη 

συναλλαγή e-banking (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ Λίγο 4 5,0 5,0 6,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 29 36,3 36,3 42,5 

Συμφωνώ Αρκετά 36 45,0 45,0 87,5 

Συμφωνώ Λίγο 10 12,5 12,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 Με βάση τον παραπάνω πίνακα και τα δύο μεγαλύτερα ποσοστά των δικηγόρων 

(36,3% και 45%), συμπεραίνουμε ότι οι δικηγόροι συμφωνούν αρκετά και απόλυτα με 

το ότι η Τράπεζα τους παρέχει γρήγορη και άμεση ενημέρωση για τυχόν σφάλματα 

κατά τη συναλλαγή e-banking.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.17: Εύκολα και γρήγορα μπορώ να δω τον λογαριασμό μου και τις 

συναλλαγές μου (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ Λίγο 1 1,3 1,3 2,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 53 66,3 66,3 68,8 

Συμφωνώ Αρκετά 22 27,5 27,5 96,3 

Συμφωνώ Λίγο 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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 Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

πλειοψηφία των δικηγόρων, 66,3%, συμφωνεί απόλυτα ότι με το e-banking μπορούν να 

δουν εύκολα και γρήγορα τον λογαριασμό και τις συναλλαγές τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.18: Εμπιστεύομαι την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών e-

banking (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ Αρκετά 1 1,3 1,3 2,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 34 42,5 42,5 45,0 

Συμφωνώ Αρκετά 32 40,0 40,0 85,0 

Συμφωνώ Λίγο 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 Σύμφωνα με τον Πίνακα 4.18, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία, με βάση το 

αθροιστικό ποσοστό 82,5%, των δικηγόρων εμπιστεύεται αρκετά έως απόλυτα την 

αποτελεσματικότητα των συναλλαγών που προσφέρει το e-banking. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.19: Εξοικονόμηση χρόνου (ΕΥΚΟΛΙΑ/ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ Λίγο 1 1,3 1,3 2,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 65 81,3 81,3 83,8 

Συμφωνώ Αρκετά 13 16,3 16,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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 Από τον παραπάνω πίνακα, συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία των δικηγόρων 

της έρευνας, με ποσοστό 81,3%, συμφωνεί απόλυτα με το γεγονός ότι το e-banking 

προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου, που είναι πολύ σημαντικό για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.20: Εύκολη πρόσβαση (ΕΥΚΟΛΙΑ/ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ Λίγο 2 2,5 2,5 3,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 55 68,8 68,8 72,5 

Συμφωνώ Αρκετά 19 23,8 23,8 96,3 

Συμφωνώ Λίγο 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

  

 Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι το 68,8% των 

δικηγόρων συμφωνεί απόλυτα με το ότι παρέχει εύκολη πρόσβαση η υπηρεσία e-

banking, και το 23,8% συμφωνεί αρκετά. Άρα, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το e-

banking για τους δικηγόρους αποτελεί μέσο εύκολης πρόσβασης στους λογαριασμούς, 

αλλά και γενικά στις διαδικτυακές υπηρεσίες των Τραπεζών. 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.21: Ελέγχω εύκολα τον λογαριασμό μου (ΕΥΚΟΛΙΑ/ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 61 76,3 76,3 77,5 

Συμφωνώ Αρκετά 16 20,0 20,0 97,5 

Συμφωνώ Λίγο 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα, συμπεραίνουμε ότι οι δικηγόροι, με βάση 

το ποσοστό πλειοψηφίας 76,3%, ελέγχουν εύκολα τον λογαριασμό τους στην υπηρεσία 

e-banking που προσφέρουν οι Τράπεζες.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.22: Πολύ εύχρηστο και απλό το περιβάλλον/ ιστοσελίδα 

(ΕΥΚΟΛΙΑ/ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ Λίγο 5 6,3 6,3 7,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 34 42,5 42,5 50,0 

Συμφωνώ Αρκετά 32 40,0 40,0 90,0 

Συμφωνώ Λίγο 8 10,0 10,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι το 42,5% και το 40% των 

δικηγόρων, τα δύο μεγαλύτερα ποσοστά, συμφωνούν απόλυτα και αρκετά, αντίστοιχα, 

με το γεγονός ότι είναι πολύ εύχρηστο και απλό το περιβάλλον/ ιστοσελίδα που 

προσφέρει μία Τράπεζα μέσω του e-banking. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι οι δικηγόροι, κατά πλειοψηφία, θεωρούν εύχρηστο και απλό το περιβάλλον του e-

banking και ευχάριστο στη χρήση του.  
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6.2 Ανάλυση Συσχέτισης 

 Πέρα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων με διαγράμματα και γραφήματα, 

ακολουθούν και κάποια Χ
2
 τεστ, από τα οποία συμπεραίνουμε το εάν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών Φύλο, Ηλικία και Περίοδος Απόκτησης της υπηρεσίας  και των 5 

βασικών παραγόντων, με βάση το νόμο 80-20 του Pareto.   

 

6.2.1  1ο  Χ
2
 Τεστ 

 

Μεταβλητές: Α.1 Φύλο  

Β.1 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Ασφάλεια (security) των συναλλαγών που μου 

παρέχει η Τράπεζα αποτελεί παράγοντα 

Β.2 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Εμπιστευτικότητα (trust) αποτελεί παράγοντα 

Β.3 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Ιδιωτικότητα (privacy) στη διαδικασία των 

συναλλαγών που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί παράγοντα 

Β.4 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Αποτελεσματικότητα, πχ ταχύτητα εξυπηρέτησης, 

άμεσες συναλλαγές κτλ, (efficiency) στη διαδικασία των συναλλαγών 

που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί παράγοντα 

Β.5 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Ευκολία/Ευχρηστία, πχ εξατομικευμένες 

υπηρεσίες όποια στιγμή επιθυμεί ο πελάτης, (convenience) στη 

διαδικασία των συναλλαγών που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί 

παράγοντα 
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Chi-Square Test A1 – B1 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,134
a
 6 ,309 

Likelihood Ratio 8,846 6 ,182 

N of Valid Cases 80   

a. 10 cells (71,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,63. 

 

Chi-Square Tests A1 – B2 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,733
a
 6 ,454 

Likelihood Ratio 6,286 6 ,392 

N of Valid Cases 80   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,31. 

