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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τραπεζικά ιδρύματα αποτελούν την καρδιά του χρηματοδοτικού συστήματος μιας 

χώρας. Δέχονται καταθέσεις από διάφορες μονάδες και διαθέτουν κεφάλαια μέσω του 

δανεισμού και των επενδυτικών δραστηριοτήτων στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις 

ακόμα και στις κυβερνήσεις. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αναπτυξιακή 

διαδικασία μιας χώρας, ενώ αποτελούν φορείς εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής. 

Η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος είναι επομένως απαραίτητη για την 

οικονομία μιας χώρας. 

 

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής, σκοπός μας είναι να εξετάσουμε τις προτιμήσεις 

ενός δείγματος πελατών στις διάφορες τραπεζικές υπηρεσίες καθώς και την ποιότητα 

που απολαμβάνουν από αυτές. 

  Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα και στα διεθνή και ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα. Εν συνεχεία,  γίνεται μια 

μικρή αναφορά στη Κεντρική τράπεζα Ελλάδος και στα εν λειτουργία τραπεζικά 

ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι 

κύριες εργασίες των τραπεζικών ιδρυμάτων και ο διαχωρισμός τους σε παθητικές, 

μεσολαβητικές και ενεργητικές.  

 

Το πλήθος των ιδρυμάτων και των υποκαταστημάτων έχει αυξηθεί δραματικά μετά 

την πάροδο των συγχωνεύσεων αλλά και τα τραπεζικά προϊόντα που προσφέρονται 

είναι πιο προσιτά και ποικίλουν στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών του κάθε 

πελάτη. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται διάφορους τρόπους εξυπηρέτησης των 

πελατών όπως είναι οι αυτόματες ταμειακές μηχανές, η ηλεκτρονική και η τηλεφωνική 

εξυπηρέτηση στο τέταρτο κεφάλαιο. Επιπροσθέτως γίνεται εκτενής αναφορά στην 

ηλεκτρονική τραπεζική και τα διάφορα είδη της, στις υπηρεσίες που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μέσω αυτής αλλά και σε ορισμένα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα που παρουσιάζονται από τη χρήση της, τόσο από την πλευρά των 

χρηστών, όσο και από την πλευρά των τραπεζών.  

 

Στο τελευταίο και σημαντικότερο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της 



        

 
 

διπλωματικής εργασίας, μέσω ερωτηματολογίου, για την ποιότητα των παρεχόμενων 

τραπεζικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικών και μη, σε ένα δείγμα 354 ατόμων στο νομό 

Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 



        

 
 

                                                                 ABSTACT 

 

Banking institutions are at the heart of a country's financial system. They accept 

deposits from various units and provide funds through lending and investment 

activities to individuals, businesses and governments. In this way, they contribute to 

the development process of a country and they play an important role in affecting 

monetary policy implementation. The proper functioning of the banking system is 

therefore essential to the economy of a country. 

 

In the context of this dissertation, our purpose is to look at the preferences of a sample 

of clients in the various banking services as well as the quality they enjoy. 

The first two chapters give a brief historical overview of the financial system and the 

international and European credit institutions. Then, a little reference is made to the 

Central Bank of Greece and to the existing banking institutions operating in the 

country. In the third chapter are presented the main activities of the banking 

institutions and their separation into passive, mediatory and active services. 

 

The number of institutions and branches has increased dramatically since mergers have 

taken place and the banking products offered are more affordable and varied in order to 

meet the needs of each customer. This paper discusses various ways of serving 

customers such as cash registers, electronic and telephone services in the fourth 

chapter. In addition, there is an extensive reference to e-banking and its various types 

of services, the services that can be provided through it, and certain advantages and 

disadvantages that are presented by its use on the part of users as well as on the part of 

the banks. 

 

In the last and most important chapter we analyze the results and conclusions of the 

research carried out in the framework of this diploma thesis, through a questionnaire, 

on the quality of the provided banking services, electronic and non-electronic, in a 

sample of 354 people in the prefecture of Thessaloniki. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι συνεχώς και με διαρκώς  αυξανόμενο  ρυθμό  μεταβαλλόμενες  συνθήκες στο 

οικονομικό περιβάλλον δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο και το τραπεζικό σύστημα. Οι 

τράπεζες και γενικότερα οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί περιορίζουν σταδιακά τις 

παραδοσιακές τους λειτουργίες  και στρέφονται σε νέες δραστηριότητες. Στη στροφή 

αυτή  συμβάλλει ουσιαστικά η εξέλιξη της τεχνολογίας, το νέο αναπροσαρμοσμένο 

θεσμικό πλαίσιο και τα συνεχώς  εμφανιζόμενα  νέα χρηματοοικονομικά  εργαλεία. 

Έτσι οι τράπεζες διευρύνουν  συνεχώς  τις δραστηριότητες  τους οι οποίες καλύπτουν 

όλο το φάσμα της διοχέτευσης κεφαλαίων στην οικονομία. 

Οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για την άμεση και συνεχόμενη 

διασύνδεση της ιδιωτικής και επιχειρηματικής τραπεζικής πελατείας με όλα τα 

προϊόντα και υπηρεσίες του τραπεζικού συστήματος είναι δεδομένη στις μέρες μας. Οι 

νέες αυτές δυνατότητες συμπεριλαμβάνουν στην πιο απλή τους μορφή τις αυτόματες 

ταμειακές μηχανές, τις ηλεκτρονικές αγορές μέσω καρτών, τις τηλεφωνικές 

συναλλαγές και ολοκληρώνονται πρόσφατα από την ηλεκτρονική τραπεζική. Η σχέση 

των πελατών με τις τράπεζες προσαρμόζεται πλέον στους ρυθμούς με τους οποίους 

εργάζεται η σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη και συνεχώς ανταγωνιστικότερη 

οικονομία. Συνεχής λειτουργία επί εικοσιτέσσερις ώρες και για τις επτά ημέρες της 

εβδομάδας, με παράλληλη εντυπωσιακή μείωση του χρόνου εκτέλεσης των εντολών 

και των αποστάσεων με παράλληλο περιορισμό του αντίστοιχου κόστους. 

 

Καλύπτουν όμως αυτές οι νέες δυνατότητες τις ανάγκες των πελατών σε μεγαλύτερο 

βαθμό απ’ ότι το παραδοσιακό σύστημα εξυπηρέτησης; 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Ορισμένες εργασίες με ανάλογο συσχετισμό ανάμεσα σε δημογραφικά 

χαρακτηριστικά πελατών των τραπεζών και την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών 

είναι οι εξής: 

 

1)    Akram Al-jazzazi, Parves Sultan, (2017), "Demographic differences in Jordanian 

bank service quality perceptions", δηλαδή «Δημογραφικές διαφορές στις αντιλήψεις 

ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών της Ιορδανίας». 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου ήταν να αξιολογήσει τις διαφορές στις αντιλήψεις 

ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών για όλες τις δημογραφικές υποομάδες 

ισλαμικών και συμβατικών τραπεζών της Ιορδανίας. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με αποστολή ερωτηματολογίων σε τυχαίο δείγμα 2.000 

τραπεζικών πελατών στην Ιορδανία. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια που μετράν 

τις αντιλήψεις  των ερωτηθέντων αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας μια μονόδρομη 

ανάλυση της διακύμανσης με διακρίσεις σε έξι δημογραφικές μεταβλητές ανά φύλο, 

ηλικία, απασχόληση, εισόδημα, εκπαίδευση και θρησκεία. 

 Από την έρευνα προέκυψε ότι οι αντιλήψεις  διαφέρουν σημαντικά σε τέσσερις από 

τις έξι δημογραφικές μεταβλητές. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα δείχνουν ότι η θρησκεία 

των ιρανικών τραπεζών των πελατών και η ηλικία τους έχουν αντίκτυπο στις 

αντιλήψεις τους, το εισόδημα και το επάγγελμα επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό την 

ποιότητα της υπηρεσίας ενώ  το φύλο και η εκπαίδευση δεν επηρεάζουν τις αντιλήψεις 

για την ποιότητα των υπηρεσιών. 

 

2)  Samson Yusuf Dauda, Jongsu Lee, (2016), "Quality of service and customer 

satisfaction: a conjoint analysis for the Nigerian bank customers" δηλαδή «Ποιότητα 

υπηρεσιών και ικανοποίηση των πελατών: μια κοινή  ανάλυση για τους πελάτες της 

τράπεζας της Νιγηρίας».  

Σκοπός της παραπάνω έρευνας είναι να αξιολογήσει τη ποιότητα των τραπεζικών 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ερωτούμενων Νιγηριανών τραπεζικών 

πελατών. Βασίστηκε σε ένα δείγμα 1.245 ερωτηματολογίων  εστιασμένο μόνο στις 

αστικές περιοχές και όχι στους κατοίκους της υπαίθρου. 

Η ανάλυση έδειξε ότι η διοίκηση των τραπεζών πρέπει να επικεντρωθεί στη μείωση 

των σφαλμάτων συναλλαγής, του κόστους συναλλαγής, του χρόνου αναμονής και του 
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αρχικού χρόνου εκμάθησης χρήσης υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Αυτά τα τέσσερα 

χαρακτηριστικά έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ικανοποίηση του πελάτη ανάλογα με 

την ποιοτική απόδοση. Σε σχέση με άλλες υπηρεσίες, η μείωση του χρόνου αναμονής 

και του κόστους συναλλαγών αποτελούν τις σημαντικότερες υπηρεσίες για τους 

τραπεζικούς πελάτες της Νιγηρίας. Οι νιγηριανοί τραπεζικοί πελάτες δεν 

ενδιαφέρονται για ένα φιλικό χαμόγελο ως φροντίδα πελατών. Εστιάζουν στο χρόνο 

αναμονής και το κόστος συναλλαγής, δείχνοντας ότι οι διαστάσεις ευκολίας και 

κόστους έχουν ισχυρή και άμεση επίδραση στην ποιότητα των υπηρεσιών. Άλλες 

προτιμώμενες διαστάσεις περιλαμβάνουν την αξιοπιστία, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, 

την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ευκολία χρήσης, 

την προσβασιμότητα, την ικανότητα και την αξιοπιστία. 

 

3) Rasoul Amirzadeh and  Mohammad Reza Shoorvarzy  (Department of 

Management, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran), (2013), "Prioritizing service 

quality factors in Iranian Islamic banking using a fuzzy approach" δηλαδή « Ιεράρχηση 

των παραγόντων ποιότητας  υπηρεσιών στην ιρανική ισλαμική τραπεζική 

χρησιμοποιώντας μια ασαφή προσέγγιση». 

 Οι απαιτούμενες πληροφορίες της παραπάνω έρευνας συγκεντρώθηκαν μέσω ενός 

σχεδιασμένου ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε σε πελάτες  τραπεζών 

χρησιμοποιώντας τη θεωρία ασαφών συνόλων. 

 Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης δείχνει ότι οι «σύντομες και κατάλληλες ουρές» 

καθώς και το «προσωπικό εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας» αποτελούν  τους 

σημαντικότερους ποιοτικούς παράγοντες στις τραπεζικές υπηρεσίες ενώ  από την άλλη 

πλευρά  τα «προσβάσιμα υποκαταστήματα» είναι λιγότερο σημαντικός παράγοντας 

ποιότητας της υπηρεσίας από την άποψη των πελατών της ιρανικής τράπεζας. 

 

4)    M. Sadiq Sohail, Nassar M. Shaikh, (2008), "Internet banking and quality of 

service: Perspectives from a developing nation in the Middle East", δηλαδή 

«Τραπεζικές συναλλαγές μέσω Ίντερνετ και  ποιότητα  υπηρεσιών: Προοπτικές από 

ένα αναπτυσσόμενο έθνος στη Μέση Ανατολή». 

Η μελέτη αυτή βασίζεται σε έρευνα ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε στη 

Σαουδική Αραβία. Σκοπός της ήταν η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών από την 

πλευρά των πελατών.  

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε ανάλυση παραγόντων και εντοπίζουν τρεις 

παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση των χρηστών για τη ποιότητα των 
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υπηρεσιών διαδικτυακής τραπεζικής. Αυτοί οι παράγοντες χαρακτηρίζονται ως 

"αποτελεσματικότητα και ασφάλεια", "εκπλήρωση" και "ανταπόκριση". Ο ιστότοπος 

μιας τράπεζας μπορεί να προσφέρει μια καλή ευκαιρία για την πραγματοποίηση 

συναλλαγών μέσω διαδικτύου ή για την εύρεση απαιτούμενων πληροφοριών, το 

πρόβλημα μπορεί να είναι η πλοήγηση και ο εντοπισμός των απαιτούμενων 

πληροφοριών.  

 

  5)  Mary Loonam, Deirdre O'Loughlin, (2008), "Exploring e‐service quality: a study 

of Irish online banking", δηλαδή «Εξερεύνηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών: μια μελέτη της Ιρλανδικής ηλεκτρονικής τραπεζικής». 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου ήταν να διερευνήσει την εμφάνιση της 

αυτοματοποιημένης τραπεζικής τεχνολογίας και  τις αντιλήψεις των πελατών σχετικά 

με την αυτοεξυπηρέτηση μέσω του διαδικτυακού τραπεζικού συστήματος στον τομέα 

των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ιρλανδίας.  

Χρησιμοποιήθηκε μια δειγματοληψία 20 καταναλωτών που αντιπροσώπευαν το 

επιθυμητό φάσμα δημογραφικών χαρακτηριστικών (π.χ. φύλο, ηλικία, επάγγελμα). 

Παρά τις διαφορές μεταξύ της ποιότητας των παραδοσιακών υπηρεσιών και των 

διαστάσεων της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μπορεί να συναχθεί το 

συμπέρασμα ότι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών συχνά καθιστά περιττές τις 

παραδοσιακές ιδιότητες ποιότητας υπηρεσιών. Πολλά χαρακτηριστικά όπως η 

ευχρηστία, η εμπιστοσύνη, η ανάκτηση υπηρεσιών, η ευελιξία και η πρόσβαση, 

εμφανίστηκαν στη μελέτη ως σημαντικά για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

τραπεζικής. 

 

6)  Marla Royne Stafford, (1996) "Demographic discriminators of service quality in 

the banking industry", δηλαδή «Δημογραφικές διακρίσεις όσον αφορά την ποιότητα 

των υπηρεσιών στον τραπεζικό κλάδο». 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου ήταν να προσδιορίσει διακριτά στοιχεία της ποιότητας 

των τραπεζικών υπηρεσιών και να διαπιστώσει ποια από αυτά τα στοιχεία είναι πιο 

σημαντικά για διαφορετικές δημογραφικές ομάδες. 

Η ποιότητα των υπηρεσιών φαίνεται να είναι πιο σημαντική για τις γυναίκες από ό, τι 

για τους άνδρες, αν και οι άνδρες βρίσκουν επίσης ορισμένες πτυχές της ποιότητας 

των τραπεζικών υπηρεσιών εξαιρετικά σημαντικές. Περαιτέρω, ορισμένα στοιχεία της 

ποιότητας των υπηρεσιών φαίνεται να είναι πολύ πιο σημαντικά σε διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες. Αποκαλύπτουν ότι η αξιοπιστία και η ειλικρίνεια φαίνονται πιο 
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σημαντικές για τις γυναίκες απ' ότι για τους άνδρες και οι ενήλικες μεγαλύτερης 

ηλικίας ενδιαφέρονται περισσότερο από τους νεότερους ενήλικες. Οι  νεότερες ομάδες 

18-25 και 26-35 ασχολούνται λιγότερο με την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία από 

εκείνες των 36-45, 46-55 και άνω των 65 ετών. Τέλος το γεγονός ότι το εισόδημα δεν 

μπόρεσε να κάνει διακρίσεις είναι ένα ακόμα ενδιαφέρον αποτέλεσμα αυτής της 

μελέτης. 

 

7)    Michel Laroche, Jerry A. Rosenblatt, Terrill Manning, (1986), "Services Used and 

Factors Considered Important in Selecting a Bank: An Investigation across Diverse 

Demographic Segments", δηλαδή «Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται και παράγοντες 

που θεωρούνται σημαντικοί στην επιλογή μιας τράπεζας: μια έρευνα σε διάφορα 

δημογραφικά τμήματα». 

Τα αποτελέσματα προέρχονται από μια μελέτη 142 ερωτηματολογίων που 

πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ, η οποία επιλέχθηκε για το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

τραπεζικό της περιβάλλον. 

Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την ταχύτητα εξυπηρέτησης, την ευκολία στην 

τοποθεσία, την ικανότητα και τη φιλικότητα του προσωπικού της τράπεζας ως 

σημαντικά για την επιλογή τράπεζας. Διακρίνονται σημαντικές διαφορές στις στάσεις 

και τις απόψεις μεταξύ των φύλων, της γλώσσας, της ηλικίας, του εισοδήματος και του 

εκπαιδευτικού επιπέδου των ομάδων. Έμφαση δόθηκε στη φιλικότητα του τραπεζικού 

προσωπικού καθώς και στα υψηλά επιτόκια των λογαριασμών αποταμιεύσεων που θα 

μπορούσαν να προσελκύσουν ευκολότερα το γυναικείο φύλο της αγοράς, ενώ τα 

ευνοϊκά επιτόκια δανείων και η ευελιξία θα μπορούσαν να τονώσουν την ενσωμάτωση 

των ανδρών. Αντίστοιχα αυτοί που είχαν ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο αποδείχθηκε 

ότι χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών και η τοποθεσία σε 

συνδυασμό με την ταχύτητα εξυπηρέτησης είναι κίνητρα επιλογής μιας τράπεζας, σε 

αντίθεση με την ομάδα που είχε χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης που δίνει λιγότερη 

σημασία για τη συνολική ποιότητα υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1.1. Η ιστορία του τραπεζικού συστήματος  

 

Ίχνη τραπεζικού συστήματος εντοπίζονται στην πρώιμη ιστορία της Αιγύπτου, της 

Βαβυλωνίας και της Ελλάδας. Οι ναοί σε αυτά τα μέρη ασκούσαν την πρώιμη μορφή 

της τραπεζικής με τη μορφή της έγκρισης δανείων. Αυτοί οι ναοί παρείχαν χρυσό και 

ασήμι που είχαν κατατεθεί εκεί για φύλαξη, ως δάνεια προς τους δανειολήπτες και 

χρέωναν υψηλά επιτόκια για τα στοιχεία αυτά. Ένας ναός  ήταν  το ασφαλέστερο 

καταφύγιο καθότι επρόκειτο για ένα στερεό κτίριο, που παρακολουθούνταν συνεχώς 

και σε συνδυασμό με τον  ιερό του χαρακτήρα   μπορούσε  να αποτρέψει τους κλέφτες. 

Ο αποθηκευμένος πλούτος την ώρα που η κοινωνία αντιμετώπιζε όμως δυσχέρειες 

ανάγκασε τους θρησκευτικούς λειτουργούς να μετατραπούν σε τραπεζίτες. 

Η ιδιωτική τραπεζική που ξεκίνησε το 600 π.Χ. τροποποιήθηκε και εξελίχθηκε από 

τους Έλληνες και μετέπειτα από τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς. Πλέον 

δεχόντουσαν καταθέσεις, έδιναν δάνεια, άλλαζαν  χρήματα από το ένα νόμισμα σε 

άλλο και δοκίμαζαν κέρματα για βάρος και καθαρότητα. Μπορούν επίσης να βρεθούν 

«Πιστωτές» οι οποίοι  δεχόντουσαν την πληρωμή σε μια ελληνική πόλη και θα 

φρόντιζαν για τη πίστωση σε μια άλλη, αποφεύγοντας την ανάγκη  να μεταφερθεί ή να 

μεταφέρει μεγάλο αριθμό κερμάτων ο πελάτης. Μετέπειτα  ο μεσαιωνικός τραπεζικός 

τομέας προήλθε κυρίως από τους Εβραίους και τους Λεβαντινούς. 