 

Chi-Square Tests A1 – B3 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,610
a
 6 ,197 

Likelihood Ratio 9,273 6 ,159 

N of Valid Cases 80   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,31. 
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Chi-Square Tests A1 – B4 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,415
a
 6 ,378 

Likelihood Ratio 6,900 6 ,330 

N of Valid Cases 80   

a. 9 cells (64,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,31. 

 

 

Chi-Square Tests A1 – B5 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,098
a
 5 ,213 

Likelihood Ratio 7,283 5 ,200 

N of Valid Cases 80   

a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,63. 

 

 Όπως παρατηρούμε στους παραπάνω πίνακες, η τιμή p-value στον κάθε πίνακα 

είναι μεγαλύτερη του 0,05. Οπότε, δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου και των 

εξής παραγόντων: Ασφάλεια,  Εμπιστευτικότητα, Ιδιωτικότητα, Αποτελεσματικότητα, 

Ευκολία/Ευχρηστία. 
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Crosstab Α1 – Β1 

 Β1#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα 

πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α1#_Φύλο 

Άνδρας 

Count 2 0 1 0 3 4 15 25 

Expected 

Count 
,6 ,6 ,9 ,9 2,8 3,1 15,9 25,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
8,0% 0,0% 4,0% 0,0% 12,0% 16,0% 60,0% 

100,0

% 

Γυναίκα 

Count 0 2 2 3 6 6 36 55 

Expected 

Count 
1,4 1,4 2,1 2,1 6,2 6,9 35,1 55,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
0,0% 3,6% 3,6% 5,5% 10,9% 10,9% 65,5% 

100,0

% 

Total 

Count 2 2 3 3 9 10 51 80 

Expected 

Count 
2,0 2,0 3,0 3,0 9,0 10,0 51,0 80,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
2,5% 2,5% 3,8% 3,8% 11,2% 12,5% 63,8% 

100,0

% 
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Crosstab Α1 - Β2 

 Β2#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετι

κά 

σημαντικ

ό 

Α1#_Φ

ύλο 

Άνδρας 

Count 2 0 1 2 3 5 12 25 

Expected 

Count 
,6 ,3 ,6 2,5 4,1 5,0 11,9 25,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
8,0% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 20,0% 48,0% 100,0% 

Γυναίκα 

Count 0 1 1 6 10 11 26 55 

Expected 

Count 
1,4 ,7 1,4 5,5 8,9 11,0 26,1 55,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
0,0% 1,8% 1,8% 10,9% 18,2% 20,0% 47,3% 100,0% 

Total 

Count 2 1 2 8 13 16 38 80 

Expected 

Count 
2,0 1,0 2,0 8,0 13,0 16,0 38,0 80,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
2,5% 1,2% 2,5% 10,0% 16,2% 20,0% 47,5% 100,0% 
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Crosstab Α1 – Β3 

 Β3#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντι κό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α1#_Φύ

λο 

Άνδρας 

Count 2 0 2 1 2 5 13 25 

Expected 

Count 
,6 ,3 ,9 2,5 3,1 5,3 12,2 25,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
8,0% 0,0% 8,0% 4,0% 8,0% 20,0% 52,0% 100,0% 

Γυναίκα 

Count 0 1 1 7 8 12 26 55 

Expected 

Count 
1,4 ,7 2,1 5,5 6,9 11,7 26,8 55,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
0,0% 1,8% 1,8% 12,7% 14,5% 21,8% 47,3% 100,0% 

Total 

Count 2 1 3 8 10 17 39 80 

Expected 

Count 
2,0 1,0 3,0 8,0 10,0 17,0 39,0 80,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
2,5% 1,2% 3,8% 10,0% 12,5% 21,2% 48,8% 100,0% 
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Crosstab Α1 – Β4 

 Β4#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντι κό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α1#_Φύ

λο 

Άνδρας 

Count 1 1 1 2 1 5 14 25 

Expected 

Count 
,6 ,3 ,3 2,8 2,5 4,7 13,8 25,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
4,0% 4,0% 4,0% 8,0% 4,0% 20,0% 56,0% 100,0% 

Γυναίκα 

Count 1 0 0 7 7 10 30 55 

Expected 

Count 
1,4 ,7 ,7 6,2 5,5 10,3 30,3 55,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
1,8% 0,0% 0,0% 12,7% 12,7% 18,2% 54,5% 100,0% 

Total 

Count 2 1 1 9 8 15 44 80 

Expected 

Count 
2,0 1,0 1,0 9,0 8,0 15,0 44,0 80,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
2,5% 1,2% 1,2% 11,2% 10,0% 18,8% 55,0% 100,0% 
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Crosstab Α1 – Β5 

 Β5#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α1#_Φύλ

ο 

Άνδρας 

Count 1 2 3 3 6 10 25 

Expected 

Count 
,6 ,6 3,4 3,8 4,1 12,5 25,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
4,0% 8,0% 12,0% 12,0% 24,0% 40,0% 100,0% 

Γυναίκα 

Count 1 0 8 9 7 30 55 

Expected 

Count 
1,4 1,4 7,6 8,3 8,9 27,5 55,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
1,8% 0,0% 14,5% 16,4% 12,7% 54,5% 100,0% 

Total 

Count 2 2 11 12 13 40 80 

Expected 

Count 
2,0 2,0 11,0 12,0 13,0 40,0 80,0 

% within 

Α1#_Φύλο 
2,5% 2,5% 13,8% 15,0% 16,2% 50,0% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες Crosstab, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία 

των ανδρών και των γυναικών θεωρούν εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες την 

Ασφάλεια και την Αποτελεσματικότητα. Επίσης, όσο αφορά την Εμπιστευτικότητα, το 

48% των ανδρών και το 47,3% των γυναικών την θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό 

παράγοντα, και όσο αφορά την Ιδιωτικότητα, το 52% των ανδρών και το 47,3% των 

γυναικών την θεωρούν εξαιρετικά σημαντική. Τέλος, ο παράγοντας Ευκολία/ 

Ευχρηστία, θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός από το 40% των ανδρών και το 54,5% 

των γυναικών.  
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6.2.2  2ο  Χ
2
 Τεστ 

 

Μεταβλητές: Α.2 Ηλικία  

Β.1 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Ασφάλεια (security) των συναλλαγών που μου 

παρέχει η Τράπεζα αποτελεί παράγοντα 

Β.2 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Εμπιστευτικότητα (trust) αποτελεί παράγοντα 

Β.3 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Ιδιωτικότητα (privacy) στη διαδικασία των 

συναλλαγών που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί παράγοντα 

Β.4 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Αποτελεσματικότητα, πχ ταχύτητα εξυπηρέτησης, 

άμεσες συναλλαγές κτλ, (efficiency) στη διαδικασία των συναλλαγών 

που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί παράγοντα 

Β.5 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Ευκολία/Ευχρηστία, πχ εξατομικευμένες 

υπηρεσίες όποια στιγμή επιθυμεί ο πελάτης, (convenience) στη 

διαδικασία των συναλλαγών που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί 

παράγοντα 

Chi-Square Tests Α2 – Β1 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,578
a
 6 ,734 

Likelihood Ratio 5,417 6 ,492 

N of Valid Cases 80   

a. 10 cells (71,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 
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Chi-Square Tests Α2 – Β2 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,375
a
 6 ,626 

Likelihood Ratio 4,964 6 ,548 

N of Valid Cases 80   

a. 9 cells (64,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,20. 

 

 

Chi-Square Tests Α2 – Β3 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,408
a
 6 ,879 

Likelihood Ratio 2,904 6 ,821 

N of Valid Cases 80   

a. 9 cells (64,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,20. 

 

Chi-Square Tests Α2 – Β4 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,063
a
 6 ,668 

Likelihood Ratio 6,569 6 ,363 

N of Valid Cases 80   

a. 9 cells (64,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,20. 
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Chi-Square Tests Α2 – Β5 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,887
a
 5 ,036 

Likelihood Ratio 13,725 5 ,017 

N of Valid Cases 80   

a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

 

 Όπως παρατηρούμε στους παραπάνω πίνακες, η τιμή p-value στον κάθε πίνακα είναι 

μεγαλύτερη του 0,05, εκτός από τον τελευταίο πίνακα (0,036<0,05). Οπότε, δεν υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και των παραγόντων Ασφάλεια,  Εμπιστευτικότητα, 

Ιδιωτικότητα, και Αποτελεσματικότητα. Όμως, σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα, υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του παράγοντα Ευκολία/Ευχρηστία. 
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Crosstab Α2 – Β1 

 Β1#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντι 

κό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα 

πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α2#_

Ηλικία 

26-35 

Count 2 2 3 3 6 8 40 64 

Expected 

Count 
1,6 1,6 2,4 2,4 7,2 8,0 40,8 64,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
3,1% 3,1% 4,7% 4,7% 9,4% 12,5% 62,5% 100,0% 

36-50 

Count 0 0 0 0 3 2 11 16 

Expected 

Count 
,4 ,4 ,6 ,6 1,8 2,0 10,2 16,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 12,5% 68,8% 100,0% 

Total 

Count 2 2 3 3 9 10 51 80 

Expected 

Count 
2,0 2,0 3,0 3,0 9,0 10,0 51,0 80,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
2,5% 2,5% 3,8% 3,8% 11,2% 12,5% 63,8% 100,0% 
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Crosstab Α2 – Β2 

 Β2#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντι 

κό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α2#_Ηλι

κία 

26-35 

Count 2 1 2 7 8 13 31 64 

Expected 

Count 
1,6 ,8 1,6 6,4 10,4 12,8 30,4 64,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
3,1% 1,6% 3,1% 10,9% 12,5% 20,3% 48,4% 100,0% 

36-50 

Count 0 0 0 1 5 3 7 16 

Expected 

Count 
,4 ,2 ,4 1,6 2,6 3,2 7,6 16,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
0,0% 0,0% 0,0% 6,2% 31,2% 18,8% 43,8% 100,0% 

Total 

Count 2 1 2 8 13 16 38 80 

Expected 

Count 
2,0 1,0 2,0 8,0 13,0 16,0 38,0 80,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
2,5% 1,2% 2,5% 10,0% 16,2% 20,0% 47,5% 100,0% 
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Crosstab Α2 – Β3 

 Β3#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντι κό 

Λίγο 

σημαντι

κό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α2#_Ηλι

κία 

26-35 

Count 2 1 2 7 8 12 32 64 

Expected 

Count 
1,6 ,8 2,4 6,4 8,0 13,6 31,2 64,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
3,1% 1,6% 3,1% 10,9% 12,5% 18,8% 50,0% 100,0% 

36-50 

Count 0 0 1 1 2 5 7 16 

Expected 

Count 
,4 ,2 ,6 1,6 2,0 3,4 7,8 16,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
0,0% 0,0% 6,2% 6,2% 12,5% 31,2% 43,8% 100,0% 

Total 

Count 2 1 3 8 10 17 39 80 

Expected 

Count 
2,0 1,0 3,0 8,0 10,0 17,0 39,0 80,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
2,5% 1,2% 3,8% 10,0% 12,5% 21,2% 48,8% 100,0% 
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Crosstab Α2 – Β4 

 Β4#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντι κό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα 

πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α2#_Ηλικί

α 

26-35 

Count 2 1 1 9 6 12 33 64 

Expected 

Count 
1,6 ,8 ,8 7,2 6,4 12,0 35,2 64,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
3,1% 1,6% 1,6% 14,1% 9,4% 18,8% 51,6% 100,0% 

36-50 

Count 0 0 0 0 2 3 11 16 

Expected 

Count 
,4 ,2 ,2 1,8 1,6 3,0 8,8 16,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 18,8% 68,8% 100,0% 

Total 

Count 2 1 1 9 8 15 44 80 

Expected 

Count 
2,0 1,0 1,0 9,0 8,0 15,0 44,0 80,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
2,5% 1,2% 1,2% 11,2% 10,0% 18,8% 55,0% 100,0% 
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Crosstab Α2 – Β5 

 Β5#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α2#_Ηλ

ικία 

26-35 

Count 2 2 11 6 12 31 64 

Expected 

Count 
1,6 1,6 8,8 9,6 10,4 32,0 64,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
3,1% 3,1% 17,2% 9,4% 18,8% 48,4% 100,0% 

36-50 

Count 0 0 0 6 1 9 16 

Expected 

Count 
,4 ,4 2,2 2,4 2,6 8,0 16,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
0,0% 0,0% 0,0% 37,5% 6,2% 56,2% 100,0% 

Total 

Count 2 2 11 12 13 40 80 

Expected 

Count 
2,0 2,0 11,0 12,0 13,0 40,0 80,0 

% within 

Α2#_Ηλικία 
2,5% 2,5% 13,8% 15,0% 16,2% 50,0% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες Crosstab, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία 