 

Ακολούθως, αναδείχθηκαν μερικές τράπεζες με ιδιαίτερο στόχο όπως η Τράπεζα της 

Βενετίας (1171) και η Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία εξασφάλισε τα δάνεια προς την 

κυβέρνηση, και η Τράπεζα του Άμστερνταμ (1694) που σχηματίστηκε για να λάβει τις 

καταθέσεις χρυσού και αργύρου. Με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα, ο 

τραπεζικός τομέας αναπτύχθηκε επίσης αναλογικά και κατά το δέκατο όγδοο και 

δέκατο ένατο αιώνα γνώρισαν ταχεία εξέλιξη. 
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1.2. Η Έννοια και ο Ρόλος του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος  

 

Απώτερος σκοπός κάθε οικονομίας είναι η οικονομική ανάπτυξη και η οικονομική και 

κοινωνική ευημερία. Βάση για την οργάνωση της οικονομίας και ταυτόχρονα 

αφετηρία για την οικονομική ανάπτυξη αποτελούν οι δύο κύριοι τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Ο δημόσιος τομέας εκφράζεται 

από το κράτος (δημόσιο) και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο 

ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει τα νοικοκυριά (ιδιώτες) και τις επιχειρήσεις. Οι 

οικονομικές αυτές μονάδες στο τέλος της οικονομικής χρήσης ή κατά τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού εμφανίζουν είτε θετικό υπόλοιπο (πλεόνασμα), είτε αρνητικό 

υπόλοιπο (έλλειμμα) ή μηδενικό υπόλοιπο (ισοσκελισμένες ροές). 

Οι οικονομικές μονάδες που παρουσιάζουν πλεόνασμα άρα διαθέσιμα αποταμιευμένα 

κεφάλαια, έχουν συμφέρον να μην κρατήσουν τα κεφάλαια που τους περισσεύουν 

αδρανή, αλλά  αντίθετα να τα μεταβιβάσουν, έναντι κάποιας αμοιβής ή απόδοσης σε 

ελλειμματικές οικονομικές μονάδες ή σε άλλες με πλεονασματική ή ισοσκελισμένη 

θέση εφόσον οι αναμενόμενες εισροές τους φαίνονται να υστερούν σε σχέση με τις 

αναμενόμενες εκροές τους.   

Από την άλλη πλευρά η άμεση επικοινωνία  αποταμιευτών και δανειζόμενων  δεν είναι 

εύκολη αφού συνήθως τα δυο μέρη δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, τις 

κατάλληλες πληροφορίες και το απαιτούμενο χρόνο, ώστε να καταλήξουν σε μια 

αποτελεσματική  προσέγγιση. Ακόμα και αν  επιτύχουν την προσέγγιση δεν είναι  

σίγουρο ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία, αφού στις περισσότερες  περιπτώσεις  τόσο 

οι ποσοτικές όσο και οι χρονικές  τους ανάγκες  διαφέρουν. Επιπροσθέτως και πιθανή  

συμφωνία  να υπάρξει  δεν διασφαλίζεται το αίσιο τέλος  της συναλλαγής αφού η 

φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων δεν είναι  εξασφαλισμένη. Στο σημείο αυτό 

παρεμβαίνει το χρηματοπιστωτικό η χρηματοοικονομικό σύστημα ρόλος του οποίο 

είναι η συγκέντρωση των πλεοναζόντων κεφαλαίων της οικονομίας και η 

αποτελεσματική διοχέτευση τους σε όσες οικονομικές μονάδες  χρειάζονται αυτά τα 

κεφάλαια για επενδυτικούς ή καταναλωτικούς λόγους μέσω της ανάπτυξης των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών που αποτελούν το βασικό μοχλό λειτουργίας του 

χρηματοπιστωτικού  συστήματος (Αγγελόπουλος Π.,2008). 
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1.3. Άμεση Χρηματοδότηση (Direct financing) 

 

Η μεταφορά των πλεοναζόντων κεφαλαίων με άμεση επικοινωνία και διαπραγμάτευση 

ανάμεσα στον αποταμιευτή και το δανειζόμενο ονομάζεται άμεση χρηματοδότηση και 

θα μπορούσε να διεκπεραιωθεί αν δεν υπήρχαν οι παραπάνω δυσκολίες.  

 

 

1.4. Έμμεση Χρηματοδότηση (Indirect financing) 

 

Οι δυσκολίες είναι σύνηθες φαινόμενο στις οικονομικές συναλλαγές επομένως 

επικρατεί η έμμεση χρηματοδότηση όπου οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

παρεμβαίνουν μεταξύ των  οικονομικών μονάδων που αποταμιεύουν (πλεονασματικών 

οικονομικών μονάδων) και των οικονομικών μονάδων που χρειάζονται κεφάλαια  

(δανειζόμενων) είτε πρόκειται για ελλειμματικές είτε για πλεονασματικές οικονομικές 

μονάδες και αφού συγκεντρώσουν τα κεφάλαια των πρώτων και τα διαμορφώσουν 

κατάλληλα, τα διοχετεύουν με μεγάλη αποτελεσματικότητα  στις δεύτερες.  

 

1.5. Ο Ρόλος των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών  

 

Μέσω της παρέμβασης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιλύονται τα 

προβλήματα  που αναδύονται κατά την εφαρμογή της άμεσης χρηματοδότησης και 

ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με την ποσοτική και χρονική διαφοροποίηση των 

προσφερόμενων και ζητούμενων κεφαλαίων. Επεξεργάζονται τα προσφερόμενα ή 

πλεονάζοντα κεφάλαια, τόσο κατά την διαδικασία της άντλησης όσο και κατά την 

διαδικασία της πώλησης, μεταμορφώνοντας τα σε εύχρηστα και ελκυστικά, για τους  

δανειστές και τους δανειζόμενους, χρηματοοικονομικά προϊόντα. Παράλληλα με την 

παρέμβαση τους περιορίζουν τους κινδύνους της ροής ή μεταφοράς των κεφαλαίων, 

ιδιαίτερα τον πιστωτικό κίνδυνο.  

Επίσης, λόγω του μεγέθους και της εξειδίκευσης τους, είναι σε θέση να διαμορφώσουν 

χρηματοοικονομικά προϊόντα άντλησης και τοποθέτησης κεφαλαίων ή χαρτοφυλάκια 

χρηματοοικονομικών προϊόντων τέτοια  που αφενός περιορίζουν τον πιστωτικό και 

τους λοιπούς κινδύνους και αφετέρου αυξάνουν τη απόδοση των επενδύσεων. Ο 

έλεγχος και η αντιμετώπιση των κινδύνων επιβάλλονται και από τις εποπτικές αρχές 
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που θέτουν συγκεκριμένους κανόνες τόσο για την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών όσο και για το ύψος των κινδύνων, ανάλογα με τα ίδια κεφάλαια και τα 

στοιχεία του ενεργητικού τους, δηλαδή με τις επενδύσεις που μπορούν να αναλάβουν 

κάθε χρονική στιγμή. Με την μέτρηση του πιστωτικού και των λοιπών κινδύνων, και 

ταυτοχρόνως με τους τιθέμενους κανόνες ελέγχου και παρακολούθησης αυτών,  

περιορίζεται ή μηδενίζεται ο κίνδυνος για τους επενδυτές και τους τελικούς χρήστες 

των κεφαλαίων. 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται τόσο  στις πρωτογενής αγορές  

δηλαδή στις αγορές που εμφανίζονται για πρώτη φορά τα χρηματοοικονομικά  

προϊόντα, όσο και στις δευτερογενείς αγορές δηλαδή στις αγορές που 

διαπραγματεύονται υφιστάμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Δραστηριοποιούνται 

τόσο για λογαριασμό των πελατών τους όσο και για δικό τους λογαριασμό, ως 

επενδυτές ή ως κερδοσκόποι, με στόχο το κέρδος βάσει προβλέψεων τους  για την 

πορεία των αγορών. Ακολουθώντας την αρχή αυτή οι περισσότεροι 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί έχουν κατανείμει το χαρτοφυλάκιο τους σε 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Στη κατεύθυνση αυτή 

συνεισφέρουν και οι οδηγίες των εποπτικών αρχών που προσδιορίζουν τη μέτρηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας των οργανισμών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 

2.1. Έννοια  του πιστωτικού Ιδρύματος  

 

Τα πιστωτικά  ιδρύματα  αποτελούν τον κύριο χρηματοοικονομικό οργανισμό σε κάθε 

οικονομία. Σήμερα, το βασικό  πλαίσιο  ίδρυσης  και λειτουργίας των ελληνικών  

πιστωτικών  ιδρυμάτων  κατ εφαρμογή  των σχετικών  οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τίθεται με το νόμο 3601/01.08.2007, με τον οποίο  το πλαίσιο λειτουργίας 

των πιστωτικών ιδρυμάτων προσαρμόζεται στους κανόνες της Επιτροπής της 

Βασιλείας (Βασιλείας II). Στο νόμο αυτό ορίζεται ότι: Πιστωτικό  Ίδρυμα  είναι η 

επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται  στην αποδοχή καταθέσεων ή 

άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών 

πιστώσεων για λογαριασμό της, καθώς και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που εκδίδει 

μέσα πληρωμής υπό μορφή ηλεκτρονικού χρήματος (Κόντος Γ.,2010). 

Στον ίδιο νόμο ορίζεται ότι η χρήση του όρου «τράπεζα» ή οποιασδήποτε 

ξενόγλωσσης απόδοσης του στην επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο επιχείρησης 

επιτρέπεται μόνο σε πιστωτικά ιδρύματα, εκτός εάν το είδος της δραστηριότητας της  

επιχείρησης, όπως αυτή προκύπτει από το καταστατικό της και όπως πρέπει 

παράλληλα να διατυπώνεται στην επωνυμία και στο διακριτικό τίτλο  της επιχείρησης, 

αποκλείει το κίνδυνο σύγχυσης του κοινού. 

Επίσης ορίζεται ότι οι αμιγείς πιστωτικοί συνεταιρισμοί, που λαμβάνουν άδεια 

λειτουργίας από τη Τράπεζα της Ελλάδος ως πιστωτικά ιδρύματα, δύναται να 

χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους τον όρο Συνεταιριστική  Τράπεζα.  

 

 

 

2.2.  Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα  

 

2.2.1. Γενικά στοιχεία  

Η ίδρυση και λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα διέπεται από τις 

διατάξεις του ν.3601/2007. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1 του νόμου αυτού, τα  

πιστωτικά ιδρύματα ιδρύονται υποχρεωτικά με τη νομική μορφή της ανώνυμης 
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εταιρείας, με εξαίρεση τις συνεταιριστικές τράπεζες που ιδρύονται με την νομική 

μορφή των αστικών συνεταιρισμών (ν.1667/86 και άρθρο 5 του ν.3601/20070). 

Το ελάχιστο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων που ιδρύονται 

στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα σε 18.οοο.οοο ευρώ. Το  μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να 

καλύπτεται από μετρητά  και λοιπά στοιχεία. Εάν το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο δεν 

καλύπτεται ολοσχερώς με μετρητά, η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει κατά περίπτωση τα 

λοιπά στοιχεία με τα οποία  μπορεί αυτό να καλύπτεται και καθορίζει την απαιτούμενη 

αναλογία των μετρητών προς τα εν λόγω στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα 

κριτήρια για την επάρκεια της ρευστότητας και τη φερεγγυότητα των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Στη συνέχεια, κατά τη λειτουργία του, το απαιτούμενο ύψος των 

εποπτικών κεφαλαίων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος προσδιορίζει καθημερινά βάσει 

των αναλαμβανόμενων κινδύνων και των κανόνων της κεφαλαιακής επάρκειας που 

τίθενται από τις εποπτικές αρχές. 

 

2.2.2. Προσφερόμενες  Υπηρεσίες  

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.3601/2007
 
οι δραστηριότητες που μπορούν καλύψουν 

τα πιστωτικά ιδρύματα είναι οι εξής  : 

1. Αποδοχή καταθέσεων η άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων. 

2. Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των 

πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

3. Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing). 

4. Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων. 

5. Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, 

ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών). 

6. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 

7. Συναλλαγές για λογαριασμό του ιδίου ιδρύματος ή της πελατείας του σε:  

 Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων, κ.λ.π.) 

 Συνάλλαγμα 

 Προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων η χρηματοπιστωτικά 

δικαιώματα 

 Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος  

 Κινητές αξίες. 

8. Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 

περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων. 
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9. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, 

τη βιομηχανική και συναφή θέματα και συμβουλών, καθώς  και υπηρεσιών στο 

τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων. 

10. Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 

περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων. 

11. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές. 

12. Διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου. 

13. Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. 

14. Εμπορικές πληροφορίες περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. 

15. Εκμίσθωση θυρίδων. 

16. Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. 

17. Όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες καθώς και τις παρεπόμενες 

υπηρεσίες. 

 

 

 

2.3. Διεθνής Τραπεζικοί Οργανισμοί 

 

2.3.1. Παγκόσμια Τράπεζα 

Η παγκόσμια  Τράπεζα ιδρύθηκε το 1944 με σκοπό τη χρηματοδότηση των 

αναπτυσσόμενων χωρών που επιδιώκουν  τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τον 

περιορισμό φαινομένων υπανάπτυξης μέσω της χορήγησης δανείων και της παροχής 

τεχνικής βοήθειας για την επίτευξη των στόχων της συνεργάζεται τόσο με φορείς του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

Η παγκόσμια  Τράπεζα ελέγχεται από 180 περίπου χώρες-μέλη και διοικείται από ένα 

συμβούλιο διοικητών και ένα συμβούλιο διευθυντών που εδρεύει στην  Ουάσιγκτον.  

Η παγκόσμια Τράπεζα αποτελείται από πέντε διαφορετικούς, με διακεκριμένο ο 

καθένας ρόλο, αλλά στενά συνεργαζόμενους οργανισμούς. 

 

2.3.2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Η ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investement Bank) είναι ο 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τη συνθήκη 
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της Ρώμης έχει ως αποστολή να συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη και ολοκλήρωση 

του ευρωπαϊκού χώρου. Χρηματοδοτεί έργα και επενδύσεις ανάπτυξης σχεδόν πάντα 

σε συνεργασία με πιστωτικούς οργανισμούς. 

 

2.3.3. Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών  

Η Τράπεζα  Διεθνών Διακανονισμών (Bank for InternationaI SettIements) είναι 

διεθνής οργανισμός που στηρίζει τη διεθνή οικονομική και νομισματική συνεργασία 

και λειτουργία ως τράπεζα των κεντρικών τραπεζών. Τα κεντρικά της γραφεία 

βρίσκονται στη βασιλεία της Ελβετίας, ενώ διατηρεί και δυο γραφεία, το πρώτο στο 

Hong Kong και το δεύτερο στη πόλη του Μεξικού. Αποτελεί το αρχαιότερο διεθνή 

χρηματοοικονομικό οργανισμό, αφού ιδρύθηκε το 1930. Στα γραφεία της στην 

Ελβετία συνεδριάζει η Επιτροπή της βασιλείας, η γνωστή άτυπη επιτροπή η οποία 

διαμορφώνει τους κανόνες εποπτείας και κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

 

2.4. Κεντρικές Τράπεζες 

 

Σε κάθε χώρα με στοιχειωδώς ανεπτυγμένη οικονομία, λειτουργεί μία Κεντρική ή 

εκδοτική Τράπεζα, κυριότερη αποστολή της οποίας είναι η στήριξη της οικονομικής 

σταθερότητας και της ανάπτυξης με την άσκηση της νομισματικής, της πιστωτικής και 

της συναλλαγματικής πολιτικής. 

Σε κάθε περίπτωση διακριτός και διαφορετικός είναι ο ρόλος των Κεντρικών 

Τραπεζών οι οποίες αποτελούν τις εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πέραν 

της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων οι Κεντρικές Τράπεζες στηρίζουν την 

οικονομία με την άσκηση της νομισματικής, της πιστωτικής και της συναλλαγματικής 

πολιτικής, ενώ έχουν και το προνόμιο της έκδοσης του χρήματος. 

Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας στη χώρα μας, δηλαδή της Τράπεζας της Ελλάδος, 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού από τις αρχές του 2001 έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό  

Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και στο Ευρωσύστημα.  

 

 

2.4.1. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα των 19 χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Αποτελεί το κέντρο του 
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Ευρωπαϊκού  Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και του Ευρωσυστήματος, 

καθώς και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για τη τραπεζική εποπτεία. Βασικό 

καθήκον της είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ και 

ως εκ τούτου, η διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης του ενιαίου νομίσματος. Η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα στη ζώνη του ευρώ και στα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, στο πλαίσιο του 

Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, ο οποίος περιλαμβάνει και τις εθνικές αρμόδιες 

αρχές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευρωστία του 

τραπεζικού συστήματος και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος. 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει ορισθεί σε 5 

δισεκατομμύρια  ευρώ και έχει καταβληθεί από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Η 

αναλογία κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας προκύπτει από σχετική κλείδα κατανομής 

η οποία ως βάση υπολογισμού έχει τη συμμετοχή των κρατών μελών στη διαμόρφωση 

του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και τον πληθυσμό της 

κάθε  χώρας.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την άσκηση της νομισματικής 

πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, δηλαδή των χωρών της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το 

ευρώ. Η ΕΚΤ διαθέτει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το δημόσιο διεθνές δίκαιο.  

Ορισμένα από τα καθήκοντα της είναι τα παρακάτω: 

 Καθορίζει τα επιτόκια με τα οποία δανείζει τις εμπορικές τράπεζες στην 

Ευρωζώνη (γνωστή επίσης ως ζώνη του ευρώ), ελέγχοντας έτσι την προσφορά 

χρήματος και τον πληθωρισμό. 

 Διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ευρωζώνης και την αγορά ή 

πώληση νομισμάτων, ώστε να διατηρείται η ισοτιμία των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. 

 Διασφαλίζει την κατάλληλη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και 

ιδρυμάτων από τις εθνικές αρχές, καθώς και την ομαλή λειτουργία των 

συστημάτων πληρωμών. 

 Μεριμνά για την ασφάλεια και την ευρωστία του ευρωπαϊκού τραπεζικού 

συστήματος. 

 Εξουσιοδοτεί τις χώρες της Ευρωζώνης να εκδίδουν χαρτονομίσματα ευρώ. 
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 Παρακολουθεί τις τάσεις των τιμών και αξιολογεί τους κινδύνους που 

προκύπτουν για τη σταθερότητα των τιμών. 

 

2.4.2. Σύνθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ την εκπροσωπεί σε υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκές και διεθνείς 

συνεδριάσεις. Η ΕΚΤ διαθέτει τα ακόλουθα τρία όργανα λήψης αποφάσεων: 

 το Διοικητικό Συμβούλιο – το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων. Απαρτίζεται 

από την Εκτελεστική Επιτροπή και από τους διοικητές των κεντρικών 

τραπεζών των χωρών της Ευρωζώνης. 

 την Εκτελεστική Επιτροπή – ασχολείται με την καθημερινή λειτουργία της 

ΕΚΤ. Απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τέσσερα 

άλλα μέλη που διορίζονται για 8 χρόνια από τους ηγέτες των χωρών της 

Ευρωζώνης. 

 το Γενικό Συμβούλιο – έχει περισσότερο έναν συμβουλευτικό και συντονιστικό 

ρόλο. Απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους 

διοικητές των κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών μελών της ΕΕ. 

Η ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) ιδρύθηκαν την 1
η
 

Ιουνίου του 1998. Η ΕΚΤ ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει τον πυρήνα του 

Ευρωσυστήματος  και του ΕΣΚΤ. 

 

2.5. Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών 

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύρια λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος  Κεντρικών 

Τραπεζών αποτελεί η άσκηση της συνολικής νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

2.6. Ευρωσύστημα  

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των 

κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ αποτελούν το Ευρωσύστημα. Η ζώνη 

του ευρώ περιλαμβάνει σήμερα 19 χώρες. Κύριος στόχος του Ευρωσυστήματος, 

σύμφωνα με την Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το 
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Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και το καταστατικό 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών 

στην ευρωζώνη (διαφύλαξη της αξίας του ευρώ). Το Ευρωσύστημα διοικείται από το 

διοικητικό  Συμβούλιο και την εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής  

Τράπεζας. 