των δύο κλάσεων ηλικιών θεωρούν εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες την Ασφάλεια 

και την Αποτελεσματικότητα. Επίσης, όσο αφορά την Εμπιστευτικότητα, το 48,4% των 

ηλικιών 26-35 και το 43,8% των ηλικιών 36-50 την θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό 

παράγοντα, και όσο αφορά την Ιδιωτικότητα, το 50% των ηλικιών 26-35 και το 43,8% 

των ηλικιών 36-50 την θεωρούν εξαιρετικά σημαντική. Τέλος, ο παράγοντας Ευκολία/ 

Ευχρηστία, θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός από το 48,4% των ηλικιών 26-35 και το 

56,2% των ηλικιών 36-50. 
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6.2.3  3ο  Χ
2
 Τεστ 

 

Μεταβλητές: Α.4 Πότε αποκτήσατε την υπηρεσία e-banking  

Β.1 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Ασφάλεια (security) των συναλλαγών που μου 

παρέχει η Τράπεζα αποτελεί παράγοντα 

Β.2 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Εμπιστευτικότητα (trust) αποτελεί παράγοντα 

Β.3 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Ιδιωτικότητα (privacy) στη διαδικασία των 

συναλλαγών που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί παράγοντα 

Β.4 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Αποτελεσματικότητα, πχ ταχύτητα εξυπηρέτησης, 

άμεσες συναλλαγές κτλ, (efficiency) στη διαδικασία των συναλλαγών 

που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί παράγοντα 

Β.5 Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις 

συναλλαγές μου η Ευκολία/Ευχρηστία, πχ εξατομικευμένες 

υπηρεσίες όποια στιγμή επιθυμεί ο πελάτης, (convenience) στη 

διαδικασία των συναλλαγών που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί 

παράγοντα. 
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Chi-Square Tests Α4 – Β1 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,132
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 10,197 6 ,117 

Linear-by-Linear 

Association 
10,567 1 ,001 

N of Valid Cases 80   

a. 11 cells (78,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,08. 

 

Chi-Square Tests Α4 – Β2 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,171
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 13,565 6 ,035 

Linear-by-Linear 

Association 
9,518 1 ,002 

N of Valid Cases 80   

a. 10 cells (71,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,04. 

Chi-Square Tests Α4 – Β3 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,152
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 13,513 6 ,036 

Linear-by-Linear 

Association 
9,208 1 ,002 

N of Valid Cases 80   
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Chi-Square Tests Α4 – Β4 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 52,924
a
 6 ,000 

Likelihood Ratio 16,041 6 ,014 

Linear-by-Linear 

Association 
13,710 1 ,000 

N of Valid Cases 80   

a. 10 cells (71,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,04. 

 

 

Chi-Square Tests Α4 – Β5 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,947
a
 5 ,016 

Likelihood Ratio 6,759 5 ,239 

Linear-by-Linear 

Association 
5,319 1 ,021 

N of Valid Cases 80   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,08. 

 

 Όπως παρατηρούμε στους παραπάνω πίνακες, η τιμή p-value στον κάθε πίνακα 

είναι μικροτερη του 0,05. Οπότε, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της περιόδου απόκτησης 

του e-banking και των εξής παραγόντων: Ασφάλεια,  Εμπιστευτικότητα, Ιδιωτικότητα, 

Αποτελεσματικότητα, Ευκολία/Ευχρηστία. 
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Crosstab A4 – B1 

 Β1#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντι κό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα 

πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α4#_Πότε_

αποκτήσατ

ε_την_υπη

ρεσία_eba

nking 

Μετά 

Capital 

Controls 

Count 1 1 0 0 0 0 1 3 

Expected 

Count 
,1 ,1 ,1 ,1 ,3 ,4 1,9 3,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την_

υπηρεσία_eba

nking 

33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 
100,0

% 

Προ 

Capital 

Controls 

Count 1 1 3 3 9 10 50 77 

Expected 

Count 
1,9 1,9 2,9 2,9 8,7 9,6 49,1 77,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την_

υπηρεσία_eba

nking 

1,3% 1,3% 3,9% 3,9% 11,7% 13,0% 64,9% 
100,0

% 

Total 

Count 2 2 3 3 9 10 51 80 

Expected 

Count 
2,0 2,0 3,0 3,0 9,0 10,0 51,0 80,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την_

υπηρεσία_eba

nking 

2,5% 2,5% 3,8% 3,8% 11,2% 12,5% 63,8% 
100,0

% 

 

 

 



92 
 

 

Crosstab A4 – B2 

 Β2#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντι κό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

Α4#_Πότε_α

ποκτήσατε_τ

ην_υπηρεσία

_ebanking 

Μετά 

Capital 

Controls 

Count 1 1 0 0 0 0 1 3 

Expected 

Count 
,1 ,0 ,1 ,3 ,5 ,6 1,4 3,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την

_υπηρεσία_eb

anking 

33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 
100,0

% 

Προ 

Capital 

Controls 

Count 1 0 2 8 13 16 37 77 

Expected 

Count 
1,9 1,0 1,9 7,7 12,5 15,4 36,6 77,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την

_υπηρεσία_eb

anking 

1,3% 0,0% 2,6% 10,4% 16,9% 20,8% 48,1% 
100,0

% 

Total 

Count 2 1 2 8 13 16 38 80 

Expected 

Count 
2,0 1,0 2,0 8,0 13,0 16,0 38,0 80,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την

_υπηρεσία_eb

anking 

2,5% 1,2% 2,5% 10,0% 16,2% 20,0% 47,5% 
100,0

% 

 

 

 

 



93 
 

 

Crosstab A4 – B3 

 Β3#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντι κό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα 

πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την_

υπηρεσία_eba

nking 

Μετά 

Capital 

Controls 

Count 1 1 0 0 0 0 1 3 

Expected 

Count 
,1 ,0 ,1 ,3 ,4 ,6 1,5 3,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την_

υπηρεσία_eba

nking 

33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 

Προ 

Capital 

Controls 

Count 1 0 3 8 10 17 38 77 

Expected 

Count 
1,9 1,0 2,9 7,7 9,6 16,4 37,5 77,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την_

υπηρεσία_eba

nking 

1,3% 0,0% 3,9% 10,4% 13,0% 22,1% 49,4% 100,0% 

Total 

Count 2 1 3 8 10 17 39 80 

Expected 

Count 
2,0 1,0 3,0 8,0 10,0 17,0 39,0 80,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την_