 

2.7. Τράπεζα Ελλάδος 

 

Στη χώρα μας κεντρική τράπεζα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε το 

Σεπτέμβριο του 1927 και άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 1928. Είχε το 

αποκλειστικό εκδοτικό προνόμιο χαρτονομισμάτων από το 1928 έως την εισαγωγή του 

ευρώ το 2002. 

 

2.7.1. Αρμοδιότητες της Τράπεζας Ελλάδος  

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες  γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας πρωταρχικός στόχος των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

κατά συνέπεια και της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η διασφάλιση της σταθερότητας 

των τιμών. 

Αναλυτικότερα, οι κύριες αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με 

οδηγίες της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι: 

 Η  εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας. 

 Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής.  

 Η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. 

 Η υλοποίηση των κοινών κανόνων και η άσκηση της συναλλαγματικής 

πολιτικής. 

 Η διαχείριση και η αξιοποίηση των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων 

της χώρας και η παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος. 

 Η έκδοση των τραπεζογραμματίων (αποκλειστικό προνόμιο). 

 Η άσκηση εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύματα και σε άλλους 

χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς. 

 Η προώθηση και επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων 

πληρωμών. 

 Η προώθηση και επίβλεψη των συστημάτων διακανονισμού χρεογράφων. 

 Η ταμειακή διαχείριση των εσόδων και εξόδων του δημοσίου. 
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 Η διαχείριση της έκδοσης και αποπληρωμής των τίτλων (ομολόγων –εντόκων 

γραμματίων ) του δημοσίου.   

 Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων που των οργανισμών του 

δημοσίου τομέα. 

Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της ρευστότητας 

της οικονομίας με τη χρήση των μέσων της νομισματικής πολιτικής και κυρίως με την 

πολιτική της ανοιχτής αγοράς, με την μεταβολή των επίσημων επιτοκίων 

(προεξοφλητικά επιτόκια, κ.λ.π.) και με την μεταβολή του ποσοστού τήρησης 

ελάχιστων αποθεματικών από τις τράπεζες τα οποία οδηγούν στη μεταβολή της 

προσφοράς χρήματος και στον έλεγχο της νομισματικής κυκλοφορίας. 

 

Από τις σημαντικότερες λειτουργίες της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Η δραστηριότητα αυτή προκύπτει από το καταστατικό της και 

θεσμοθετείται με τον ν.2076 και τον ν.3601/07. Η εποπτεία έχει ως βάση την αμοιβαία 

αναγνώριση του καθεστώτος εποπτείας των τραπεζών με έδρα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ασκείται  επί: 

 Πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα. 

 Υποκαταστημάτων στην αλλοδαπή πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην 

Ελλάδα. 

 Υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Ο προληπτικός έλεγχος των πιστωτικών ιδρυμάτων επιτυγχάνεται με την 

παρακολούθηση των δεικτών φερεγγυότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας αυτών. 

Οι άμεσες διοικητικές παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν περιοριστεί η 

έχουν καταργηθεί τόσο στον καθορισμό των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων 

όσο και στους περιορισμούς των χρηματοδοτήσεων. 

 

2.7.2. Διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος  

Όπως όλες οι ανώνυμες εταιρείες, η Τράπεζα της Ελλάδος διοικείται από την γενική 

Συνέλευση, τις αποφάσεις της οποίας υλοποιεί το διοικητικό Συμβούλιο που καλείται 

Γενικό Συμβούλιο. Η διοίκηση συνεργάζεται και έχει τη στήριξη του Συμβουλίου 

Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Τραπεζικών και πιστωτικών Θεμάτων. Το 

Συμβούλιο και η Επιτροπή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους υποβοηθούνται 

από διάφορες Διευθύνσεις μεταξύ των οποίων οι Διευθύνσεις Νομισματικής Πολιτικής 
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και Εργασιών, Εργασιών Δημοσίου, Οικονομικών Μελετών, Συναλλάγματος, Διεθνών 

Συναλλαγών, γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών Εσωτερικής Επιθεώρησης Εκτύπωσης 

Τραπεζογραμματίων και Αξιών  κ.ο.κ. 

 

 

2.8. Πιστωτικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

 

2.8.1. Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων  

Αποτελεί μία ειδική κατηγορία πιστωτικού ιδρύματος ακόμη και σήμερα. Ιδρύθηκε το 

1919 είναι Ν.Π.Δ.Δ και τελεί υπό την εποπτεία  του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Οι κύριες υπηρεσίες και τα προϊόντα του προσφέρει είναι: 

-Αποδοχή φύλαξη και διαχείριση των κάθε είδους παρακαταθηκών. 

-Ταμειακή διαχείριση των κεφαλαίων διαφόρων Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.  

-Χορήγηση δανείων για έργα κοινής ωφελείας  και για την απόκτηση κατοικίας από 

δημοσίους υπαλλήλους. 

Ουσιαστικά  αποτελεί  έναν αυτόνομο χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό με 

κύριο σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με  χρηματοπιστωτική, 

κυρίως με χορήγηση δανείων και τεχνική υποστήριξη της Τοπικής και  Νομαρχιακής  

Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων τους, όπως δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης 

και αποχέτευσης και άλλων δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων καθώς και άλλων 

Νομικών Προσώπων και Οργανισμών κυρίως Δημόσιου Δικαίου. 

Παλαιότερα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αποτελούσε και αυτό ειδικό πιστωτικό 

ίδρυμα όμως στα πλαίσια της δημοσιονομικής του εξυγίανσης απορροφήθηκε  το 2013 

από την τράπεζα Eurobank. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4261/2014, ΟΔΗΓΙΑ 2013/36/ΕΕ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 

/ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ). 

   

2.8.2. Πιστωτικά Ιδρύματα με Έδρα στην Ελλάδα  

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

3. ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

5. ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 

6. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

7. AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε. 

8. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 

10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 

11. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 

12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 

13. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 

14. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 

15. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 

16. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 

17. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 

 

 

2.8.3. Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Έδρα σε Κράτος Μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που Λειτουργούν με "κοινοτικό διαβατήριο"                                

(Ν. 4261/2014, Οδηγία 2013/36/ΕΕ). 

 

1. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

2. FCA BANK GmbH 

3. OPEL BANK GmbH 

4. FCE BANK. plc 

5. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 

6. HSBC BANK PLC 

7. UNICREDIT BANK A.G. 
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8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ * 

9. CITIBANK EUROPE PLC (CEP) 

10. VOLKSWAGEN BANK GmbH 

11. BMW AUSTRIA BANK GmbH 

12. DEUTSCHE BANK AG 

13. CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. 

14. FIMBANK PLC. 

15. HSH NORDBANK AG 

16. PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD  

17. DVB BANK SE 

*Παροχή της δραστηριότητας 6, μόνο για το  υφιστάμενο στις 26.3.2013 

χαρτοφυλάκιο του πρώην υποκαταστήματος της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο δεν 

μεταβιβάσθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς. 

  

2.8.4. Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Έδρα σε Χώρα Εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1. BANK SADERAT IRAN 

2. BANK OF AMERICA N.A. 

3. B&N BANK PJSC (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY),GREEK BRANCH 

4. T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Οι βασικές εργασίες των τραπεζών  διαχωρίζονται στις: 

 

3.1. Παθητικές εργασίες 

 

Στις παθητικές εργασίες, δηλαδή στις  εργασίες  που αποτελούν στοιχεία κυρίως του 

παθητικού τους, περιλαμβάνονται  η κάθε μορφής καταθέσεις (όψεως, ταμιευτηρίου, 

προθεσμίας κ.λ.π.) καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητα για άντληση και προσέλκυση 

κεφαλαίων από διάφορες πηγές. 

 

3.2. Μεσολαβητικές Εργασίες  

 

Στις μεσολαβητικές εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που παρέρχονται από 

τις εμπορικές τράπεζες έναντι αμοιβής ή προμήθειας, εκτός του επιτοκίου, όπως 

κίνηση κεφαλαίων, εισπράξεις αξιών μεσολάβηση στις εισαγωγές – εξαγωγές, φύλαξη 

τίτλων, ενοικίαση θυρίδων, αγοροπωλησία συναλλάγματος κ.ο.κ. 

 

3.3. Ενεργητικές εργασίες  

 

Στις ενεργητικές εργασίες, δηλαδή στις εργασίες που αποτελούν στοιχεία κυρίως του 

ενεργητικού τους, περιλαμβάνονται οι χορηγήσεις και οι λοιπές εργασίες παροχές 

πίστης, καθώς και οι επενδύσεις κάθε μορφής όπως οι τοποθετήσεις σε χρεόγραφα ή 

σε ξένα  νομίσματα. 

 

 

3.4. Καταθέσεις 

 

Οι καταθέσεις αποτελούν βασικό κομμάτι των παθητικών εργασιών ενός πιστωτικού 

ιδρύματος. Με τον όρο κατάθεση εννοούμε την αποδοχή, από τη τράπεζα χρημάτων 

από το κοινό με συμφωνημένους όρους, όσο αφορά το χρόνο απόδοσης των χρημάτων 

και το επιτόκιο. 
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Οι τραπεζικές καταθέσεις αποτελούν τον πλέον παραδοσιακό και εύκολο τρόπο 

μεταφοράς  κεφαλαίων εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με τις καταθέσεις 

οι τράπεζες αντλούν κεφάλαια  από τις πλεονασματικές οικονομικές μονάδες της 

οικονομίας (αποταμιευτές) και αφού τα επεξεργαστούν κατάλληλα, διαμορφώνοντας 

τα σε χρηματοδοτικά προϊόντα, τα μεταφέρουν στις οικονομικές μονάδες, επιχειρήσεις 

ή φυσικά πρόσωπα, που τα ζητούν προς κάλυψη των αναγκών τους. 

Οι καταθέσεις αποτελούν για τις τράπεζες στοιχεία του παθητικού τους και ως εκ 

τούτο οι εργασίες άντλησης καταθέσεων καλούνται παθητικές εργασίες. Η θέση που 

λαμβάνει η τράπεζα με το άνοιγμα του λογαριασμού κατάθεσης είναι αρνητική  (short 

position) αφού η κατάθεση αποτελεί υποχρέωση, ενώ η θέση του καταθέτη είναι 

θετική (Iong position). Από νομική άποψη κατάθεση είναι μια σύμβαση με τη οποία ο 

καταθέτης παραχωρεί για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα Πιστωτικό Ίδρυμα ένα 

χρηματικό ποσό (αγοραστική δύναμη) για χρήση και παράλληλα για εξασφάλιση. Για 

την χρήση που παραχωρεί, ο καταθέτης απολαμβάνει κάποια αμοιβή,  τον τόκο. 

Ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στο τραπεζικό σύστημα, σε συνδυασμό με το 

βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο και την απελευθέρωση των αγορών, έχει οδηγήσει τις 

τράπεζες στη δημιουργία και προσφορά νέων προϊόντων καταθέσεων με σκοπό την 

προσέγγιση πελατών. 

Έτσι οι μορφές των καταθέσεων που δέχονται οι τράπεζες (εμπορικές και μη) συνεχώς 

εξελίσσονται, ώστε να καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών τους. 

Η ευρηματικότητα των τραπεζών στο τομέα αυτό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι 

μεγάλη. Πολλές φορές το ίδιο καταθετικό  προϊόν οι τράπεζες το εμφανίζουν με 

διαφορετικό όνομα ή με μικρή διαφοροποίηση. 

 Σε κάθε περίπτωση πάντως τα βασικά χαρακτηριστικά των καταθέσεων είναι σε όλες 

τις περιπτώσεις κοινά. Ο πελάτης δανείζει στη τράπεζα τα κεφάλαια του έναντι 

κάποιας αμοιβής (τόκων). Η τράπεζα υποχρεωμένη να πληρώσει τους τόκους στο 

πελάτη και να του επιστρέψει τα χρήματα σε πρώτη ζήτηση ή σε κάποιο  

προκαθορισμένο χρόνο στο μέλλον. Η κατάταξη των καταθέσεων σε κατηγορίες 

γίνεται βάσει κριτηρίων όπως τη νομική μορφή του καταθέτη και το νόμισμα της 

κατάθεσης. 
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3.5. Μορφές Καταθέσεων 

 

3.5.1. Καταθέσεις Ταμιευτηρίου 

Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου αποτελούν την κύρια και την πλέον γνωστή μορφή 

καταθέσεων. Καταθέσεις Ταμιευτηρίου μπορούν να τηρούν μόνο φυσικά πρόσωπα και 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι αναλήψεις από 

το λογαριασμό Ταμιευτηρίου γίνονται οποτεδήποτε και μόνο από τον ίδιο τον 

καταθέτη ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. Ο λογαριασμός 

Ταμιευτηρίου δεν μπορεί να κινείται με επιταγές. 

Το επιτόκιο των λογαριασμών καθορίζεται από τις τράπεζες (έως το Μάρτιο του 1993 

το ελάχιστο επιτόκιο καθοριζόταν από την τράπεζα της Ελλάδος). Οι τόκοι των 

καταθέσεων Ταμιευτηρίου λογίζονται συνήθως ανά ημερολογιακό εξάμηνο. Με το 

άνοιγμα του λογαριασμού Ταμιευτηρίου χορηγείται από την τράπεζα βιβλιάριο 

καταθέσεων και κάρτα αναλήψεων έπειτα από αίτημα του ενδιαφερόμενου.  

 

3.5.2. Καταθέσεις Όψεως   

Οι καταθέσεις όψεως αποτελούν ένα προϊόν το οποίο σκοπό έχει τη διευκόλυνση των 

συναλλαγών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Επομένως, κάτοχοι τέτοιων 

λογαριασμών είναι κυρίως οι επιχειρήσεις, χωρίς όμως να απαγορεύεται να ανοίγονται 

και από φυσικά πρόσωπα. Οι λογαριασμοί αυτοί κινούνται κυρίως με επιταγές, οι 

οποίες χορηγούνται από την τράπεζα με άνοιγμα του λογαριασμού. Εφόσον ο 

δικαιούχος του λογαριασμού εκδίδει ακάλυπτες επιταγές, αποκλείεται από την τήρηση 

τέτοιων λογαριασμών και την χορήγηση μπλοκ επιταγών. Ο χρόνος απαγόρευσης 

εξαρτάται από το ύψος και τη συχνότητα έκδοσης ακάλυπτων επιταγών. Μέχρι και τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 οι λογαριασμοί αυτοί ήταν άτοκοι  και αυτό αποτελούσε 

ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Σήμερα επιτρέπεται η χορήγηση επιτοκίων 

στους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως το επιτόκιο είναι ελεύθερα καθοριζόμενο από 

τις Τράπεζες. Συνήθως καθορίζεται σε χαμηλότερο ύψος από αυτό των καταθέσεων  

Ταμιευτηρίου. Επίσης, σήμερα επιτρέπεται η χρηματοδότηση μέσω υπεραναλήψεως 

από τους λογαριασμούς όψεως (δημιουργία χρεωστικού υπολοίπου). Τα χρεωστικά 

υπόλοιπα επιβαρύνονται με τόκο. 
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3.5.3. Τρεχούμενοι  Λογαριασμοί Καταθέσεων  

Οι τρεχούμενοι Λογαριασμοί καταθέσεων λειτουργούν όπως οι λογαριασμοί όψεως, 

αλλά προσφέρονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την  ιδιότητα του 

εμπόρου. Το επιτόκιο και στους λογαριασμούς αυτούς μπορεί να είναι χαμηλότερο η 

υψηλότερο από αυτό των καταθέσεων ταμιευτηρίου. Με το άνοιγμα του λογαριασμού 

χορηγείται μπλοκ επιταγών. Οι αναλήψεις γίνονται με επιταγές ή εντολές. Εφόσον ο 

δικαιούχος του λογαριασμού εκδίδει ακάλυπτες επιταγές, αποκλείεται από την 

χορήγηση μπλοκ επιταγών  και την τήρηση τέτοιων λογαριασμών. 

 

 

3.5.4. Καταθέσεις Προθεσμιακές  

Είναι λογαριασμοί τοκοφόροι με επιτόκιο ανάλογο του κατατιθεμένου ποσού και της 

διάρκειας της κατάθεσης και κατόπιν συμφωνίας με τη τράπεζα. Τα κατατιθέμενα 

ποσά αναλαμβάνονται κατά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης.  

Πρόκειται για «κλειστές» καταθέσεις στις οποίες συμφωνεί ο πελάτης να αφήσει τα 

χρήματά του στην τράπεζα για συγκεκριμένη χρονική προθεσμία. Αν τηρηθεί το 

αρχικό συμφωνηθέν χρονικό διάστημα των προθεσμιακών καταθέσεων, τότε λαμβάνει 

το ανάλογο επιτόκιο. Σε περίπτωση πρόωρης ανάληψης, λογίζονται λιγότεροι τόκοι 

του συμφωνηθέντος ποσού. Όσο πιο νωρίς "σπάει" το προθεσμιακό συμβόλαιό, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η χρηματική ζημιά. Αυτοί οι λογαριασμοί καταθέσεων έχουν 

ελάχιστο ποσό κατάθεσης που μπορεί να ξεκινήσει από 3.000 ευρώ ή 5.000 (αναλόγως 

τη τράπεζα) αλλά συνήθως κυμαίνεται σε μεγέθη δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Η διάρκεια 

των κλειστών καταθέσεων ποικίλει από βδομάδα, μήνα, τρίμηνη προθεσμιακή ή 

εξάμηνη και φτάνει ένα με δύο χρόνια. 

Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές προθεσμιακών λογαριασμών όπως: 

 Προκαταβολής των τόκων στην έναρξη της προθεσμιακής.  

 Μηνιαία απόδοσης τόκων. Λήψη των τόκων κάθε μήνα ώστε να 

χρησιμοποιηθεί σαν επιπλέον εισόδημα ή για επανεπένδυση.  

 Απόδοσης τόκων στην λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Αυτοί είναι οι 

κλασικοί προθεσμιακοί λογαριασμοί. 

 Με σταθερό προθεσμιακό επιτόκιο σε όλη την διάρκεια της κατάθεσης. 

 Με κλιμακωτό επιτόκιο, που μεταβάλλεται σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα της προθεσμίας, ακολουθώντας προκαθορισμένες τιμές.  
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3.5.5. Καταθέσεις σε συνάλλαγμα 

Είναι λογαριασμοί τοκοφόροι με επιτόκιο ανάλογο του ξένου νομίσματος, του 

κατατιθεμένου ποσού και της ιδιαίτερης συμφωνίας με την τράπεζα. Για τις αναλήψεις 

των κατατιθέμενων ποσών, ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται ανωτέρω για τις 

καταθέσεις σε ευρώ. 

 

 

3.6. Ανάλυση μεσολαβητικών εργασιών 

 

Πέραν των παθητικών και ενεργητικών τραπεζικών εργασιών που είναι και οι βασικές 

εργασίες, οι τράπεζες εκτελούν και άλλες εργασίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

βοηθητικές ή μεσολαβητικές. Οι εργασίες αυτές είναι εργασίες χωρίς σημαντικούς 

κινδύνους (εκτός των περιπτώσεων των εγγυητικών επιστολών και των παραγώγων), 

διενεργούνται μέσω των τραπεζών επειδή οι τράπεζες παρέχουν εμπορική πίστη, 

κεφάλαια και οργανωμένες υπηρεσίες και τέλος εισπράττονται σημαντικές προμήθειες 

και παράλληλα γίνεται εκμετάλλευση κεφαλαίων τρίτων για ορισμένο χρονικό 

διάστημα χωρίς αντίστοιχο κόστος. 

Τέτοιες εργασίες είναι: 

 

1. Αναδοχή για εισαγωγή μετοχών ανωνύμων εταιριών στο χρηματιστήριο 

Αθηνών  (Εγγύηση για το «καλώς έχειν»  των υποψήφιο εταιριών για εισαγωγή 

των μετοχών τους στο χρηματιστήριο).  

2. Εργασίες κίνησης κεφαλαίων (μεταφορά χρημάτων από πρόσωπο σε πρόσωπο) 

3. Είσπραξη αξιών (είσπραξη γραμματίων εισπρακτέων και επιταγών 

εισπρακτέων για λογαριασμό των πελατών). 

4. Αγοραπωλησίες χρεογράφων για λογαριασμό τρίτων. 

5. Φύλαξη τίτλων. 

6. Ενοικίαση θυρίδων. 

7. Εγγυητικές επιστολές. 

8. Παράγωγα προϊόντα. 

9. Εργασίες συναλλάγματος. 

10. Πιστωτικές κάρτες. 
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3.7.  Χορηγήσεις 

 

Οι χορηγήσεις είναι βασική λειτουργία των τραπεζών με την οποία επιτυγχάνεται η 

μεταφορά πόρων από τις πλεονασματικές προς τις ελλειμματικές μονάδες της 

οικονομίας. Χορήγηση είναι η παροχή αγοραστικής δύναμης από τράπεζα σε πελάτη 

της (πιστούχο), ο οποίος καθίσταται οφειλέτης της τράπεζας με όρους που 

καθορίζονται από τη συναπτόμενη μεταξύ τους σύμβαση. Ως χορήγηση θεωρείται και 

η προεξόφληση γραμματίων και συναλλαγματικών καθώς και τα ποσά που καταβάλλει 

η τράπεζα λόγω κατάπτωσης χορηγηθέντων  εγγυήσεων της προς τη πελατεία της 

(Λουμιώτης Β.,2010). 

 

3.7.1. Δάνεια 

Ως Δάνειο ορίζεται μία ειδική διμερής σύμβαση (εξ’ου και ο όρος δανειακή 

σύμβαση) όπου κατά τη σύναψη της μεταβιβάζεται για κάποιο χρονικό διάστημα η 

κυριότητα χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων, με την υποχρέωση της 

μετέπειτα επιστροφής τους. 

Αναλόγως τη χρήση και τη φύση του προσώπου που δανείζεται,  ο κύριος όγκος των 

τραπεζικών δανείων χωρίζεται σε δάνεια ιδιωτικής χρήσης και δάνεια επαγγελματικής 

χρήσης. 

 

3.7.2. Δάνεια προς Ιδιώτες 

Τα δάνεια που χορηγούν οι Τράπεζες στους καταναλωτές (ιδιώτες) διακρίνονται σε 

δύο βασικές κατηγορίες: Στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία χρησιμοποιούνται, για την 

αγορά οικοπέδου, σπιτιού, για την ανέγερση νέας κατοικίας, για τη συντήρηση ή την 

επισκευή της  και στα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία χορηγούνται προκειμένου να 

καλυφτούν προσωπικές ανάγκες με σκοπό την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών 

όπως είναι η  αγορά επίπλων, συσκευών, αυτοκινήτων ή άλλων καταναλωτικών ειδών.  

Αντίστοιχα τα στεγαστικά δάνεια έχοντας ως κριτήριο το είδος του επιτοκίου  

κατατάσσονται σε στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου και στεγαστικά δάνεια 

κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου 

Στα δάνεια αυτά το επιτόκιο παραμένει σταθερό για μια προκαθορισμένη περίοδο 

(κατά την οποία η μηνιαία δόση είναι σταθερή) ενώ έπειτα από τη λήξη της 
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συγκεκριμένης περιόδου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής νέου κυμαινόμενου ή 

σταθερού επιτοκίου το οποίο θα ισχύσει για την υπόλοιπη περίοδο αποπληρωμής. 

Στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου 

Στα δάνεια αυτά το επιτόκιο είναι συνήθως συνδεδεμένο με κάποιο επιτόκιο αναφοράς 

πλέον ενός περιθωρίου κέρδους (spread) που έχει ορίσει η κάθε τράπεζα. 

Μεταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου και επηρεάζεται από 

τις τάσεις της αγοράς. Επομένως, ενδεχόμενη αύξηση ή μείωση των επιτοκίων οδηγεί 

σε αύξηση ή μείωση των τόκων αντίστοιχα, που πρέπει να καταβάλει ο δανειολήπτης. 

 

3.7.3. Επιχειρηματικά Δάνεια  

Τα επιχειρηματικά δάνεια είναι αυτά τα οποία χορηγούνται από ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα σε έναν πελάτη, που συνήθως είναι μία μεγάλη επιχείρηση ή μία μικρομεσαία 

ή και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ένα επαγγελματικό δάνειο προορίζεται για την 

ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας μιας επιχείρησης και στη διευκόλυνση της 

επιχειρηματικής της δράσης μέσω χρηματικών πόρων που δεν ανήκουν στην ίδια.  

Οι τράπεζες προσφέρουν δύο μεγάλες κατηγορίες δανείων προς τις επιχειρήσεις: Τα 

δάνεια για κεφάλαιο κίνησης και τα δάνεια για αγορά παγίων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού.  

Τα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης προορίζονται για την κάλυψη βραχυχρόνιων 

υποχρεώσεων. Παρέχουν την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις 

για τη κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών όπως προβλήματα ρευστότητας που 

προκύπτουν από τον ετεροχρονισμό των εισπράξεων και πληρωμών, η δυνατότητα 

αύξησης των πωλήσεων ή η δυνατότητα αγοράς πρώτων υλών με έκπτωση. 

Τα δάνεια που αφορούν την αγορά παγίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

προορίζονται για επενδυτικούς σκοπούς και χρηματοδοτούν είτε την αγορά έτοιμου ή 

υπό κατασκευή επαγγελματικού ακινήτου είτε την αγορά οικοπέδου, την ανέγερση, 

την αποπεράτωση, την ανακαίνιση, τη προσθήκη ακόμα και την επισκευή ή 

συντήρηση επαγγελματικού ακινήτου ή αντίστοιχα πάγιου εξοπλισμού. 
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3.8. Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης 

 

Πέραν των επιχειρηματικών δανείων που αποτελούν ένα είδος χρηματοδότησης μόνον, 

μία εταιρία μπορεί να επιλέξει μέσα από μία ποικιλία άλλων τρόπων χρηματοδότησης 

που δίνονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις θυγατρικές τους, για να 

καλύψει τις ανάγκες της. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά ορισμένοι από τους πιο 

βασικούς τρόπους χρηματοδότησης οι οποίοι είναι διαφορετικής φύσεως από το 

δάνειο. 

 

3.8.1. Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing):  

Το Leasing  είναι μία ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης για την απόκτηση παγίων 

στοιχείων (κινητών και ακίνητων), τα οποία χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς 

σκοπούς και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ελεύθερων επαγγελματιών και 

επιχειρήσεων, χωρίς να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους ή να καταφύγουν στις 

κλασσικές μορφές δανεισμού. 

 

3.8.2. Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring): 

 Το Factoring είναι ένας θεσμός χρηματοδότησης που δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας, διαχείρισης απαιτήσεων 

αλλά και προβλήματα που προκύπτουν από το πιστωτικό κίνδυνο που οι απαιτήσεις 

αυτές ενέχουν. Έτσι συνάπτοντας μία τέτοια σύμβαση δίνεται η δυνατότητα για 

είσπραξη των απαιτήσεων τους, είτε χρηματοδοτούνται με εγγύηση αυτές τις 

απαιτήσεις. 

 

3.8.3. Forfeiting:   

Πρόκειται για δέσμη υπηρεσιών παρόμοια με του factoring  που χρησιμοποιείται από 

τους εξαγωγείς για γρήγορη είσπραξη των οφειλών από τους πελάτες τους και 

παράλληλα για  κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Είναι ουσιαστικά προεξόφληση των 

γραμματίων, συναλλαγματικών και άλλων αξιόγραφων χωρίς δικαίωμα 

επανεκχώρησης.  
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3.8.4. Τιτλοποίηση απαιτήσεων: 

Η τιτλοποίηση αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που συμβάλλει στην 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Η γρήγορη ανάπτυξη της οφείλεται κυρίως στο 

ενδιαφέρον των τραπεζών να μειώσουν το ενεργητικό τους καθώς και τις κεφαλαιακές 

τους υποχρεώσεις, περιορίζοντας τους κινδύνους με τη μεταβίβαση των απαιτήσεων 

σε θεσμικούς επενδυτές και ασφαλιστικές εταιρίες που είναι οι κύριοι επενδυτές σε 

τίτλους. 

 

 

3.9 . Κάρτες Πληρωμών 

 

Όλες οι κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  ως μέσα για την πραγματοποίηση 

αγορών αγαθών και υπηρεσιών ή για την πληρωμή οφειλών καθώς και λογαριασμών 

χωρίς τη χρήση μετρητών, ονομάζονται κάρτες πληρωμών. Ανάλογα με τα ειδικότερα 

χαρακτηριστικά τους, πρόκειται για: χρεωστικές (debit), πιστωτικές (credit), ή 

προπληρωμένες (prepaid) κάρτες πληρωμών. 

Αναλόγως  με το διεθνές σήμα που περιλαμβάνουν, που μπορεί να είναι VISA, 

MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club, καθώς και πλήθος άλλων, ενώ 

μπορούν να γίνονται αποδεκτές από τις επιχειρήσεις που δέχονται κάρτες πληρωμών 

με το ανάλογο σήμα. Εκδίδονται από τράπεζες ή άλλους φορείς του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος (που έχουν την ανάλογη άδεια για το σκοπό αυτό), 

όπως τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος. 

 

3.9.1. Πιστωτικές κάρτες 

 Οι πιστωτικές κάρτες (Credit Card), είναι ένα μοντέρνο μέσο πληρωμών που 

διευκολύνει τις συναλλαγές, καθώς εκατομμύρια επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, τις 

αποδέχονται αντί για μετρητά. Η εκάστοτε εκδότρια τράπεζα ορίζει για κάθε κάτοχο 

ένα πιστωτικό όριο, μέχρι το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές. Ευθύνη τού 

κατόχου είναι να πληρώνει κάθε μήνα τουλάχιστον την ελάχιστη καταβολή, όπως 

αυτή εμφανίζεται στο μηνιαίο λογαριασμό που λαμβάνει κάθε μήνα από την τράπεζα 

που έχει εκδώσει την κάρτα. Ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας επωφελείται από το 

άτοκο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού στην κάρτα, 

μέχρι και την ημερομηνία πληρωμής της κάρτας, όπως αυτή ορίζεται στο μηνιαίο του 

λογαριασμό.  
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3.9.2. Χρεωστικές κάρτες  

Οι χρεωστικές κάρτες (Debit Card), χρησιμοποιούνται για αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών και χρεώνουν απευθείας τον τραπεζικό λογαριασμό τού κατόχου. Το ποσό 

χρέωσης αφαιρείται αυτόματα από το λογαριασμό που είναι συνδεδεμένη η κάρτα. 

Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση της είναι να υπάρχει επαρκές διαθέσιμο 

υπόλοιπο λογαριασμού, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κάρτα 

ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ. 

 

3.9.3. Προπληρωμένες κάρτες 

Οι προπληρωμένες κάρτες (Pre-Paid Card) χρησιμοποιούνται για αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών και δεν έχουν συγκεκριμένο πιστωτικό όριο. Ο κάτοχος της κάρτας τη 

«φορτώνει» κάθε φορά με το χρηματικό ποσό που επιθυμεί έναντι κάποιας προμήθειας 

(συνήθως). Είναι ιδανική για αγορές μέσω διαδικτύου καθώς τις καθιστά απολύτως 

ασφαλείς. 

 

 

 

3.8.  Επενδυτικά προϊόντα τραπεζών 

 

Ορισμένα από τα πιο κοινά επενδυτικά τραπεζικά προϊόντα είναι τα εξής: 

 

 Μετοχές είναι πιστοποιητικά μεριδίου που αντιπροσωπεύουν ιδιοκτησία σε μια 

εταιρεία και αξίωση επί των κερδών και των περιουσιακών της στοιχείων. 

Δίνουν την δυνατότητα όχι μόνον της συμμετοχής του επενδυτικού κοινού στο 

κεφάλαιο της, αλλά και την δυνατότητα στην επιχείρηση να αντλεί τα 

απαιτούμενα κεφάλαια για επενδύσεις. Διακρίνονται σε Κοινές και 

Προνομιούχες. 

 

 Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου είναι ανώνυμοι τίτλοι εκδιδόμενοι από το κράτος 

στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής και αποτελούν μέσο εσωτερικού 

δανεισμού ή μέσο μεταφοράς κεφαλαίων από τους επενδυτές στο δημόσιο. 
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 Παράγωγα είναι συμβόλαια των οποίων η αξία προκύπτει από ένα πρωτογενές 

χρηματοοικονομικό προϊόν, τον υποκείμενο τίτλο, όπως μετοχή, ομόλογο, 

δάνειο κτλ. Η αξία των παραγώγων προϊόντων προκύπτει από την αξία των 

πρωτογενών υφιστάμενων υποκείμενων τίτλων και η μεταβολή της αξίας τους 

έχει άμεση σχέση και ακολουθεί τη μεταβολή της αξίας των υποκείμενων 

προϊόντων. Μερικά από τα πιο συνήθη χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι τα 

προθεσμιακά συμβόλαια, τα δικαιώματα προαίρεσης, οι ανταλλαγές και τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. 

 

 Ομόλογο ή ομολογία αποτελεί χρεόγραφο (αξιόγραφο) στο οποίο είναι 

ενσωματωμένο δικαίωμα είσπραξης από τον κάτοχο του ορισμένου ποσού ή 

ποσών τα οποία θα καταβληθούν από τον εκδότη του σε προκαθορισμένους 

χρόνους έως τη λήξη του. Τα ποσά που θα καταβληθούν ισούνται με την 

αναγραφόμενη στο ομόλογο ονομαστική του αξία πλέον κάποιων ποσών. 

(κουπονιών ή τοκομεριδίων). 

 

 Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες 

και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία (μερίδια) ανήκουν 

εξ’αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Τα κεφάλαια του 

αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται  σε χρηματοοικονομικά κυρίως προϊόντα 

των οποίων η τιμή μεταβάλλεται καθημερινά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

4.1. Διατραπεζικό σύστημα αυτόματων ταμειακών μηχανών (ΑΤΜ) 

 

Το Διατραπεζικό Σύστημα ΑΤΜ (DIASATM) αποτελεί σημαντικό μέσο μείωσης του 

κόστους παροχής υπηρεσιών από τις τράπεζες, αφού επιτρέπει στους πελάτες τους να 

πραγματοποιούν πολλές συναλλαγές, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία τραπεζικού 

υπαλλήλου. Παράλληλα, οι πελάτες αποφεύγουν καθυστερήσεις και αναμονή στα 

ταμεία των τραπεζών. 

 

Τα αρχικά ATM βγαίνουν από τις λέξεις Automated Teller Machine που σημαίνει 

Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή. Η εξυπηρέτηση του είναι 24ωρη και πρόσβαση υπάρχει 

ακόμα και όταν οι τράπεζες είναι κλειστές αφού ο χώρος τοποθέτησης του είναι 

ανεξάρτητος από την είσοδο του καταστήματος. 

 

Μέσω των ΑΤΜ μπορούν να διεκπεραιωθούν πέραν των αναλήψεων και ένα φάσμα 

άλλων τραπεζικών υπηρεσιών όπως καταθέσεις μετρητών ή επιταγών, μεταφορές 

ποσών, πληροφόρηση υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών, ενημερώσεις  για κινήσεις 

λογαριασμών, για κινήσεις καρτών και δανείων, καθώς και  κινήσεις χαρτοφυλακίων. 

Επίσης επιτρέπονται πληρωμές οφειλών πιστωτικών καρτών, δανείων και 

λογαριασμών (τηλεφωνίας, ρεύματος, κτλ) καθώς και φορτίσεις/αποφορτίσεις 

προπληρωμένων καρτών. 

Στα πιο σύγχρονα ΑΤΜ, ο πελάτης εξατομικεύεται με την αναγνώριση της μαγνητικής 

ταινίας ή του τσιπ της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας κατά την εισαγωγή της στο 

ΑΤΜ, η οποία περιέχει ένα μοναδικό αριθμό και κάποιες επιπλέον πληροφορίες για 

την ασφάλεια, όπως η ημερομηνία λήξης ή το CVV. Επιπλέον είναι απαραίτητο ο 

πελάτης να καταχωρίσει και τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (Pin) για να έχει 

πρόσβαση στο λογαριασμό του. 

Τα ΑΤΜ πλεονεκτούν έναντι των υποκαταστημάτων γιατί μπορούν να εγκατασταθούν 

σε περισσότερες θέσεις και με μικρότερο κόστος από τα φυσικά καταστήματα, ενώ 

επιπλέον δεν απαιτούν προσωπικό για τη λειτουργία τους. 
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Ορισμένες από τις συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω ΑΤΜ είναι 

οι εξής: 

Συναλλαγές για προϊόντα της Τράπεζας 

Κατάθεση σε λογαριασμό του ιδίου ή τρίτου και πληρωμή πιστωτικής κάρτας ή δόσης 

δανείου. 

 

Πληρωμή λογαριασμών/ οφειλών προς τρίτους: 

 Τηλεπικοινωνίες 

 Ενέργεια/ Ύδρευση  

 Οφειλές Δημοσίου: Βεβαιωμένες οφειλές (Δ.Ο.Υ.), ΕΝΦΙΑ και Τέλη 

κυκλοφορίας 

 Ασφαλιστικά Ταμεία: ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ 

 Ασφαλιστικές Εταιρίες 

 Επιμελητήρια  

 'Αλλες πληρωμές. 

 

 

4.2. Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών ( ΚΑΣ) 

 

Μέσω του δικτύου των Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ) παρέχεται η 

δυνατότητα άμεσης πληρωμής οφειλών και διενέργειας καταθέσεων με 

μετρητά. Επιπλέον, τα μηχανήματα δέχονται χαρτονομίσματα και κέρματα και 

αποδίδουν ρέστα. 

Μέσω της χρήσης τους εξασφαλίζετε η άμεση διεκπεραίωση  καθημερινών 

υποχρεώσεων, ευκολία και ασφάλεια στις συναλλαγές  καθώς και εξοικονόμηση 

πολύτιμου χρόνου. 

Στα Κ.Α.Σ. η ολοκλήρωση των συναλλαγών γίνεται με έναν από τους παρακάτω 

τρόπους: 

 μέσω οθόνης αφής, με εισαγωγή του κωδικού πληρωμής εταιρειών ή  του 

αριθμού λογαριασμού/δανείου /πιστωτικής κάρτας. 

 με χρήση της συσκευής ανάγνωσης γραμμικού κώδικα (barcode reader)  του 

μηχανήματος, έχοντας αντίγραφο του λογαριασμού  που είναι να πληρωθεί ή 

 με χρήση  πιστωτικής, για πληρωμή του λογαριασμού. 
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4.3. Internet banking (Διαδικτυακή Τραπεζική) 

 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό  με τις σύγχρονες ανάγκες των 

πελατών  των τραπεζικών ιδρυμάτων είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή ανάπτυξη του  

internet banking και στην Ελλάδα. Καλύπτει ένα σύνολο υπηρεσιών και προϊόντων, 

που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω εναλλακτικών ηλεκτρονικών δικτύων 

διανομής, χωρίς την φυσική  παρουσία του πελάτη, δημιουργώντας οφέλη και για τα  

δυο μέρη εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος. Με τον όρο 

internet banking εννοούμε τη χρήση του διαδικτύου (internet ) για την διενέργεια, από 

φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, τραπεζικών συναλλαγών και λοιπών τραπεζικών 

υπηρεσιών. 

Μέσα από την ιστοσελίδα μιας τράπεζας ο χρήστης είναι σε θέση να ενημερωθεί για  

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός. Ταυτόχρονα έχει  πρόσβαση 

στους λογαριασμούς του και παρέχει η δυνατότητα εκτέλεση συναλλαγών. 

Οι περισσότερες τράπεζες κατά την είσοδο του χρήστη στο e-banking του, παρέχουν 

ένα  demo για τη διευκόλυνση στην πλοήγηση  του. 