υπηρεσία_eba

nking 

2,5% 1,2% 3,8% 10,0% 12,5% 21,2% 48,8% 100,0% 
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Crosstab A4 – B4 

 Β4#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο 

σημαντι κό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα 

πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α4#_Πότε_α

ποκτήσατε_τ

ην_υπηρεσία

_ebanking 

Μετά 

Capital 

Controls 

Count 2 0 0 0 0 0 1 3 

Expected 

Count 
,1 ,0 ,0 ,3 ,3 ,6 1,7 3,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την

_υπηρεσία_e

banking 

66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 

Προ 

Capital 

Controls 

Count 0 1 1 9 8 15 43 77 

Expected 

Count 
1,9 1,0 1,0 8,7 7,7 14,4 42,4 77,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την

_υπηρεσία_e

banking 

0,0% 1,3% 1,3% 11,7% 10,4% 19,5% 55,8% 100,0% 

Total 

Count 2 1 1 9 8 15 44 80 

Expected 

Count 
2,0 1,0 1,0 9,0 8,0 15,0 44,0 80,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την

_υπηρεσία_e

banking 

2,5% 1,2% 1,2% 11,2% 10,0% 18,8% 55,0% 100,0% 
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Crosstab A4 – B5 

 Β5#_Στην_απόφασή_μου_να_επιλέξω_τη_διαδικασία_ebanking_για_τις_ Total 

Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Α4#_Πότε_

αποκτήσατε

_την_υπηρε

σία_ebanki

ng 

Μετά 

Capital 

Controls 

Count 1 0 1 0 0 1 3 

Expected 

Count 
,1 ,1 ,4 ,5 ,5 1,5 3,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την_

υπηρεσία_eba

nking 

33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 

Προ 

Capital 

Controls 

Count 1 2 10 12 13 39 77 

Expected 

Count 
1,9 1,9 10,6 11,6 12,5 38,5 77,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την_

υπηρεσία_eba

nking 

1,3% 2,6% 13,0% 15,6% 16,9% 50,6% 100,0% 

Total 

Count 2 2 11 12 13 40 80 

Expected 

Count 
2,0 2,0 11,0 12,0 13,0 40,0 80,0 

% within 

Α4#_Πότε_απ

οκτήσατε_την_

υπηρεσία_eba

nking 

2,5% 2,5% 13,8% 15,0% 16,2% 50,0% 100,0% 
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 Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες Crosstab, παρατηρούμε ότι οι δικηγόροι 

που χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία e-banking πριν την εμφάνιση των Capital Controls 

στη χώρα μας θεωρούν τους βασικούς παράγοντες πάρα πολύ σημαντικούς έως και 

εξαιρετικά σημαντικούς για τη χρήση του e-banking. Όμως, βλέπουμε ότι όσοι 

χρησιμοποίησαν την υπηρεσία αυτή μετά τα Capital Controls παρουσίαζουν μία 

αρνητική τάση ως προς του 5 αυτούς παράγοντες. Η πλειοψηφία αυτών δεν θεωρεί 

σημαντικό παράγοντα ή έστω αρκετά σημαντικό κάποιον από τους Ασφάλεια, 

Εμπιστευτικότητα, Ιδιωτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Ευκολία/Ευχρηστία. Αυτό 

σημαίνει ότι είτε δεν έχουν ενστερνιστεί και δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως την 

υπηρεσία e-banking και το τί είναι κομβικό για τη χρήση της, είτε αδιαφορούν για τους 

παράγοντες και χρησιμοποιούν την υπηρεσία e-banking εξαναγκαστικά, λόγω των 

Capital Controls, για να κάνουν συναλλαγές με το εξωτερικό, εμβάσματα κτλ. 

Επομένως, υπάρχει πιθανόν ένα μικρό ποσοστό δικηγόρων που δεν επηρεάζεται 

καθόλου από τους παράγοντες ή αδιαφορεί πλήρως για αυτούς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελεί μία εμπειρική έρευνα, καθώς 

υπόκειται σε κάποιους βασικούς περιορισμούς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν 

προκειμένου να προκύψουν προτάσεις ή ορισμένες γενικεύσεις. Πρώτος και βασικός 

περιορισμός της εργασίας αυτής είναι το γεγονός ότι η έρευνα εστίαζει σε πολύ 

συγκεκριμένη ομάδα ατόμων – επαγγελματιών, που είναι οι δικηγόροι, και έτσι δεν 

μπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσματα γενικά για τη συμπεριφορά των Ελλήνων 

καταναλωτών. 

 Επίσης, ο δεύτερος, και εξίσου σημαντικός, περιορισμός της έρευνας αυτής 

είναι αναμφισβήτητα ο σχεδιασμός της, και κατ’επέκταση τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν. Δηλαδή, οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν και αναλύθηκαν για τη 

δημιουργία του ερωτηματολογίου έχουν δημιουργηθεί από άλλους ερευνητές σε άλλες 

χώρες, οπότε χρειάστηκε να προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα και στους 

Έλληνες καταναλωτές. 

 Εν κατακλείδη, λαμβάνοντας υπόψιν τους παραπάνω περιορισμούς και τις 

δυσκολίες στο κομμάτι του χρόνου εκπόνησης της εργασίας, γίνεται ανάλυση των 

ευρημάτων – συμπερασμάτων και παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα. 

7.1 Συμπεράσματα  

 Στην παρούσα μελέτη καταβλήθηκε προσπάθεια να διερευνηθούν, να 

αναλυθούν και να κατηγοριοποιηθούν οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τους 

καταναλωτές στη χρήση της υπηρεσίας e-banking. Σκοπός της έρευνας και γενικότερα 

της διπλωματικής εργασίας (δευτερογενή και πρωτογενή έρευνα) ήταν να κατανοήσει 

τον Έλληνα καταναλωτή, και συγκεκριμένα τον δικηγόρο, που χρησιμοποιεί το e-

banking, και να μπορέσει να αντιληφθεί το τί ακριβώς επηρεάζει την συμπεριφορά του 

και τί ωθεί ή τον απωθεί από τη χρήση της υπηρεσίας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν 

άλλους καταναλωτές άλλων χωρών, δεν διαφέρουν αρκετά από αυτούς που επηρεάζουν 

και τους Έλληνες. Τα ευρήματα της δευτερογενής αλλά και της πρωτογενής έρευνας 

παρουσιάζονται με λεπτομέρεια παρακάτω: 
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Δευτερογενής Έρευνα 

 Με το E-banking, παρέχονται πάρα πολλές υπηρεσίες μιας Τράπεζας με 

ευκολία, και έτσι αποφεύγονται οι ουρές αναμονής και ο πελάτης είναι 

ευχαριστημένος και εξυπηρετείται με ταχύτητα και πλήρη ακρίβεια. 