Μέσω της υπηρεσίας e-banking  δίνεται η δυνατότητα διεκπεραίωσης ενός μεγάλου 

μέρους  τραπεζικών συναλλαγών ορισμένες εκ των οποίων αναφέρονται παρακάτω:  

 

4.3.1. Τραπεζικές Υπηρεσίες  

 Ενημερώσεις για τη συνολική εικόνα του πελάτη (λογαριασμοί, κάρτες, 

δάνεια, μετοχές, Α/Κ). 

 Πληροφορίες λογαριασμών (δικαιούχοι, δεσμευμένο/λογιστικό υπόλοιπο, 

πιστωτικοί/χρεωστικοί τόκοι) καθώς και πληροφορίες για τα υπόλοιπα 

λογαριασμών  και των κινήσεων των λογαριασμών. 

 Πληροφορίες  καρτών και  κινήσεων τους.  

 Πληροφορίες δανείων (συνδεδεμένοι λογ/σμοί, όρια, δεσμεύσεις, κτλ.), 

υπόλοιπα δανείων καθώς και κινήσεις δανείων. 

 Πληροφορίες κατάθεσης και κατάστασης επιταγών. 

 Ενημέρωση για Εγγυητικές επιστολές. 

 Κινήσεις τερματικών POS εμπόρων. 

 Ιστορικότητα και επανεκτύπωση συναλλαγών (μεταφορών, πληρωμών, 

εμβασμάτων).  
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 Πληροφορίες συναλλαγής (ημ/νία, λογ. χρέωσης/πίστωσης, αιτιολογία, 

κτλ). 

 Προθεσμιακές Καταθέσεις. 

 

 

4.3.2. Συναλλακτικές υπηρεσίες: 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

 Μεταφορά χρημάτων μεταξύ προσωπικών Λογαριασμών 

 Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς Τρίτων 

 Εμβάσματα εσωτερικού και εξωτερικού. 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

 Πληρωμές Δανείου  

 Πληρωμές πιστωτικών καρτών   

 Φόρτιση/Επαναφόρτιση προπληρωμένων καρτών   

 Πληρωμές Δημοσίου  

 Πληρωμές ΔΕΚΟ  

 Πληρωμές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας  

 Πληρωμές ασφαλίστρων 

 Πληρωμές μισθοδοσίας. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Αίτημα για χορήγηση ή ακύρωση της χορήγησης μπλοκ επιταγών 

 Αίτηση εγγραφής στο Mobile Banking  

 Αίτηση ανοίγματος λογαριασμού  

 Αίτηση χορήγησης δανείου  

 Αίτηση έκδοσης πιστωτικής κάρτας  

 Αίτηση παραγγελίας συναλλάγματος. 

 

4.3.3. Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες 

 Παρακολούθηση της συνεδρίασης του Χ.Α. και των τιμών διαπραγμάτευσης 

των μετοχών σε πραγματικό χρόνο. 

 Ημερήσιο κλείσιμο μετοχών, παραγώγων, αμοιβαίων κεφαλαίων και δελτίο 

τιμών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.  
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 Αγοροπωλησία μετοχών και ενημέρωση για την εκτέλεση της εντολής 

(δημιουργία, διαχείριση και αποτίμηση χαρτοφυλακίων μετοχών και Α/Κ). 

 Αιτήσεις συμμετοχής και ακύρωσης σε δημόσιες εγγραφές. 

 Κινήσεις παραγώγων.  

 Ισολογισμοί και αριθμοδείκτες εισηγμένων εταιριών.  

 Διεθνείς δείκτες. 

    

 

4.4. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Internet banking  

 

Η  δημιουργία και η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων  και από τη πλευρά των τραπεζών 

αλλά και των πελατών. 

 

4.4.1. Από την πλευρά των τραπεζών 

 

Πλεονεκτήματα: 

 Αύξηση των τραπεζικών εργασιών  καθώς και αύξηση των κερδών μέσα από 

τις προμήθειες των εργασιών που εκτελούνται (π.χ. αύξηση των κερδών από 

εξυπηρέτηση τρίτων προσώπων, όπως η αποστολή εμβασμάτων ή οι πάγιες 

εντολές πληρωμής λογαριασμών κλπ).  

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς προσφέρουν ένα επιπλέον κανάλι 

διανομής των υπηρεσιών και προϊόντων τους, χωρίς γεωγραφικούς 

περιορισμούς, 24 ώρες καθημερινά, 365 ημέρες το χρόνο. 

 Διεύρυνση του πελατολογίου καθώς η πρόσβαση στα διαδικτυακά 

υποκαταστήματα γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία των χρηστών. Με τον 

τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης απομακρυσμένων πελατών. 

 Ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών μέσω της χρήσης των νέων υπηρεσιών 

του τραπεζικού ιδρύματος. 

 Μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς εμφανίζεται αποσυμφόρηση των 

συναλλαγών που διεκπεραιώνονται από υπαλλήλους. 

 Ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών στα φυσικά υποκαταστήματα λόγω 

του περιορισμού των ατελείωτων ουρών μπροστά στα ταμεία και στα γραφεία 

των υπαλλήλων. Η εξυπηρέτηση πλέον είναι ταχύτερη και σαφώς 
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αποτελεσματικότερη, καθώς ο υπάλληλος έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή 

του για να εξυπηρετήσει τον πελάτη και να επιλύσει τυχόν απορίες του. 

 Συλλογή πληροφοριών για τους πελάτες μέσα από τη χρησιμοποίηση του e-

banking, για την προώθηση  νέων τραπεζικών προϊόντων  και προσφορών. 

Ανάλογα με τις συναλλαγές που κάνει ο χρήστης, οι τράπεζες κάνουν και τις 

αντίστοιχες προσφορές.  

 

Μειονεκτήματα: 

 Υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης της νέας τεχνολογίας καθώς και συνεχείς 

βελτιώσεις του περιβάλλοντος αυτού. 

 Ασφάλεια, καθώς οι ηλεκτρονικές επιθέσεις και τα περιστατικά υποκλοπής 

προσωπικών στοιχείων γίνονται ολοένα και περισσότερα. Αυτός είναι ο λόγος 

που κάθε χρόνο ξοδεύονται τεράστια ποσά για την βελτίωση της ασφάλειας 

των τραπεζικών συστημάτων και στην έρευνα για την εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών που καθιστούν ακόμα δυσκολότερη την κακόβουλη χρήση του  

internet. 

 Κόστος συντήρηση ιστοσελίδας. Οι τράπεζες δαπανούν  αρκετά χρήματα για 

τον συνεχή εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων ασφαλείας και συστημάτων  

παρακολούθησης. 

 Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να 

επιλύσει τυχόν απορίες των χρηστών καθώς και να ενημερώνεται για τις 

αλλαγές που πραγματοποιούνται κατά διαστήματα στη χρήση του e-banking. 

 

 

4.4.2. Από τη πλευρά των πελατών  

Παράλληλα, η  δημιουργία και η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής έχει ως 

αποτέλεσμα ορισμένα οφέλη  και δυσκολίες και για τη πλευρά των χρηστών όπως 

προαναφέρθηκε. 

 

Πλεονεκτήματα : 

 Ευκολία χρήσης, καθώς είναι διαθέσιμο 24 ώρες τη μέρα και 365 μέρες το 

χρόνο. 

  Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα κατάστημα είναι διαθέσιμες στο 

διαδίκτυο. 
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 Ταχύτητα εξυπηρέτησης, χάρις στην έλλειψη αναμονής στα ταμεία και στα 

γραφεία των τραπεζών. Ο χρήστης μέσω internet μπορεί να εκτελέσει άμεσα 

οποιαδήποτε συναλλαγή. 

 Εύκολη πρόσβαση. Παροχή υπηρεσιών μέσω των τραπεζών χωρίς 

γεωγραφικούς περιορισμούς. Πρόσβαση στο internet σημαίνει αυτομάτως και 

πρόσβαση με την Τράπεζα. 

 Άμεση ενημέρωση του πελάτη σχετικά με το χαρτοφυλάκιο του, τους 

λογαριασμούς και τις κάρτες του. 

 Μειωμένο κόστος παροχής υπηρεσιών. Οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να 

κάνουν πιο ελκυστικό το e-banking για τους πελάτες τους, έχουν χαμηλότερες 

χρεώσεις για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω διαδικτύου απ ότι αυτές 

που διενεργούνται μέσω υπαλλήλου στο κατάστημα. 

 Μεγαλύτερο έλεγχο των συναλλαγών. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο για ολοκλήρωση των συναλλαγών τους ελέγχουν ευκολότερα τις 

συναλλαγές τους, καθώς έχουν όλη την «εικόνα» της συναλλαγής μπροστά 

στην οθόνη του υπολογιστή τους. Ταυτόχρονα ενημερώνονται για το 

οποιοδήποτε κόστος της συναλλαγής τους πριν καν την εκτελέσουν. 

 Δυνατότητα συγκρίσεων επενδυτικών προϊόντων χωρίς ραντεβού με αρμόδιους 

υπαλλήλους, παρουσιάσεις, συχνές τηλεφωνικές ομιλίες και γενικότερα 

«αβίαστη» ενημέρωση. 

 Για τις επιχειρήσεις το όφελος πέραν των παραπάνω είναι ακόμη μεγαλύτερο, 

καθώς περιορίζεται το κόστος λειτουργίας τους όσον αφορά σε λειτουργικά 

έξοδα, προμήθειες και κινδύνους απώλειας χρήματος, ενώ παράλληλα 

εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος. 

 

Μειονεκτήματα : 

 Χρονοβόρα πρώτη εγγραφή πελατών καθώς και αλλαγές κωδικών πρόσβασης 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

 Δυσκολία εκμάθησης και χειρισμού, καθώς άτομα τα οποία δεν έχουν μεγάλη 

εξοικείωση με την τεχνολογία και ειδικότερα με το internet, οι τραπεζικοί 

δικτυακοί τόποι ίσως φανούν δύσχρηστοι. 

 Απαραίτητη η διαδικτυακή σύνδεση και ο αντίστοιχος εξοπλισμός. 

 Απρόσωπη εξυπηρέτηση, τυποποιημένες διαδικασίες που δεν αφήνουν 

περιθώρια λάθους, πελάτες γεμάτοι ερωτηματικά που δεν μπορούν να τα 

απαντήσουν, μέσω της περιήγησης. 



        

39 
 

 Δυσπιστία του χρήστη. Πολλοί  άνθρωποι δεν εμπιστεύονται την ηλεκτρονική 

τράπεζα. Θέλουν να βλέπουν αυτόν που θα επεξεργαστεί το λογαριασμό τους, 

ενώ η ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων τους προκαλεί αμφιβολίες. 

 

 

4.5. Phone banking 

 

Oι τράπεζες προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους και να τους του internet, 

δημιούργησαν ένα επιπλέον κανάλι εξυπηρέτησης αυτό του phone banking. 

Με τον όρο phone banking αναφερόμαστε στην διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με 

ένα απλό τηλεφώνημα, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, με την χρήση των πλήκτρων 

της συσκευής του τηλεφώνου ή με την βοήθεια υπαλλήλου της τράπεζας. 

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το phone banking  πραγματοποιούνται με δύο τρόπους: 

 Μέσω εξειδικευμένων αντιπρόσωπων του τηλεφωνικού κέντρου και 

 Μέσω μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων όπου πιστοποιείται ο χρήστης χωρίς 

την επέμβαση ανθρώπινου παράγοντα πληκτρολογώντας τους κωδικούς 

στη συσκευή του τηλεφώνου. 

Οι χρήστες μέσω του τηλεφώνου μπορούν να ενημερωθούν για τους λογαριασμούς 

τους, να μεταφέρουν χρήματα, να πραγματοποιήσουν πληρωμές, να δηλώσουν 

απώλεια ταυτότητας ή κάρτας καθώς και να μπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους. Οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες και οι πραγματοποιούμενες συναλλαγές ταυτίζονται με τις 

ανωτέρω αναφερόμενες για το internet banking. Γενικά η λειτουργία του phone 

banking έχει πολλά κοινά στοιχεία με  το internet banking. H κύρια διαφοροποίηση 

τους έγκειται στο ότι η ενημέρωση μέσω του phone banking γίνεται ακουστικά ενώ 

παρέχουν 24ωρη εξυπηρέτηση 365μέρες το χρόνο από οπουδήποτε ακόμη και χωρίς 

τη χρήση internet. 

 

 

4.6. Mobile Banking 

 

To mobile banking είναι η νεότερη εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής που στην 

Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. 
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Οι πελάτες των τραπεζικών ιδρυμάτων  μπορούν μέσω  των κινητών τηλεφώνων 

τελευταίας τεχνολογίας (smartphone) ή μέσω του tablet τους,  να εγκαθιστούν την 

απαραίτητη εφαρμογή  και να πραγματοποιούν  βασικές τραπεζικές συναλλαγές, 

αξιοποιώντας νέες υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης με μεγαλύτερη ευελιξία 

και άνεση, όποτε το επιθυμούν, όπου κι αν βρίσκονται. 

 

Μέσω του mobile-banking παρέχεται πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και 

συναλλαγών όπως: 

 

 Πληροφόρηση για τα υπόλοιπα λογαριασμών, τις κάρτες, τα δάνεια και τις 

επενδύσεις. 

 Πραγματοποίηση συχνών συναλλαγών (μεταφορές, πληρωμές, φόρτιση 

προπληρωμένων καρτών κ.α.).  

 Εντοπισμός των κοντινότερων καταστημάτων ή ATM. 

 Διάθεσή χρήσιμων εργαλείων (π.χ. υπολογιστής IBAN, μετατροπέας 

συναλλάγματος, κ.α.). 

 Αναλυτική ενημέρωση και υπολογιστής δαπανών. 

 Άμεση υποστήριξη και ευελιξία στην εξυπηρέτησή όλο το 24ωρο, από 

οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ακόμη και εν κινήσει. 

 

Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet από το κινητό τους, μπορούν να 

χρησιμοποιούν την υπηρεσία SMS Banking και να ενημερώνονται άμεσα με γραπτό 

μήνυμα για το υπόλοιπο και τις κινήσεις των λογαριασμών και καρτών τους. 

 

Παρόλα τα οφέλη και την ευχρηστία του, το mobile banking δεν έχει καταφέρει ακόμη 

να αποκτήσει μεγάλο ποσοστό του ελληνικού κοινού. Η χρήση του κινητού ως 

κατεξοχήν μέσου επικοινωνίας ενδεχομένως να ενεργεί ως ανασταλτικός παράγοντας 

για  την αποδοχή της αξιοπιστίας του ως μέσου διεξαγωγής χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών. Λαμβάνοντας υπόψη τη ταχέα ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας στη 

παγκόσμια αλλά και ελληνικά αγορά, τότε το mobile banking έχει όλες τις προοπτικές 

να αποτελέσει στο άμεσο μέλλον ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο διεκπεραίωσης 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα και τελευταία ενότητα πραγματοποιείται μια έρευνα σχετικά με την 

ποιότητα των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών. Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί 

μέσω ερωτηματολογίου. Επιπροσθέτως, στην ενότητα αυτή  παρουσιάζονται, η 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου καθώς και τα 

συμπεράσματα  που προέκυψαν. 

 

5.2. Σκοπός της  Έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα έχει σαν σκοπό να εξετάσει το βαθμό συσχέτισης ανάμεσα στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις των πελατών των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, όσον αφορά την ποιότητα ορισμένων τραπεζικών υπηρεσιών.  

 

5.3. Δείγμα, Ερωτηματολόγιο και Στατιστικό Πρόγραμμα 

 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε κατοίκους του Νομού Θεσσαλονίκης  με μόνη 

προϋπόθεση  να έχει συμπληρωθεί το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους.  Συμπληρώθηκαν 354 

ερωτηματολόγια τα οποία αποτελούν και το μέγεθος του δείγματος. Επίσης, όλα ήταν 

έγκυρα καθότι όλα τα ερωτήματα ήταν προαπαιτούμενα. Διανεμήθηκαν κατά κύριο 

λόγο ηλεκτρονικά αλλά ορισμένα και  σε έντυπη μορφή, προς διευκόλυνση των 

ερωτηθέντων.  

 Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει  12 συνολικά ερωτήματα, τέσσερα εκ των οποίων 

αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτούμενων. Για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS  

(Statistical Package for Social Sciences) ενώ πριν την ανάλυση των απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου από το παραπάνω στατιστικό πρόγραμμα, προηγήθηκε η 

κωδικοποίησή τους στο Microsoft Office Excel. 
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5.4. Περιγραφικα Στατιστικά Δείγματος 

 

 

5.4.1. Πίνακας Συχνότητας Φύλου 

 

Φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο 

Άνδρας 158 44.6 44.6 44.6 

Γυναίκα 196 55.4 55.4 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.1 : Φύλο            

 

 

 

Άνδρας 
45% 

Γυναίκα 
55% 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 
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5.4.2. Πίνακας Συχνότητας Ηλικίας 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.2 : Ηλικία 

 

 

18-25 
22% 

26-40 
54% 

41-60 
15% 

61 και άνω 
9% 

Ηλικία 

18-25 26-40 41-60 61 και άνω 

Ηλικία 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

18-25 77 21.8 21.8 21.8 

26-40 192 54.2 54.2 76.0 

41-60 53 15.0 15.0 91.0 

61 και άνω 32 9.0 9.0 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  
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5.4.3.  Πίνακας Συχνότητας Επαγγέλματος 

 

Επάγγελμα 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 131 37.0 37.0 37.0 

Δημόσιος Υπάλληλος 56 15.8 15.8 52.8 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 54 15.3 15.3 68.1 

Συνταξιούχος 29 8.2 8.2 76.3 

Φοιτητής 45 12.7 12.7 89.0 

Οικιακά  15 4.2 4.2 93.2 

Μη Εργαζόμενος 24 6.8 6.8 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  

 

 

Διάγραμμα 5.4.3 : Επάγγελμα 

 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 
37% 

Δημόσιος Υπάλληλος 
16% 

Ελεύθερος 
Επαγγελματίας 

15% 

Συνταξιούχος 
8% 

Φοιτητής 
13% 

Οικιακά 
4% 

Μη Εργαζόμενος 
7% 

Επάγγελμα 

Ιδιωτικός Υπάλληλος Δημόσιος Υπάλληλος 
Ελεύθερος Επαγγελματίας Συνταξιούχος 
Φοιτητής Οικιακά 
Μη Εργαζόμενος 
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5.4.4. Πίνακας Συχνότητας Μορφωτικού Επιπέδου 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.4 : Μορφωτικό επίπεδο 

 

 

 

Δημοτικό 
3% 

Γυμνάσιο-Λύκειο 
16% 

ΙΕΚ-ΤΕΕ 
10% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 
51% 

Μεταπτυχιακό-
Διδακτορικό 

20% 

Μορφωτικό επίπεδο 

Δημοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο ΙΕΚ-ΤΕΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό 

Μορφωτικό Επίπεδο 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο 

Δημοτικό 12 3.4 3.4 3.4 

Γυμνάσιο-Λύκειο 58 16.4 16.4 19.8 

ΙΕΚ-ΤΕΕ 34 9.6 9.6 29.4 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 181 51.1 51.1 80.5 

Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό 69 19.5 19.5 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  
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 5.4.5. Πίνακας Συχνότητας Συναλλαγών 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.5 : Συχνότητα συναλλαγών 

 

 

 

Σχεδόν καθημερινά 
11% 

1-4 φορές την 
εβδομάδα 

36% 1-4 φορές τον μήνα 
40% 

Πιο σπάνια 
13% 

Συχνότητα συναλλαγών 

Σχεδόν καθημερινά 1-4 φορές την εβδομάδα 1-4 φορές τον μήνα Πιο σπάνια 

Συχνότητα συναλλαγών 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 40 11.3 11.3 11.3 

1-4 φορές την εβδομάδα 128 36.2 36.2 47.5 

1-4 φορές τον μήνα 140 39.5 39.5 87.0 

Πιο σπάνια 46 13.0 13.0 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  
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5.4.6. Πίνακας Συχνότητας Πληρωμών 

 

 

   

 

 

Διάγραμμα 5.4.6 : Πληρωμή 

 

Μετρητά 
49% 

Χρεωστικές-
Προπληρωμένες 

κάρτες 
39% 

Πιστωτικές κάρτες 
8% Εμβάσματα 

4% 

Πληρωμή 

Μετρητά Χρεωστικές-Προπληρωμένες κάρτες Πιστωτικές κάρτες Εμβάσματα 

Πληρωμή 

             Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Μετρητά 174 49.2 49.2 49.2 

Χρεωστικές-Προπληρωμένες κάρτες 138 39.0 39.0 88.1 

Πιστωτικές κάρτες 27 7.6 7.6 95.8 

Εμβάσματα 15 4.2 4.2 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  
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5.4.7. Πίνακας Συχνότητας Τρόπου Πληρωμής 

 

Τρόπος Πληρωμής 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Επίσκεψη σε κατάστημα 89 25.1 25.1 25.1 

ΑΤΜ – ΚΑΣ (Κέντρο Αυτόματων 

Συναλλαγών) 

104 29.4 29.4 54.5 

e-banking 142 40.1 40.1 94.6 

Phone-banking 3 .8 .8 95.5 

Mobile-banking 16 4.5 4.5 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  

 

 

Διάγραμμα 5.4.7 : Τρόπος πληρωμής 

Επίσκεψη σε 
κατάστημα 

23% 

ΑΤΜ-ΚΑΣ 
28% 

e-banking 
37% 

Phone-banking 
8% 

Mobile-banking 
4% 

Τρόπος πληρωμής 

Επίσκεψη σε κατάστημα ΑΤΜ-ΚΑΣ e-banking Phone-banking Mobile-banking
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5.4.8. Πίνακας Συχνότητας Πλεονεκτημάτων Καταστημάτων 

 

Πλεονεκτήματα καταστημάτων 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση συναλλαγών 33 9.3 9.3 9.3 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 39 11.0 11.0 20.3 

Καλύτερη πληροφόρηση 170 48.0 48.0 68.4 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 112 31.6 31.6 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.8 : Πλεονεκτήματα καταστημάτων 

 

 

Ταχύτερη 
διεκπεραίωση 
συναλλαγών 

9% 

Εξυπηρέτηση από 
προσωπικό 

11% 

Καλύτερη 
πληροφόρηση 

48% 

Μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη 

32% 

Πλεονεκτήματα καταστημάτων 

Ταχύτερη διεκπεραίωση συναλλαγών Εξυπηρέτηση από προσωπικό 

Καλύτερη πληροφόρηση Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
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5.4.9. Πίνακας Συχνότητας Μειονεκτημάτων Καταστημάτων 

   

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.9 : Μειονεκτήματα καταστημάτων 

 

 

Χρόνος και ουρές 
αναμονής 

79% 

Γραφειοκρατία 
10% 

Προσωπικό χωρίς 
κατάρτιση 

2% 

Ωράριο λειτουργίας 
9% 

Μειονεκτήματα καταστημάτων 

Χρόνος και ουρές αναμονής Γραφειοκρατία Προσωπικό χωρίς κατάρτιση Ωράριο λειτουργίας 

Μειονεκτήματα καταστημάτων 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Χρόνος και ουρές αναμονής 281 79.4 79.4 79.4 

Γραφειοκρατία 34 9.6 9.6 89.0 

Προσωπικό χωρίς κατάρτιση 7 2.0 2.0 91.0 

Ωράριο λειτουργίας 32 9.0 9.0 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  
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5.4.10. Πίνακας Συχνότητας Πλεονεκτημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 

 

 

Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

24ωρη εξυπηρέτηση 178 50.3 50.3 50.3 

Κατάργηση αποστάσεων 18 5.1 5.1 55.4 

Άμεση εξυπηρέτηση 72 20.3 20.3 75.7 

Ευκολία συναλλαγών 86 24.3 24.3 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.10 : Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 

 

24ωρη 
εξυπηρέτηση 

50% 

Κατάργηση 
αποστάσεων 

5% 

Άμεση 
εξυπηρέτηση 

21% 

Ευκολία 
συναλλαγών 

24% 

Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών 

24ωρη εξυπηρέτηση Κατάργηση αποστάσεων Άμεση εξυπηρέτηση Ευκολία συναλλαγών 
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Διάγραμμα 5.4.11 : Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 

 

 

Δύσχρηστες 
ιστοσελίδες 

26% 

Έλλειψη γνώσεων 
τεχνολογίας 

16% 

Απουσία εξοπλισμού 
9% 

Απρόσωπη 
εξυπηρέτηση 

49% 

Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 

Απουσία εξοπλισμού Απρόσωπη εξυπηρέτηση 

 

5.4.11. Πίνακας Συχνότητας Μειονεκτημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 

 

Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 93 26.3 26.3 26.3 

Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 58 16.4 16.4 42.7 

Απουσία εξοπλισμού 31 8.8 8.8 51.4 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 172 48.6 48.6 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  
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5.4.12. Πίνακας Συχνότητας Ασφάλειας-Αξιοπιστίας Συναλλαγών 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.4.12 : Ασφάλεια/Αξιοπιστία συναλλαγών 

 

  

Μέσω προσωπικού 
τράπεζας 

65% 

Οι ίδιοι μέσω 
διαδικτύου 

23% 

Μέσω μηχανημάτων 
αυτόματων 

συναλλαγών 
12% 

Ασφάλεια/Αξιοπιστία συναλλαγών 

Μέσω προσωπικού τράπεζας Οι ίδιοι μέσω διαδικτύου 

Μέσω μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών 

Ασφάλεια - Αξιοπιστία συναλλαγών 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Μέσω προσωπικού τράπεζας 230 65.0 65.0 65.0 

Οι ίδιοι μέσω διαδικτύου 83 23.4 23.4 88.4 

Μέσω μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών 41 11.6 11.6 100.0 

Σύνολο 354 100.0 100.0  
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5.5. Ανάλυση Εμπειρικών Αποτελεσμάτων 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου Χ² (Pearson). Ο έλεγχος Χ² 

χρησιμοποιείται για να εξεταστεί ο βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις των ερωτούμενων σχετικά με την ποιότητα των 

τραπεζικών υπηρεσιών.  

Ακολουθούν 4 πινάκες, καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει τα αριθμητικά ευρήματα 

της συσχέτισης ενός δημογραφικού χαρακτηριστικού με τις αντίστοιχες  τραπεζικές 

προτιμήσεις. 

Asymptotic significance: είναι το επίπεδο ή η στάθμη σημαντικότητας και 

συμβολίζεται με το p.  

Γενικά, στην ανάλυση μας χρησιμοποιούμε επίπεδο σημαντικότητας 5% , επομένως: 

             - αν p> 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0  

             - αν p< 0,05 δεν μπορούμε να δεχτούμε την Η0 επομένως δεχόμαστε την Η1 

 

Στη περίπτωση μας  Η0 είναι η υπόθεση ότι  η κάθε  προτίμηση σχετικά με την 

ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών δεν σχετίζεται (επηρεάζεται) από το εκάστοτε 

δημογραφικό χαρακτηριστικό. 

Αντιθέτως Η1 είναι η υπόθεση ότι  η κάθε  προτίμηση σχετικά με την ποιότητα των 

τραπεζικών υπηρεσιών  σχετίζεται (επηρεάζεται) από το εκάστοτε δημογραφικό 

χαρακτηριστικό. 

 

5.5.1. Πίνακας Σημαντικότητας Φύλου 

 

Φύλο 

  

Pearson 

Chi-Square 

(X²) 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

(p) 

Συχνότητα  (Πόσο συχνά) 4,700 0,195 

Πληρωμές (Μέσω μετρητών, καρτών κλπ) 9,532 0,023 

Τρόπος πληρωμής (ATM, mobile κλπ) 18,514 0,001 

Πλεονεκτήματα καταστημάτων 0,364 0,948 

Μειονεκτήματα καταστημάτων 3,471 0,324 

Πλεονεκτήματα e-banking 6,373 0,095 

Μειονεκτήματα e-banking 8,786 0,032 

Ασφάλεια-Αξιοπιστία 5,236 0,073 
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Από το παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε μέσω του ελέγχου Χ² ότι το φύλο επηρεάζει 

τις προτιμήσεις σχετικά με τα μέσα πληρωμής, τον τρόπο διεκπεραίωσης της 

συναλλαγής, καθώς και την ερώτηση σχετικά με το κυριότερο μειονέκτημα των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. 

 

 

5.5.2. Πίνακας Σημαντικότητας Ηλικίας 

 

Ηλικία 

  

Pearson 
 Chi-Square  

(Χ²) 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

(p) 

Συχνότητα  (Πόσο συχνά) 36,124 0,000 

Πληρωμές (Μέσω μετρητών, καρτών κλπ) 25,235 0,003 

Τρόπος πληρωμής (ATM,mobile) 82,122 0,000 

Πλεονεκτήματα καταστημάτων 20,413 0,016 

Μειονεκτήματα καταστημάτων 12,095 0,208 

Πλεονεκτήματα e-banking 29,947 0,000 

Μειονεκτήματα e-banking 43,316 0,000 

Ασφάλεια-Αξιοπιστία 25,486 0,000 

 

Αντίστοιχα από το παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε μέσω του ελέγχου Χ² ότι το 

δημογραφικό χαρακτηριστικό της ηλικίας επηρεάζει τις προτιμήσεις σχετικά με τη 

συχνότητα των τραπεζικών συναλλαγών, τα μέσα πληρωμής, τον τρόπο 

διεκπεραίωσης της συναλλαγής, καθώς και τις ερωτήσεις σχετικά με το κυριότερο  

πλεονέκτημα των καταστημάτων εξυπηρέτησης, το κυριότερο  πλεονέκτημα των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, το κυριότερο μειονέκτημα των ηλεκτρονικών 

τραπεζικών συναλλαγών και τέλος το ποιο θεωρούν ως ασφαλέστερο μέσο 

συναλλαγής. 
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5.5.3. Πίνακας Σημαντικότητας Επαγγέλματος 

 

 

Συνεχίζοντας με το τρίτο πίνακα παρατηρούμε και πάλι ότι το δημογραφικό στοιχείο 

της εργασίας επηρεάζει τη πλειονότητα των απαντήσεων. Επηρεάζει τις προτιμήσεις 

σχετικά με τη συχνότητα των τραπεζικών συναλλαγών, τα μέσα πληρωμής, τον τρόπο 

διεκπεραίωσης της συναλλαγής, καθώς και τις ερωτήσεις σχετικά με το κυριότερο  

πλεονέκτημα των καταστημάτων εξυπηρέτησης, το κυριότερο  μειονέκτημα των 

καταστημάτων εξυπηρέτησης και το κυριότερο μειονέκτημα των ηλεκτρονικών 

τραπεζικών συναλλαγών. 

 

5.5.4. Πίνακας Σημαντικότητας Εκπαίδευσης 

 

 

Επάγγελμα 

  

Pearson 
 Chi-Square 

 (Χ²) 

Asymp. Sig. 
 (2-sided) 

(p) 

Συχνότητα  (Πόσο συχνά) 62,815 0,000 

Πληρωμές (Μέσω μετρητών, καρτών κλπ) 36,202 0,007 

Τρόπος πληρωμής (ATM,mobile) 79,890 0,000 

Πλεονεκτήματα καταστημάτων 33,043 0,016 

Μειονεκτήματα καταστημάτων 29,182 0,046 

Πλεονεκτήματα e-banking 27,819 0,065 

Μειονεκτήματα e-banking 31,073 0,028 

Ασφάλεια-Αξιοπιστία 16,099 0,187 

Εκπαίδευση 

  

Pearson   
Chi-Square  

(Χ²) 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

(p) 

Συχνότητα  (Πόσο συχνά) 32,033 0,001 

Πληρωμές (Μέσω μετρητών, καρτών κλπ) 31,848 0,001 

Τρόπος πληρωμής (ATM,mobile) 76,725 0,000 

Πλεονεκτήματα καταστημάτων 17,863 0,120 

Μειονεκτήματα καταστημάτων 8,589 0,738 

Πλεονεκτήματα e-banking 10,905 0,537 

Μειονεκτήματα e-banking 23,516 0,024 

Ασφάλεια-Αξιοπιστία 12,814 0,118 
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Ο τέταρτος και τελευταίος πίνακας, μας δείχνει κατά πόσο συσχετίζεται η εκπαίδευση 

με τις παραπάνω επιλογές. Οι κυριότερες επιρροές βρίσκονται στις προτιμήσεις 

σχετικά με τη συχνότητα των τραπεζικών συναλλαγών, στα μέσα πληρωμής, στον 

τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής καθώς και στην ερώτηση σχετικά με το 

κυριότερο  μειονέκτημα  των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. 

 

Παρακάτω αναλύονται τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω 

της ανάλυσης  του Χ². 

Οι πρώτες τρείς αναλύσεις αναφέρονται στο συσχετισμό του φύλου  με τις 

προτιμήσεις στα μέσα πληρωμής, στο τρόπο διεκπεραίωσης των συναλλαγών και στα 

μειονεκτήματα του e-banking αντίστοιχα. 

 

 

ΦΥΛΟ 

 
5.5.5. Πίνακας Συχνότητας Φύλου-Πληρωμών 

Πληρωμές 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

ΑΝΔΡΑΣ Έγκυρο 

Μετρητά 70 44.3 44.3 44.3 

Χρεωστικές/Προπληρωμένες 

κάρτες 

62 39.2 39.2 83.5 

Πιστωτικές κάρτες 14 8.9 8.9 92.4 

Εμβάσματα 12 7.6 7.6 100.0 

Σύνολο 158 100.0 100.0  

ΓΥΝΑΙΚΑ Έγκυρο 

Μετρητά 104 53.1 53.1 53.1 

Χρεωστικές/Προπληρωμένες 

κάρτες 

76 38.8 38.8 91.8 

Πιστωτικές κάρτες 13 6.6 6.6 98.5 

Εμβάσματα 3 1.5 1.5 100.0 

Σύνολο 196 100.0 100.0  
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Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται η συσχέτιση του φύλου με τις  προτιμήσεις 

στα μέσα πληρωμής. Από τους 158 άνδρες που απάντησαν το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο 70 επέλεξαν τα μετρητά, 62 τις χρεωστικές κάρτες, 14 τις πιστωτικές 

και 12 τα εμβάσματα. Αντίστοιχα από τις 196 γυναίκες 104 επέλεξαν τα μετρητά, 76 

τις χρεωστικές κάρτες, 13 τις πιστωτικές και 3 τα εμβάσματα. Σε μία εποχή έντονης 

οικονομικής κρίσης και φορολογικών μεταρρυθμίσεων, όπου δίνονται κίνητρα 

διεκπεραίωσης συναλλαγών με πλαστικό χρήμα, καθώς και σε μια εποχή που οι 

πληρωμές διευκολύνονται εξαιτίας της τεχνολογικής ανάπτυξης, παρατηρούμε ότι  και 

στα δύο φύλα πρώτη προτίμηση είναι τα μετρητά. Επιπροσθέτως πριν κάποια χρόνια 

οι τράπεζες χορηγούσαν με μεγάλη ευκολία πιστωτικές κάρτες, η χρήση των οποίων 

σήμερα, βάσει του δείγματος δεν ξεπερνάει το 10% σε κανένα από τα δύο φύλα. 

Έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες  παρουσιάζεται στη 

χρήση εμβασμάτων. Είναι εμφανής μια μεγαλύτερη προτίμηση από τον αντρικό 

πληθυσμό σε αυτό τον τρόπο πληρωμής. Εν αντιθέσει οι γυναίκες  φαίνεται να 

υποστηρίζουν τη χρήση μετρητών σε μεγαλύτερο ποσοστό απ ότι οι άντρες 

(53%>44,3%). 

 

 

  

                 Διάγραμμα 5.5.5.α : Άνδρας-Πληρωμή                                                Διάγραμμα 5.5.5.β : Γυναίκα-Πληρωμή 
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5.5.6. Πίνακας Συχνότητας Φύλου – Τρόπου Πληρωμής 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται κατά πόσο επηρεάζει το φύλο, το τρόπο 

διεκπεραίωσης των τραπεζικών συναλλαγών. Από τους 158 άντρες 28 προτιμούν την 

επίσκεψη σε ένα κατάστημα, 43 τα ΑΤΜ-ΚΑΣ, 72 το e-banking, 3 το phone banking 

και 12 το mobile banking. Από την άλλη πλευρά από τις 196 γυναίκες 61 προτιμούν 

την επίσκεψη στο κατάστημα, 61 τα ΑΤΜ-ΚΑΣ, 70 το e-banking, καμία το phone 

banking και 4 το mobile banking. Από τα παραπάνω ποσοστά προκύπτει ότι οι 

γυναίκες προτιμούν την εξυπηρετικότατα των υπαλλήλων στη τράπεζα κατά 31,1% σε 

αντίθεση με το 17,7% των αντρών. Όσον αφορά τη χρήση των ΑΤΜ και τα δύο φύλα 

εμφανίζονται κοντά σε ποσοστά (27,2% & 31,1%). Οι γυναίκες δείχνουν την ίδια 

ακριβώς προτίμηση στις δύο πρώτες επιλογές έχοντας ακριβώς το ίδιο ποσοστό και 

στην επίσκεψη στο κατάστημα αλλά και στο ΑΤΜ. Οι άνδρες δείχνουν να 

απολαμβάνουν τα οφέλη της τεχνολογίας και του e-banking κατά 45,6%, ποσοστό 

πολύ υψηλό σε σχέση με τις υπόλοιπες επιλογές. Και στις γυναίκες όμως είναι η 

προτίμηση του δείγματος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις 

υπόλοιπες αλλά χωρίς να έχει μεγάλη απόκλιση από τις 2 προηγούμενες. Γίνεται 

αντιληπτό λοιπόν ότι οι γυναίκες κάνουν ισόποση σχεδόν χρήση των 3 πρώτων 

επιλογών (31,1%+31,1%+35,7%=97,9%). Το phone banking  έχει ένα μικρό ποσοστό 

της τάξης του 1,9% στους άνδρες ενώ καμία γυναίκα από τις 196 φαίνεται να μην το 

χρησιμοποιεί. Τέλος το mobile banking συγκεντρώνει ένα 7,6% του αντρικού 

Τρόπος Πληρωμής 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

ΑΝΔΡΑΣ Έγκυρο 

Κατάστημα 28 17.7 17.7 17.7 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 43 27.2 27.2 44.9 

e-banking 72 45.6 45.6 90.5 

Phone-banking 3 1.9 1.9 92.4 

Mobile-banking 12 7.6 7.6 100.0 

Σύνολο 158 100.0 100.0  

ΓΥΝΑΙΚΑ Έγκυρο 

Κατάστημα 61 31.1 31.1 31.1 

ΑΤΜ – ΚΑΣ 61 31.1 31.1 62.2 

e-banking 70 35.7 35.7 98.0 

Mobile-banking 4 2.0 2.0 100.0 

Σύνολο 196 100.0 100.0  
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πληθυσμού έναντι  του 2% του γυναικείου. Οι άνδρες έχουν τη τάση να 

χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ή το κινητό τους, περισσότερο, για τη διεκπεραίωση 

των συναλλαγών τους σε ποσοστό 56,10%  (46,6%+1,9%+7,6%)  σε αντίθεση με το 

αντίστοιχο 37,7% (35,7%+2%) των γυναικών. 