 Τα οφέλη που προσφέρει πολύ περισσότερα από τα Μειονεκτήματα που έχει, 

καθώς έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει τον καταναλωτή, αλλά και την ίδια 

την Τράπεζα.  

 Ένα αισιόδοξο γεγονός θα μπορούσε να θεωρηθεί, σύμφωνα με την έκθεση της 

Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), η ετήσια αύξηση 12% των 

εγγεγραμμένων χρηστών στις υπηρεσίες του E-banking από το 2009 έως το 

2010, που δηλώνει ότι ο Έλληνας καταναλωτής “χρειάζεται” τέτοιου είδους 

τεχνολογίες. 

 Οι Έλληνες χρήστες του E-banking διαφέρουν αρκετά με τους Ευρωπαίους και 

τους Αμερικανούς χρήστες. Ηλικιακά, οι μικρότερες ηλικίες των Ευρωπαίων 

χρησιμοποιούν το E-banking, ενώ στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες ηλικίες 

χρησιμοποιούν και εμπιστεύονται τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. 

 Επίσης, παγκοσμίως παρατηρείται ότι οι άνδρες είναι αυτοί που χρησιμοποιούν 

κατά κόρον την ηλεκτρονική τραπεζική, ενώ οι γυναίκες δεν την έχουν 

ενστερνιστεί ακόμα σε τέτοιο επίπεδο. 

 Οι βασικότεροι παράγοντες, σύμφωνα τη βιβλιογραφία, που επηρεάζουν την 

συμπεριφορά των καταναλωτών, παγκοσμίως, στη χρήση του e-banking είναι οι 

εξής: Ασφάλεια, Εμπιστευτικότητα, Ιδιωτικότητα, Αποτελεσματικότητα, 

Ευκολία/Ευχρηστία, Οικονομικά Αποδοτικές Υπηρεσίες, Απλότητα/ 

Πολυπλοκότητα στη χρήση των υπηρεσιών, Προσβασιμότητα, Σχεδιασμός/ 

Χαρακτηριστικά, Συμβατότητα με τις ανάγκες, Διαθεσιμότητα Συστήματος, 

Ακρίβεια στη διαδικασία συναλλαγών, Δοκιμαστική Χρήση μιας νέας 

υπηρεσίας, Φήμη. 

Πρωτογενής Έρευνα 

 Το 68,7% των δικηγόρων που χρησιμοποιούν το e-banking είναι γυναίκες και το 

31,3% είναι άνδρες. 

 Το 80% των δικηγόρων που χρησιμοποιούν το e-banking ανήκουν στην 

ηλικιακή κλάση 23-35 και το 20% στην ηλικιακή κλάση 36-50. 
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 Η πλειοψηφία των δικηγόρων της έρευνας χρησιμοποιεί το e-banking για 

Μεταφορές Χρημάτων, Πληρωμές, Εμβάσματα και winbank alerts. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων της έρευνας ξεκίνησαν να 

χρησιμοποιούν το e-banking πριν την εμφάνιση των Capital Controls, με 

ποσοστό 96,3%. 

 Το 97,5% των ερωτηθέντων επιθυμεί να υπάρχει και ένα τμήμα για τηλεφωνική 

στήριξη σε οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί με την υπηρεσία e-banking. 

 Οι παράγοντες που θεωρούνται αρκετά έως εξαιρετικά σημαντικοί για τους 

δικηγόρους του δείγματος είναι οι Ασφάλεια, Εμπιστευτικότητα, Ιδιωτικότητα, 

Αποτελεσματικότητα, Ευκολία/Ευχρηστία, Απλότητα/ Πολυπλοκότητα στη 

χρήση των υπηρεσιών, Προσβασιμότητα, , Συμβατότητα με τις ανάγκες, 

Διαθεσιμότητα Συστήματος, Ακρίβεια στη διαδικασία συναλλαγών, Φήμη. 

 Οι παράγοντες που δεν θεωρούνται τόσο, και σχεδόν καθόλου, σημαντικοί για 

τη χρήση του e-banking είναι οι Οικονομικά Αποδοτικές Υπηρεσίες, 

Σχεδιασμός/ Χαρακτηριστικά, και Δοκιμαστική Χρήση μιας νέας υπηρεσίας. 

 Όσο αφορά την Ασφάλεια, οι δικηγόροι του δείγματος συμφωνούν ότι ο 

εξουσιοδοτημένος κωδικός και το όνομα χρήστη είναι σημαντικά, είναι 

ευχαριστημένοι με την ασφάλεια της Τράπεζας, αισθάνονται αξιοπιστία για τη 

διόρθωση λαθών κατά τις συναλλαγές από την τράπεζα, δεν αποθηκεύουν τον 

κωδικό και το όνομα χρήστη στον Η/Υ τους, και μπορούν να εγγραφούν στην 

υπηρεσία e-banking πριν τους δοθούν επιπλέον πληροφορίες για αυτήν. 

 Όσο αφορά την Εμπιστευτικότητα, οι δικηγόροι του δείγματος συμφωνούν ότι η 

εμπιστοσύνη επηρεάζει τη ζήτηση για e-banking συναλλαγές, η εμπιστοσύνη 

στην Τράπεζα δεν θα αντισταθμίσει τόσο πολύ τις απώλειες που οφείλονται σε 

λόγους ασφαλείας, η χρήση του e-banking για τις συναλλαγές μου να αυξηθεί 

στο μέλλον, και ότι οι ιστοσελίδες των τραπεζών δεν αυξάνουν ιδιαίτερα, και 

δεν επηρεάζουν σχεδόν καθόλου, το ενδιαφέρον τους.  