 

   
               Διάγραμμα 5.5.6.α : Άνδρας - Τρόπος Πληρωμής                             Διάγραμμα 5.5.6.β : Άνδρας - Τρόπος Πληρωμής 
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5.5.7. Πίνακας Συχνότητας Φύλου – Μειονεκτημάτων Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συν/γών 

 

 
Στο παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι και τα 2 φύλα θεωρούν δύσκολες τις ιστοσελίδες 

των τραπεζών προς χειρισμό, με μια μικρή πρωτιά στους άντρες (29,7% έναντι 

23,5%), οι οποίοι όπως είδαμε προηγουμένως χρησιμοποιούν το e-banking 

περισσότερο από τις γυναίκες επομένως λογικό επακόλουθο είναι να έχουν 

περισσότερες παρατηρήσεις επί του θέματος. Η έλλειψη βασικών γνώσεων 

τεχνολογίας  «βασανίζει» κυρίως το γυναικείο πληθυσμό όπου το ποσοστό προτίμησης 

είναι διπλάσιο σε σχέση με των αντρών (20,9% έναντι 10,8%).  Η απουσία του 

κατάλληλου εξοπλισμού έχει σχεδόν το ίδιο ποσοστό και στις δύο κατηγορίες (7% και 

10,2% αντίστοιχα). Το κυριότερο μειονέκτημα όσον αφορά το e-banking είναι η 

απρόσωπη εξυπηρέτηση και για τα δύο φύλα με ποσοστά 52,5% και 45,4% 

αντίστοιχα. Όταν περίπου 170 άτομα από τα 354 του δείγματος επιλέγουν τη 

απρόσωπη εξυπηρέτηση ως το βασικό μειονέκτημα γίνεται κατανοητό ότι το e-

banking παρ’ όλη την άμεση εξυπηρέτηση και  διευκόλυνση που προσφέρει χρειάζεται 

αρκετή βελτίωση ακόμη για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών.  

Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

ΑΝΔΡΑΣ Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 
47 29.7 29.7 29.7 

Έλλειψη γνώσεων 

τεχνολογίας 

17 10.8 10.8 40.5 

Απουσία εξοπλισμού 
11 7.0 7.0 47.5 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 
83 52.5 52.5 100.0 

Σύνολο 158 100.0 100.0  

ΓΥΝΑΙΚΑ Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 
46 23.5 23.5 23.5 

Έλλειψη γνώσεων 

τεχνολογίας 

41 20.9 20.9 44.4 

Απουσία εξοπλισμού 
20 10.2 10.2 54.6 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 
89 45.4 45.4 100.0 

Σύνολο 196 100.0 100.0  
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                                Διάγραμμα 5.5.7.α :                                                                                        Διάγραμμα 5.5.7.β : 

    Άνδρας- Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών                             Γυναίκα - Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 

Οι επόμενες αναλύσεις αναφέρονται στους στατιστικά σημαντικούς συσχετισμούς  της 

ηλικίας  με τις προτιμήσεις στη συχνότητα των συναλλαγών, στα μέσα πληρωμής, στο 

τρόπο διεκπεραίωσης των συναλλαγών, στα πλεονεκτήματα του καταστήματος και του 

e-banking, στα μειονεκτήματα του e-banking καθώς και  στην ασφάλεια και την 

αξιοπιστία των συναλλαγών. 
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Ηλικία 

5.5.8. Πίνακας Συχνότητας Ηλικίας – Συχνότητας Συναλλαγών 

 

 
 

Σχεδόν καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές φαίνεται να έχει βάσει του πίνακα ένα 

ποσοστό της τάξης του 14,6% στην ηλικιακή ομάδα των 26-40 μόνο, ενώ στις 

υπόλοιπες ομάδες μειώνεται αισθητά μέχρι που μηδενίζεται εντελώς για την ηλικιακή 

ομάδα των 61 και άνω.  Η επιλογή της «1-4 φορές την εβδομάδα» αποτελεί μία από τις 

κύριες ή και την κυριότερη προτίμηση στις δύο πρώτες κατηγορίες των 18-25 και των 

25-40 με 33,8% και 43,2% αντίστοιχα. Αντιθέτως στη κατηγορία των 41-60 μειώνεται  

στο 26,4% και στα 61 και άνω βρίσκεται στο 15,6%. Είναι λογικό όσο περνάνε τα 

χρόνια να μειώνεται η συχνότητα της  τραπεζικής δραστηριότητα ενός ανθρώπου από 

τη στιγμή που μειώνονται οι ανάγκες του (επαγγελματικές και προσωπικές). 

Αντιθέτως η επιλογή  «1-4 φορές την μήνα» φαίνεται να καλύπτει το μεγαλύτερο 

ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα των 41-60 με 45,3% καθώς και στην 61 και άνω με ένα 

συντριπτικό ποσοστό 68,8%. Στις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες κατέχει ένα ποσοστό 

Συχνότητα συναλλαγών 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

18-25 Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 8 10.4 10.4 10.4 

1-4 φορές την εβδομάδα 26 33.8 33.8 44.2 

1-4 φορές τον μήνα 26 33.8 33.8 77.9 

Πιο σπάνια 17 22.1 22.1 100.0 

Σύνολο 77 100.0 100.0  

26-40 Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 28 14.6 14.6 14.6 

1-4 φορές την εβδομάδα 83 43.2 43.2 57.8 

1-4 φορές τον μήνα 68 35.4 35.4 93.2 

Πιο σπάνια 13 6.8 6.8 100.0 

Σύνολο 192 100.0 100.0  

41-60 Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 4 7.5 7.5 7.5 

1-4 φορές την εβδομάδα 14 26.4 26.4 34.0 

1-4 φορές τον μήνα 24 45.3 45.3 79.2 

Πιο σπάνια 11 20.8 20.8 100.0 

Σύνολο 53 100.0 100.0  

61 και 

άνω 
Έγκυρο 

1-4 φορές την εβδομάδα 5 15.6 15.6 15.6 

1-4 φορές τον μήνα 22 68.8 68.8 84.4 

Πιο σπάνια 5 15.6 15.6 100.0 

Σύνολο 32 100.0 100.0  
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σχεδόν ίδιο που κυμαίνεται στο 34-35% όπου στα 18-25 είναι ακριβώς το ίδιο 

ποσοστό με την δεύτερη επιλογή. Τέλος η επιλογή «Πιο σπάνια» κυμαίνεται γύρω στο 

20-22% στην ηλικιακή ομάδα των 18-25 και 41-60, μειώνεται κατά 5% στην ομάδα 

των 61 και άνω, ενώ  στα 25-40 αποτελεί τη πιο σπάνια προτίμηση. Από τα  192 άτομα 

που αποτελούν την ηλικιακή αυτή ομάδα που σημειωτέον είναι και η πολυπληθέστερη 

μόνο το 6,8% του δείγματος αυτού καλύπτεται από την επιλογή αυτή. Αυτό προφανώς 

συμβαίνει διότι αναφερόμαστε σε άτομα που επί το πλείστον εργάζονται, επενδύουν, 

«τρέχουν» επιχειρήσεις, έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, συντηρούν σπίτια και 

παιδιά και γενικώς αποτελούν την πιο ενεργητική και δημιουργική ηλικιακή τάξη. 

 

 
        Διάγραμμα 5.5.8.α : Συχνότητα συναλλαγών (18-25)                      Διάγραμμα 5.5.8.β : Συχνότητα συναλλαγών (26-40) 

 

 

 

 
        Διάγραμμα 5.5.8.γ : Συχνότητα συναλλαγών  (41-60 )                 Διάγραμμα 5.5.8.δ : Συχνότητα συναλλαγών  (61 και άνω) 
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5.5.9. Πίνακας Συχνότητας Ηλικίας - Πληρωμών 

 

Με μια ματιά στο παραπάνω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι η χρήση μετρητών στις 

συναλλαγές αποτελεί σχεδόν τη Νο 1 επιλογή για τη πλειονότητα του δείγματος 

ανεξαρτήτου ηλικίας. Οι συνεχώς και με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό μεταβαλλόμενες 

συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον, η επιβολή των capital controls, η αναγκαστική 

χρήση POS από τους επιτηδευματίες, τα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα των 

κυβερνήσεων φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για να αλλάξουν τη συνήθεια του Έλληνα 

πολίτη, να πληρώνει με μετρητά. Στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα μόνο, παρατηρούμε 

ότι τα μετρητά αποτελούν το 43,2% ενώ οι χρεωστικές/προπληρωμένες  κάρτες το 

45,3%, ποσοστά σχεδόν ίδια που δείχνουν τη τάση των νεότερων ηλικιακά να δίνουν 

ελάχιστο προβάδισμα στη χρήση χρεωστικών καρτών ή τουλάχιστον να τις αξιοποιούν 

Πληρωμές 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

18-25 Έγκυρο 

Μετρητά 41 53.2 53.2 53.2 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

30 39.0 39.0 92.2 

Πιστωτικές κάρτες 4 5.2 5.2 97.4 

Εμβάσματα 2 2.6 2.6 100.0 

Σύνολο 77 100.0 100.0  

26-40 Έγκυρο 

Μετρητά 83 43.2 43.2 43.2 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

87 45.3 45.3 88.5 

Πιστωτικές κάρτες 16 8.3 8.3 96.9 

Εμβάσματα 6 3.1 3.1 100.0 

Σύνολο 192 100.0 100.0  

41-60 Έγκυρο 

Μετρητά 27 50.9 50.9 50.9 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

15 28.3 28.3 79.2 

Πιστωτικές κάρτες 4 7.5 7.5 86.8 

Εμβάσματα 7 13.2 13.2 100.0 

Σύνολο 53 100.0 100.0  

61 και 

άνω 
Έγκυρο 

Μετρητά 23 71.9 71.9 71.9 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

6 18.8 18.8 90.6 

Πιστωτικές κάρτες 3 9.4 9.4 100.0 

Σύνολο 32 100.0 100.0  
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εξίσου. Ενθαρρυντικό για τη χρήση χρεωστικών καρτών είναι και το ποσοστό σε 

ηλικίες 18-25 που αγγίζει το 39%. Στην ομάδα των 41-60 φαίνεται να γίνεται μια 

πραγματική προσπάθεια για εξοικείωση με τα νέα  μέσα πληρωμών με ένα ποσοστό 

της τάξεως του 28,3% ενώ στα 61 και άνω βρίσκεται ακόμα στο 18,8% αντίστοιχα. 

Από την άλλη πλευρά η χρήση των πιστωτικών καρτών που μεσουρανούσαν τη 

προηγούμενη δεκαετία χάρις στην συνεχή προώθηση τους μέσω των τραπεζικών 

ιδρυμάτων, δεν ξεπερνάει το 9,4% σε καμία ηλικιακή ομάδα του δείγματος 

αποτυπώνοντας τη πτωτική τάση στη χρήση τους στην εποχή μας, όπου εμφανώς 

προτιμάται η χρήση των χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών. Τέλος η χρήση των 

εμβασμάτων κατέχει ένα πολύ μικρό ποσοστό στα 18-40 με ένα ποσοστό που 

κυμαίνεται στο 3%, στα 13,2% στα 41-60 και στο 0% στα 61 και άνω. 

 

 
                     Διάγραμμα 5.5.9.α : Πληρωμή  (18-25)                                                Διάγραμμα 5.5.9.β : Πληρωμή  (26-40) 

 

 

 

 
                      Διάγραμμα 5.5.9.γ : Πληρωμή   (41-60)                                         Διάγραμμα 5.5.9.δ : Πληρωμή  (61 και άνω) 
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5.5.10. Πίνακας Συχνότητας Ηλικίας – Τρόπου Πληρωμής 

 

Όσον αφορά τον τρόπο διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών παρατηρούμε ότι 

στην ηλικιακή ομάδα των 18-25 κύρια προτίμηση είναι το ΑΤΜ/ΚΑΣ με ποσοστό 

41,6% και δευτερεύον το e-banking με 31,2%. Λογικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι 

αφορά κυρίως σπουδαστές που ως επί το πλείστων οι κύριες τραπεζικές 

δραστηριότητες τους είναι εκταμιεύσεις και πληρωμές εξόδων, είναι νέοι άνθρωποι, 

εξοικειωμένοι με τη τεχνολογία και θέλουν να συναλλάσσονται γρήγορα και εύκολα. 

Στα 26-40 περιορίζεται η χρήση του ΑΤΜ στο 26,6% και αυξάνεται η χρήση του e-

banking στο 52,10%, ίσως γιατί αυξάνεται αναλογικά με την ηλικία και το φάσμα των 

συναλλαγών-υποχρεώσεων. Στην ηλικιακή ομάδα των 41-60 η πίτα μοιράζεται στις 3 

πρώτες επιλογές σχεδόν ισομερώς με ποσοστά από 30 έως 34%. Μετρητά, ΑΤΜ και e 

banking  διχάζουν στα τρία το πληθυσμό αυτό μιας και το phone και το mobile 

Τρόποι πληρωμής 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

18-25 Έγκυρο 

Κατάστημα 17 22.1 22.1 22.1 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 32 41.6 41.6 63.6 

e-banking 24 31.2 31.2 94.8 

Phone-banking 1 1.3 1.3 96.1 

Mobile-banking 3 3.9 3.9 100.0 

Σύνολο 77 100.0 100.0  

 
26-40 Έγκυρο 

Κατάστημα 28 14.6 14.6 14.6 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 51 26.6 26.6 41.1 

e-banking 100 52.1 52.1 93.2 

Phone-banking 1 .5 .5 93.8 

Mobile-banking 12 6.3 6.3 100.0 

Σύνολο 192 100.0 100.0  

 
41-60 Έγκυρο 

Κατάστημα 18 34.0 34.0 34.0 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 16 30.2 30.2 64.2 

e-banking 17 32.1 32.1 96.2 

Phone-banking 1 1.9 1.9 98.1 

Mobile-banking 1 1.9 1.9 100.0 

Σύνολο 53 100.0 100.0  

61 και άνω Έγκυρο 

Κατάστημα 26 81.3 81.3 81.3 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 5 15.6 15.6 96.9 

e-banking 1 3.1 3.1 100.0 

Σύνολο 32 100.0 100.0  
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banking  οριακά αγγίζουν στο 2%. Στα 61 και άνω μία είναι η επιλογή! Επίσκεψη στο 

κατάστημα με ποσοστό 81,3%. Η εκμάθηση χειρισμού αυτόματων πωλητών, 

υπολογιστή ή κινητού σε άτομα άνω των 61 ετών δεν είναι για τους περισσότερους μία 

εύκολη και ευχάριστη εμπειρία. Είτε δεν υπάρχει κάποιος για να υλοποιήσει αυτήν την 

εκπαίδευση, είτε δεν υπάρχουν τα μέσα, είτε η διάθεση και οι γνώσεις. Γι αυτό και 

προτιμούν τη σίγουρη επιλογή της επίσκεψης στο κατάστημα όπου θα εξυπηρετηθούν 

από αρμόδιους, θα πάρουν τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα ενημερωθούν και θα 

νιώσουν ασφαλείς. Ορισμένοι κάνουν τη διαφορά και  χρησιμοποιούν το ΑΤΜ και τα 

KAΣ με ποσοστό 15,6%. Γενικότερα η εξυπηρέτηση από το κατάστημα παραμένει 3
η
 

επιλογή για τις υπόλοιπες ηλικιακές κλίμακες. Επίσης, το phone banking είναι σχεδόν 

άγνωστο στο παραπάνω δείγμα, ενώ ελάχιστη είναι η χρήση του mobile banking στη 

πρώτη και δεύτερη ομάδα με 3,9% και 6,3% αντίστοιχα.  

 
 
 

       
                   Διάγραμμα 5.5.10.α : Τρόποι Πληρωμής  ( 18-25)                       Διάγραμμα 5.5.10.β : Τρόποι Πληρωμής  (26-40) 
 

   
                 Διάγραμμα 5.5.10.γ : Τρόποι Πληρωμής  (41-60)                        Διάγραμμα 5.5.10.δ : Τρόποι Πληρωμής  ( 61 και άνω) 
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5.5.11. Πίνακας Συχνότητας Ηλικίας – Πλεονεκτημάτων Καταστημάτων 

 

Βάσει του παραπάνω πίνακα το κυριότερο πλεονέκτημα της επίσκεψης σε ένα 

κατάστημα για τις τρείς πρώτες ηλικιακές ομάδες είναι η «καλύτερη πληροφόρηση 

μέσω των αρμοδίων». Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα περισσότερα  ζητήματα που 

μπορεί να προκύψουν ανάμεσα σε ένα τραπεζικό ίδρυμα και πελάτη χρειάζεται για να 

λυθούν τουλάχιστον μια ταυτοπροσωπία σε κάποιο κατάστημα, γίνεται κατανοητό 

γιατί είναι και η πρώτη επιλογή πολλών ερωτώμενων. Δευτερεύουσα επιλογή αποτελεί 

«η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη» για τις παραπάνω ομάδες. Και οι δύο αυτές προτιμήσεις 

αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα σε μια εποχή που όλα 

τείνουν να αντικατασταθούν από τη ψηφιακή τεχνολογία. Για την ηλικιακή ομάδα των 

61 και άνω ισχύουν τα ίδια αλλά αντιστρόφως. Το 56,3% επιλέγει την «εμπιστοσύνη»  

Πλεονεκτήματα καταστημάτων 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

18-25 Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση 

συναλλαγών 

5 6.5 6.5 6.5 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 10 13.0 13.0 19.5 

Καλύτερη πληροφόρηση 37 48.1 48.1 67.5 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 25 32.5 32.5 100.0 

Σύνολο 77 100.0 100.0  

 
  26-40 Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση 

συναλλαγών 

19 9.9 9.9 9.9 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 20 10.4 10.4 20.3 

Καλύτερη πληροφόρηση 104 54.2 54.2 74.5 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 49 25.5 25.5 100.0 

Σύνολο 192 100.0 100.0  

 
41-60 Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση 

συναλλαγών 

4 7.5 7.5 7.5 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 5 9.4 9.4 17.0 

Καλύτερη πληροφόρηση 24 45.3 45.3 62.3 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 20 37.7 37.7 100.0 

Σύνολο 53 100.0 100.0  

61 και 
άνω Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση 

συναλλαγών 

5 15.6 15.6 15.6 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 4 12.5 12.5 28.1 

Καλύτερη πληροφόρηση 5 15.6 15.6 43.8 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 18 56.3 56.3 100.0 

Σύνολο 32 100.0 100.0  
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και το 15,6% μόνον, τη «καλύτερη πληροφόρηση μέσω αρμοδίων». Το ίδιο ακριβώς 

ποσοστό στην ομάδα αυτή επιλέγει το κατάστημα για τη ταχύτερη διεκπεραίωση των 

συναλλαγών του. Προτίμηση που δεν συμμερίζονται οι υπόλοιπες ομάδες βάσει των 

μονοψήφιων ποσοστών τους. Η εξυπηρέτηση από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό 

διατηρεί και στις τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες ένα ποσοστό κοντά στο 10-13% 

τοποθετώντας τη, στη τρίτη κατά σειρά προτίμησης, επιλογή.  