 Όσο αφορά την Ιδιωτικότητα, οι δικηγόροι του δείγματος εμπιστεύονται αρκετά 

τις Τράπεζές τους σε ότι αφορά την μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών 

προς τον πελάτη, εμπιστεύονται αρκετά τις Τράπεζες για  τη διατήρηση των 

πληροφοριών τους, υποψιάζονται ότι τρίτα πρόσωπα είναι σε θέση να 

εκτιμήσουν οικονομικά τους στοιχεία, συμφωνούν αρκετά και λίγο με το ότι η 

τράπεζα προστατεύει την ιδιωτικότητά τους. 

 Όσο αφορά την Αποτελεσματικότητα, οι δικηγόροι του δείγματος συμφωνούν 

απόλυτα με το ότι επιτυγχάνονται γρηγορότερες συναλλαγές με το e-banking 
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από ότι με τις πρόσωπο-με-πρόσωπο διαδικασίες, ότι οι Τράπεζες τους 

παρέχουν άμεση ανταπόκριση στην υπηρεσία e-banking, ότι η Τράπεζα τους 

παρέχει γρήγορη και άμεση ενημέρωση για τυχόν σφάλματα κατά τη συναλλαγή 

e-banking, απόλυτα ότι με το e-banking μπορούν να δουν εύκολα και γρήγορα 

τον λογαριασμό και τις συναλλαγές τους, ότι η αποτελεσματικότητα των 

συναλλαγών που προσφέρει το e-banking είναι πλήρως ικανοποιητική. 

 Όσο αφορά την Ευκολία/ Ευχρηστία, οι δικηγόροι του συμφωνούν απόλυτα με 

το γεγονός ότι το e-banking προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου, ότι 

αποτελεί μέσο εύκολης πρόσβασης στους λογαριασμούς, αλλά και γενικά στις 

διαδικτυακές υπηρεσίες των Τραπεζών, ότι ελέγχουν εύκολα τον λογαριασμό 

τους στην υπηρεσία e-banking που προσφέρουν οι Τράπεζες, ότι το θεωρούν 

εύχρηστο και απλό το περιβάλλον του e-banking και ευχάριστο στη χρήση του. 

 Η πλειοψηφία των ανδρών και των γυναικών του δείγματος, θεωρούν 

εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες την Ασφάλεια και την 

Αποτελεσματικότητα, ενώ τους υπόλοιπους τους θεωρούν απλά σημαντικούς, 

κατά πλειοψηφία. 

 Η πλειοψηφία των δύο κλάσεων ηλικιών (26-35 και 36-40) του δείγματος 

θεωρούν εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες την Ασφάλεια και την 

Αποτελεσματικότητα, ενώ τους υπόλοιπους τους θεωρούν απλά σημαντικούς. 

 Οι δικηγόροι που χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία e-banking πριν την εμφάνιση 

των Capital Controls στη χώρα μας θεωρούν τους βασικούς παράγοντες πάρα 

πολύ σημαντικούς έως και εξαιρετικά σημαντικούς για τη χρήση του e-banking. 

 Όσοι δικηγόροι χρησιμοποίησαν την υπηρεσία αυτή μετά τα Capital Controls 

παρουσίαζουν μία αρνητική τάση ως προς του 5 αυτούς παράγοντες, και αυτό 

πιθανόν να οφείλεται στο ότι είτε δεν έχουν ενστερνιστεί και δεν έχουν 

αντιληφθεί πλήρως την υπηρεσία e-banking και το τί είναι κομβικό για τη χρήση 

της, είτε αδιαφορούν για τους παράγοντες και χρησιμοποιούν την υπηρεσία e-

banking εξαναγκαστικά, λόγω των Capital Controls, για να κάνουν συναλλαγές 

με το εξωτερικό, εμβάσματα κτλ. 
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7.2 Προτάσεις  

 Η συγκεκριμένη εργασία είχε ως σκοπό να δείξει τη σοβαρότητα των 

παραγόντων που περιλαμβάνει και πόσο πολύ επηρεάζουν τον καταναλωτή στη χρήση 

της υπηρεσίας e-banking. Με τη βοήθεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο Έλληνας 

καταναλωτής δεν διαφέρει και πολύ από τον Ευρωπαίο και τον Αμερικανό στα 

κριτήρια επιλογής του e-banking, αλλά έχει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις στη 

συμπεριφορά του, που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν η τράπεζα για να τον 

ικανοποιήσει και να προσελκύσει και άλλους καταναλωτές.  

 Προτάσεις για μελέτη θα μπορούσαν να είναι η διερεύνηση των παραγόντων 

στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, καθώς και η σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας 

αυτής, η διερεύνηση των παραγόντων που απωθούν τους καταναλωτές και τους 

δυσκολεύουν στη χρήση του e-banking, όπως, επίσης, και η διερεύνηση του 

τεχνολογικού επιπέδου των Ελλήνων σε ότι αφορά τη χρήση του e-banking, με τι 

ακριβώς δυσκολεύονται στο τεχνικό κομμάτι της υπηρεσίας. Τέλος, μία πολύ 

σημαντική πρόταση για έρευνα θα ήταν η ανάλυση των παραγόντων με δείγμα τους 

ευρύτερους  καταναλωτές της Ελλάδας, και με μία factor analysis να είναι εφικτή η 

γενίκευση των παραγόντων που επηρεάζουν τους Έλληνες ως καταναλωτές στη χρήση 

της υπηρεσίας e-banking.  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥΣ   

Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να ανιχνεύσει και να καταδείξει τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες-κριτήρια που ωθούν τους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης να 

επιλέξουν το e-banking για τις τραπεζικές συναλλαγές τους. Αρχικά ζητάμε την 

ανταπόκριση σε γενικού τύπου ερωτήματα τα οποία αφορούν δημογραφικά στοιχεία 

αλλά και την επαφή του δικηγόρου με την έννοια του e-banking. Στην συνέχεια το 

ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος καλείται ο ερωτώμενος να 

αξιολογήσει υπό μορφή ερωτήσεων διάφορους παράγοντας που τον επηρεάζουν στο 

να επιλέξει τις e-banking συναλλαγές με βάση τη σημαντικότητα , με την κλίμακα 0 

(καθόλου σημαντικό) μέχρι 6 (εξαιρετικά σημαντικό). Στο δεύτερο μέρος καλείται να 

αξιολογήσει με κλίμακα από 1 μέχρι 6 κάποιους εξειδικευμένους παράγοντες με τη 

βοήθεια ορισμένων ερωτήσεων στον κάθε παράγοντα.  
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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

 

Α1. Φύλο:             

Άνδρας               Γυναίκα                               

 

 

Α2. Ηλικία:   

 

22-25       26-35       36-50      50 και άνω    

 

Α3. Ποιά από τα παρακάτω είδη συναλλαγών μέσω e-banking πραγματοποιείτε; 

 

Διαχείριση τραπεζικών προϊόντων (αλλαγή ορίων, τροποποίηση χαρακτηριστικών κ.λπ.) 

 

Μεταφορές Χρημάτων 

 

Πληρωμές (πχ πληρωμή λογαριασμών, πελατών κτλ) 

 

Εμβάσματα 

 

Χρηματιστηριακές συναλλαγές 

 

winbank alerts! 

 

Αιτήσεις για νέα προϊόντα 
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Α4. Πότε αποκτήσατε την υπηρεσία e-banking; 

 

Προ Capital Controls      Μετά Capital Controls 

 

 

Α5. Θεωρείτε σημαντικό να υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης (τηλεφωνικά) για τους χρήστες 

e-banking σε περίπτωση προβλημάτων; 

 

ΝΑΙ        ΟΧΙ 

 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

Β1. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

Ασφάλεια (security) των συναλλαγών που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί 

παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

 

Β2. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

Εμπιστευτικότητα (trust) αποτελεί παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 
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Β3. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

Ιδιωτικότητα (privacy) στη διαδικασία των συναλλαγών που μου παρέχει η Τράπεζα 

αποτελεί παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

 

Β4. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

Αποτελεσματικότητα, πχ ταχύτητα εξυπηρέτησης, άμεσες συναλλαγές κτλ, 

(efficiency) στη διαδικασία των συναλλαγών που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί 

παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

 

Β5. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

Ευκολία/Ευχρηστία, πχ εξατομικευμένες υπηρεσίες όποια στιγμή επιθυμεί ο 

πελάτης, (convenience) στη διαδικασία των συναλλαγών που μου παρέχει η Τράπεζα 

αποτελεί παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

 

Β6. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου οι 

Οικονομικά Αποδοτικές Υπηρεσίες (cost effectiveness) που μου παρέχει η Τράπεζα 

αποτελεί παράγοντα: 
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0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

Β7. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

Απλότητα/Πολυπλοκότητα στη χρήση των υπηρεσιών (simplicity/complexity) που 

μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

 

Β8. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

Προσβασιμότητα (accessibility) που μου παρέχει η Τράπεζα αποτελεί παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

 

Β9. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου ο 

Σχεδιασμός/ Χαρακτηριστικά (design) της ιστοσελίδας που μου παρέχει η Τράπεζα 

αποτελεί παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 
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Β10. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

Συμβατότητα με τις ανάγκες μου (compatibility) που μου παρέχει η Τράπεζα 

αποτελεί παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

 

Β11. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

Διαθεσιμότητα Συστήματος (system availability) που μου παρέχει η Τράπεζα 

αποτελεί παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

Β12. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

Ακρίβεια στη διαδικασία συναλλαγών (accuracy) που μου παρέχει η Τράπεζα 

αποτελεί παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

Β13. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

Δοκιμαστική Χρήση μιας νέας υπηρεσίας (trialability) που μου παρέχει η Τράπεζα 

αποτελεί παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 
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Β14. Στην απόφασή μου να επιλέξω τη διαδικασία e-banking για τις συναλλαγές μου η 

φήμη (bank management/image) της Τράπεζας αποτελεί παράγοντα: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πολύ λίγο σημαντι 

κό 

Λίγο σημαντικό Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικ

ό 

Πάρα πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

 

 

 

Γ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

 

Γ. Παρακαλώ να υποδείξετε τον βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

 

Γ.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ (security) 
 

Διαφωνώ 
Απόλυτα 

   Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Ο εξουσιοδοτημένος κωδικός και το όνομα χρήστη 
είναι σημαντικά 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
 

Είμαι ευχαριστημένος με την ασφάλεια της 
Τράπεζας 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Αξιοπιστία των τραπεζών για τη διόρθωση λαθών 
κατά τις συναλλαγές 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Δεν αποθηκεύω τον κωδικό και το όνομα χρήστη 
στον Η/Υ μου 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Εγγραφή πριν την παροχή πληροφοριών  
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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Γ.2 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ (trust) 
 

Διαφωνώ 
Απόλυτα 

   Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Η εμπιστοσύνη επηρεάζει τη ζήτηση για e-banking 
συναλλαγές 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
 

Η εμπιστοσύνη στην Τράπεζα θα αντισταθμίσει τις 
απώλειες που οφείλονται σε λόγους ασφαλείας 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Προσδοκώ η χρήση του e-banking για τις 
συναλλαγές μου να αυξηθεί στο μέλλον 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Οι ιστοσελίδες των τραπεζών αυξάνουν το 
ενδιαφέρον των πελατών  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

 

Γ.3 ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ (privacy) 
 

Διαφωνώ 
Απόλυτα 

   Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες παραδίδονται με 
ασφάλεια από τις Τράπεζες προς τους πελάτες 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
 

Οι Τράπεζες διατηρούν τις πληροφορίες των 
πελατών προσωπικές και εμπιστευτικές 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Τρίτα πρόσωπα είναι σε θέση να εκτιμήσουν 
οικονομικά στοιχεία πελατών 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Εμπιστεύομαι την προστασία της ιδιωτικότητας 
που προσφέρει η τράπεζα 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

 

Γ.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (efficiency) 
 

Διαφωνώ 
Απόλυτα 

   Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Γρηγορότερες συναλλαγές από τις πρόσωπο-με-
πρόσωπο συναλλαγές της Τράπεζας 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
 

Άμεση ανταπόκριση από την Τράπεζα διαδικτυακά  
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Γρήγορη και άμεση ενημέρωση για τυχόν σφάλμα 
κατά τη συναλλαγή e-banking 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Εύκολα και γρήγορα μπορώ να δω τον λογαριασμό 
μου και τις συναλλαγές μου  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Εμπιστεύομαι την αποτελεσματικότητα των 
συναλλαγών e-banking 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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Γ.5 ΕΥΚΟΛΙΑ/ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ (convenience) 
 

Διαφωνώ 
Απόλυτα 

   Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Εξοικονόμηση χρόνου  
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Εύκολη πρόσβαση  
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Ελέγχω εύκολα τον λογαριασμό μου  
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Πολύ εύχρηστο και απλό το περιβάλλον/ 
ιστοσελίδα 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

  

 

 

  

 