 
 

    
     Διάγραμμα 5.5.11.α : Πλεονέκτημα Καταστημάτων  (18-25)          Διάγραμμα 5.5.11.β : Πλεονέκτημα Καταστημάτων ( 26-40) 

 

   
      Διάγραμμα 5.5.11.γ : Πλεονέκτημα Καταστημάτων  (41-60)    Διάγραμμα 5.5.11.δ : Πλεονέκτημα Καταστημάτων  (61 και άνω) 
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      5.5.12. Πίνακας Συχνότητας Ηλικίας – Πλεονεκτημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 

 

 

Στις μέρες μας η νέα τάση είναι η  24ωρη εξυπηρέτηση. Είτε αφορά την εστίαση, είτε 

το εμπόριο, είτε τις μεταφορές είτε τη τραπεζική εξυπηρέτηση. Οι ανάγκες και οι 

υποχρεώσεις αυξάνονται επομένως ο άνθρωπος θέλει ανά πάσα στιγμή να 

πραγματοποιεί αγορές, καταθέσεις, εξοφλήσεις, να τακτοποιεί οφειλές και γενικώς 

εκκρεμότητες. Αυτό φαίνεται από τα ποσοστά που συγκέντρωσε η 24ωρη 

εξυπηρέτηση στον παραπάνω πίνακα. Θεωρείται το κυριότερο πλεονέκτημα των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Επόμενη σε 

κατάταξη επιλογή, είναι η ευκολία πραγματοποίησης συναλλαγών που στην ομάδα 

των 18-25 και 41-60 , ισοψηφεί με την άμεση εξυπηρέτηση. Στα 26-40 καθώς και άνω 

των 61 η άμεση εξυπηρέτηση αποτελεί την τρίτη επιλογή με ποσοστά 21,4% και 6,3% 

αντίστοιχα. Τελευταία σε προτίμηση επιλογή είναι η μείωση των αποστάσεων. Η 

                                             Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

18-25 Έγκυρο 

24ωρη εξυπηρέτηση 25 32.5 32.5 32.5 

Κατάργηση αποστάσεων 8 10.4 10.4 42.9 

Άμεση εξυπηρέτηση 22 28.6 28.6 71.4 

Ευκολία συναλλαγών 22 28.6 28.6 100.0 

Σύνολο  77 100.0 100.0  

 
26-40 Έγκυρο 

24ωρη εξυπηρέτηση 92 47.9 47.9 47.9 

Κατάργηση αποστάσεων 8 4.2 4.2 52.1 

Άμεση εξυπηρέτηση 41 21.4 21.4 73.4 

Ευκολία συναλλαγών 51 26.6 26.6 100.0 

Σύνολο 192 100.0 100.0  

 
41-60 Έγκυρο 

24ωρη εξυπηρέτηση 38 71.7 71.7 71.7 

Κατάργηση αποστάσεων 1 1.9 1.9 73.6 

Άμεση εξυπηρέτηση 7 13.2 13.2 86.8 

Ευκολία συναλλαγών 7 13.2 13.2 100.0 

Σύνολο 53 100.0 100.0  

61 και 
άνω Έγκυρο 

24ωρη εξυπηρέτηση 23 71.9 71.9 71.9 

Κατάργηση αποστάσεων 1 3.1 3.1 75.0 

Άμεση εξυπηρέτηση 2 6.3 6.3 81.3 

Ευκολία συναλλαγών 6 18.8 18.8 100.0 

Σύνολο 32 100.0 100.0  



        

72 
 

έρευνα διεξήχθη σε ένα αστικό κέντρο που διαθέτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό  

τραπεζικών υποκαταστημάτων ανά περιοχή. Ιδιαίτερα μετά τις μαζικές συγχωνεύσεις 

των τραπεζών δεν υπάρχει κάτοικος στη Θεσσαλονίκη που να μην έχει σε ακτίνα 500 

μέτρων κάποιο κατάστημα εξυπηρέτησης. Αυτή μπορεί να είναι η αιτία που το δείγμα 

στράφηκε κυρίως στα άλλα πλεονεκτήματα ή απλώς δεν το θεώρησε ιδιαίτερα 

σημαντικό. 

 

    
        Διάγραμμα 5.5.12.α : Πλεονέκτημα Ηλεκτρονικών                                Διάγραμμα 5.5.12.β : Πλεονέκτημα Ηλεκτρονικών 

                                               Συναλλαγών  (18-25 )                                                                                    Συναλλαγών ( 26-40) 
 

 
            Διάγραμμα 5.5.12.γ : Πλεονέκτημα Ηλεκτρονικών                             Διάγραμμα 5.5.12.δ : Πλεονέκτημα Ηλεκτρονικών 

                                                   Συναλλαγών  (41-60 )                                                                                Συναλλαγών ( 61 και άνω) 
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      5.5.13. Πίνακας Συχνότητας Ηλικίας – Μειονεκτημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 

 

Το κυριότερο μειονέκτημα των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών για ηλικίες 18-

60 ετών του δείγματος, είναι η απρόσωπη εξυπηρέτηση με ποσοστά 54,5%, 49% και 

45,3% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά στα 61 και άνω κυριότερο μειονέκτημα είναι 

η έλλειψη βασικών γνώσεων τεχνολογίας. Από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος δεν 

μπορεί να χειριστεί έναν υπολογιστή, ένα tablet ή ένα smartphone, ή να κάνει καλή 

χρήση του διαδικτύου γενικότερα, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει μια αντίστοιχη 

υπηρεσία εκπαίδευσης από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, είναι λογικό να μην 

χρησιμοποιήσει ποτέ τις ηλεκτρονικές τραπεζικές εφαρμογές. Δεύτερο κατά σειρά 

μειονέκτημα για τις 2 πρώτες ομάδες είναι  οι δύσκολες σε χειρισμό ιστοσελίδες ενώ 

για τη τρίτη  και τέταρτη ομάδα η έλλειψη βασικών γνώσεων τεχνολογίας και 

απρόσωπη εξυπηρέτηση αντίστοιχα. Από τα 41 και άνω τρίτο σε σειρά μειονέκτημα 

Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

18-25 Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 19 24.7 24.7 24.7 

Έλλειψη γνώσεων 

τεχνολογίας 

4 5.2 5.2 29.9 

Απουσία εξοπλισμού 12 15.6 15.6 45.5 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 42 54.5 54.5 100.0 

Σύνολο 77 100.0 100.0  

 
26-40 Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 57 29.7 29.7 29.7 

Έλλειψη γνώσεων 

τεχνολογίας 

24 12.5 12.5 42.2 

Απουσία εξοπλισμού 17 8.9 8.9 51.0 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 94 49.0 49.0 100.0 

Σύνολο 192 100.0 100.0  

 
41-60 Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 13 24.5 24.5 24.5 

Έλλειψη γνώσεων 

τεχνολογίας 

15 28.3 28.3 52.8 

Απουσία εξοπλισμού 1 1.9 1.9 54.7 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 24 45.3 45.3 100.0 

Σύνολο 53 100.0 100.0  

61 και 
άνω Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 4 12.5 12.5 12.5 

Έλλειψη γνώσεων 

τεχνολογίας 

15 46.9 46.9 59.4 

Απουσία εξοπλισμού 1 3.1 3.1 62.5 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 12 37.5 37.5 100.0 

Σύνολο 32 100.0 100.0  
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είναι οι ιστοσελίδες δύσκολες σε χειρισμό ενώ τα άτομα των 26-40 πιστεύουν ότι είναι 

η έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας. Για την ηλικιακή ομάδα των  18-25 πιστεύεται ότι 

είναι η απουσία του κατάλληλου εξοπλισμού, γιατί κάποιοι έχουν τις γνώσεις αλλά 

μπορεί να μην έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο σε όλους τους χώρους ή  αντίστοιχα 

υπολογιστή. Τις λιγότερες πιθανότητες να είναι το κύριο μειονέκτημα του e-banking 

συγκέντρωσε στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες η προηγούμενη επιλογή της “απουσίας 

εξοπλισμού” μιας και είναι αρκετά σπάνιο ένα σπίτι να μη διαθέτει σύνδεση internet 

και ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

                                 
         Διάγραμμα 5.5.13.α : Μειονέκτημα Ηλεκτρονικών                              Διάγραμμα 5.5.13.β : Μειονέκτημα Ηλεκτρονικών    

                                                 Συναλλαγών  ( 18-25 )                                                                                 Συναλλαγών  ( 26-40 )       

                 

    
               Διάγραμμα 5.5.13.γ : Μειονέκτημα Ηλεκτρονικών                        Διάγραμμα 5.5.13.δ : Μειονέκτημα Ηλεκτρονικών 

                                                      Συναλλαγών  ( 41-60 )                                                                          Συναλλαγών  (61 και άνω) 

 

0

20

40

60

18-25

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 
Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 
Απουσία εξοπλισμού 
Απρόσωπη εξυπηρέτηση 

0

20

40

60

26-40

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 
Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 
Απουσία εξοπλισμού 
Απρόσωπη εξυπηρέτηση 

0

10

20

30

40

50

41-60

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 
Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 
Απουσία εξοπλισμού 
Απρόσωπη εξυπηρέτηση 

0

10

20

30

40

50

61 και άνω 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 
Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 
Απουσία εξοπλισμού 
Απρόσωπη εξυπηρέτηση 



        

75 
 

 

5.5.14. Πίνακας Συχνότητας Ηλικίας - Ασφάλειας/Αξιοπιστίας Συναλλαγών 

 

Στην ερώτηση ποιες συναλλαγές θεωρούνται ως πιο ασφαλείς και αξιόπιστες, η 

πλειονότητα του δείγματος απάντησε αυτές που διεκπεραιώνονται μέσω του 

προσωπικού της τράπεζας με ποσοστά που ξεκινούν από το 59,7% και αγγίζουν το 

90,6%. Δεύτερες κατά σειρά  προτεραιότητας, για άτομα από 18-40 είναι οι 

συναλλαγές που διενεργούν οι ίδιοι μέσω του διαδικτύου και τρίτες είναι αυτές που 

διενεργούν οι ίδιοι μέσω του ΑΤΜ-ΚΑΣ. Το ακριβώς αντίθετο σενάριο συμβαίνει 

στην ηλικιακή ομάδα των 41-60 που προτιμάει τα ΑΤΜ από το διαδίκτυο. Στην ομάδα 

των 61 και άνω από τη στιγμή που το 91% επέλεξε το προσωπικό της τράπεζας για να 

διεκπεραιώνει με ασφάλεια τις συναλλαγές του και μόνο το 9% θεώρησε τα ΑΤΜ  ως 

τη πιο ασφαλή επιλογή για συναλλαγή. 

 

 

 

Ασφάλεια-Αξιοπιστία συναλλαγών 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

18-25 Έγκυρο 

Μέσω προσωπικού τράπεζας 46 59.7 59.7 59.7 

Οι ίδιοι μέσω διαδικτύου 17 22.1 22.1 81.8 

Μέσω μηχανημάτων 

αυτόματων συναλλαγών 

14 18.2 18.2 100.0 

Σύνολο 77 100.0 100.0  

 
26-40 Έγκυρο 

Μέσω προσωπικού τράπεζας 115 59.9 59.9 59.9 

Οι ίδιοι μέσω διαδικτύου 60 31.3 31.3 91.1 

Μέσω μηχανημάτων 

αυτόματων συναλλαγών 

17 8.9 8.9 100.0 

Σύνολο 192 100.0 100.0  

 
41-60 Έγκυρο 

Μέσω προσωπικού τράπεζας 40 75.5 75.5 75.5 

Οι ίδιοι μέσω διαδικτύου 6 11.3 11.3 86.8 

Μέσω μηχανημάτων 

αυτόματων συναλλαγών 

7 13.2 13.2 100.0 

Σύνολο 53 100.0 100.0  

61 και   
άνω Έγκυρο 

Μέσω προσωπικού τράπεζας 29 90.6 90.6 90.6 

Μέσω μηχανημάτων 

αυτόματων συναλλαγών 

3 9.4 9.4 100.0 

Σύνολο 32 100.0 100.0  
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           Διάγραμμα 5.5.14.α : Ασφάλεια Συναλλαγών – 18-25                Διάγραμμα 5.5.14.β : Ασφάλεια Συναλλαγών – 26-40 

 

     
           Διάγραμμα 5.5.14.γ : Ασφάλεια Συναλλαγών – 41-60           Διάγραμμα 5.5.14.δ : Ασφάλεια Συναλλαγών – 61 και άνω 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

5.5.15. Πίνακας Συχνότητας Επαγγέλματος – Συχνότητας Συναλλαγών 

 

Συχνότητα συναλλαγών 

Επάγγελμα Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 23 17.6 17.6 17.6 

1-4 φορές την εβδομάδα 55 42.0 42.0 59.5 

1-4 φορές τον μήνα 42 32.1 32.1 91.6 

Πιο σπάνια 11 8.4 8.4 100.0 

Σύνολο 131 100.0 100.0  

Δημόσιος 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 5 8.9 8.9 8.9 

1-4 φορές την εβδομάδα 23 41.1 41.1 50.0 

1-4 φορές τον μήνα 23 41.1 41.1 91.1 

Πιο σπάνια 5 8.9 8.9 100.0 

Σύνολο 56 100.0 100.0  

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 
Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 8 14.8 14.8 14.8 

1-4 φορές την εβδομάδα 25 46.3 46.3 61.1 

1-4 φορές τον μήνα 15 27.8 27.8 88.9 

Πιο σπάνια 6 11.1 11.1 100.0 

Σύνολο 54 100.0 100.0  

Συνταξιούχος Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 1 3.4 3.4 3.4 

1-4 φορές την εβδομάδα 3 10.3 10.3 13.8 

1-4 φορές τον μήνα 22 75.9 75.9 89.7 

Πιο σπάνια 3 10.3 10.3 100.0 

Σύνολο 29 100.0 100.0  

Φοιτητής Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 3 6.7 6.7 6.7 

1-4 φορές την εβδομάδα 14 31.1 31.1 37.8 

1-4 φορές τον μήνα 13 28.9 28.9 66.7 

Πιο σπάνια 15 33.3 33.3 100.0 

Σύνολο 45 100.0 100.0  

Οικιακά Έγκυρο 

1-4 φορές την εβδομάδα 2 13.3 13.3 13.3 

1-4 φορές τον μήνα 10 66.7 66.7 80.0 

Πιο σπάνια 3 20.0 20.0 100.0 

Σύνολο 15 100.0 100.0  

Μη 

Εργαζόμενος 
Έγκυρο 

1-4 φορές την εβδομάδα 6 25.0 25.0 25.0 

1-4 φορές τον μήνα 15 62.5 62.5 87.5 

Πιο σπάνια 3 12.5 12.5 100.0 

Σύνολο 24 100.0 100.0  
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Βάσει του παραπάνω πίνακα  η επαγγελματική κατηγορία του ιδιωτικού υπαλλήλου 

και ο ελεύθερος επαγγελματίας παρουσιάζουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με 

πρώτη επιλογή τη «1-4 φορές την εβδομάδα», δεύτερη κατά σειρά προτίμησης τη «1-4 

φορές το μήνα», τρίτη τη «σχεδόν καθημερινά» και τέταρτη την επιλογή «πιο σπάνια». 

Αυτές οι δύο κατηγορίες αποτελούν μαζί, περίπου το 52% του δείγματος αν 

αναλογιστεί κανείς ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι 131 (η πολυπληθέστερη ομάδα του 

δείγματος) και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 54, συνολικά δηλαδή 185 από τους 354. 

Επίσης, η κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων έχει παρόμοια αποτελέσματα με τις 

προηγούμενες με τη μόνη διαφορά ότι τα ποσοστά της τρίτης  και της δεύτερης 

επιλογής συμπίπτουν, όπως και της πρώτης με τη τέταρτη. Περνώντας στις επόμενες 

κατηγορίες αρχίζει να παρατηρείται μία πτωτική τάση στη συχνότητα. Τη θέση του 

«1-4  φορές την εβδομάδα» αντικαθιστά κατά κύριο λόγο το «1-4 φορές το μήνα» με 

εξαίρεση τους φοιτητές που οι περισσότεροι επιλέγουν το «πιο σπάνια» ως 

αντιπροσωπευτικότερη επιλογή. Δεύτερη κατά πλειοψηφία προτίμηση είναι το «1-4 

φορές την εβδομάδα» ή το «πιο σπάνια» για τα οικιακά και τους συνταξιούχους. Τα 

λιγότερα ποσοστά προτίμησης συγκέντρωσε η επιλογή «καθημερινά» στις 4 αυτές 

κατηγορίες και είναι λογικό γιατί ουσιαστικά δεν έχουν κάποια επαγγελματική 

ενασχόληση και περαιτέρω αρμοδιότητες για να χρειάζεται να συναλλάσσονται πιο 

συχνά. 

 
 

           
          
   Διάγραμμα 5.5.15.α : Συχνότητα Συναλλαγών – Ιδ. Υπάλληλος     Διάγραμμα 5.5.15.β : Συχνότητα Συναλλαγών – Δημ. Υπάλληλος 
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                    Διάγραμμα 5.5.15.γ : Συχνότητα Συναλλαγών – Ελ. Επαγγελματίας  Διάγραμμα 5.5.15.δ : Συχνότητα Συναλλαγών – Συνταξιούχος 

 

        
                               Διάγραμμα 5.5.15.ε : Συχνότητα Συναλλαγών – Φοιτητής        Διάγραμμα 5.5.15.στ : Συχνότητα Συναλλαγών – Οικιακά 

 

 
Διάγραμμα 5.5.15.ζ : Συχνότητα Συναλλαγών – Μη Εργαζόμενος 
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5.5.16. Πίνακας Συχνότητας Επαγγέλματος – Πληρωμών 

 

                                                                         Πληρωμές 

Επάγγελμα Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Μετρητά 57 43.5 43.5 43.5 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

64 48.9 48.9 92.4 

Πιστωτικές κάρτες 7 5.3 5.3 97.7 

Εμβάσματα 3 2.3 2.3 100.0 

Σύνολο 131 100.0 100.0  

Δημόσιος 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Μετρητά 21 37.5 37.5 37.5 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

22 39.3 39.3 76.8 

Πιστωτικές κάρτες 10 17.9 17.9 94.6 

Εμβάσματα 3 5.4 5.4 100.0 

Σύνολο 56 100.0 100.0  

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 
Έγκυρο 

Μετρητά 29 53.7 53.7 53.7 

Χρεωστικές/Προπληρωμ

ένες κάρτες 

15 27.8 27.8 81.5 

Πιστωτικές κάρτες 4 7.4 7.4 88.9 

Εμβάσματα 6 11.1 11.1 100.0 

Σύνολο 54 100.0 100.0  

Συνταξιούχος Έγκυρο 

Μετρητά 15 51.7 51.7 51.7 

Χρεωστικές/Προπληρωμ

ένες κάρτες 

10 34.5 34.5 86.2 

Πιστωτικές κάρτες 4 13.8 13.8 100.0 

Σύνολο 29 100.0 100.0  

 
Φοιτητής Έγκυρο 

Μετρητά 27 60.0 60.0 60.0 

Χρεωστικές/Προπληρωμ

ένες κάρτες 

15 33.3 33.3 93.3 

Πιστωτικές κάρτες 1 2.2 2.2 95.6 

Εμβάσματα 2 4.4 4.4 100.0 

Σύνολο 45 100.0 100.0  

 
Οικιακά Έγκυρο 

Μετρητά 12 80.0 80.0 80.0 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

3 20.0 20.0 100.0 

Σύνολο 15 100.0 100.0  
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Ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι φαίνεται να ακολουθούν τις προσταγές των αρχών 

και να κάνουν κατά κύριο λόγο, χρήση των χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών, εν 

αντιθέσει με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες του ερωτηματολογίου που επιμένουν στη 

χρήση των μετρητών στις συναλλαγές τους. Το ακριβώς αντίθετο σενάριο ισχύει στη 

ποσοστιαία κατάταξη της δεύτερης επιλογής. Οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι προτιμούν 

τη χρήση μετρητών πλέον, και οι υπόλοιποι τη χρήση των 

χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών. Εκατόν ογδόντα επτά άτομα από τα συνολικά 

354 προτιμούν τη χρήση χρεωστικών από τα μετρητά, στη πλειοψηφία των 

συναλλαγών τους, γεγονός που αναδεικνύει τη προσπάθεια για προσαρμογή στα νέα 

δεδομένα και στις νέες συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδος. Βέβαια 

αφορά κατά κύριο λόγο υπαλλήλους είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα. 

Άτομα των οποίων τα εισοδήματα είναι εμφανή άμεσα προς το κράτος που 

χρειάζονται να χτίσουν το αφορολόγητο τους. Τρίτη επιλογή για την ομάδα των 

ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των συνταξιούχων είναι η χρήση των 

πιστωτικών καρτών ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους φοιτητές είναι η 

χρήση των εμβασμάτων. Για την ομάδα των μη εργαζόμενων τα εμβάσματα και οι 

πιστωτικές έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό προτίμησης ενώ όσον αφορά τα οικιακά δεν 

υπάρχει καν το ενδεχόμενο της τρίτης επιλογής από τη στιγμή που το 80% ψήφισε τα 

μετρητά και το υπόλοιπο 20% τις χρεωστικές. Ως τέταρτη επιλογή για τις δύο πρώτες 

ομάδες επομένως, είναι τα εμβάσματα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 

φοιτητές οι πιστωτικές.  

Μη 
Εργαζόμενος Έγκυρο 

Μετρητά 13 54.2 54.2 54.2 

Χρεωστικές/Προπληρωμ

ένες κάρτες 

9 37.5 37.5 91.7 

Πιστωτικές κάρτες 1 4.2 4.2 95.8 

Εμβάσματα 1 4.2 4.2 100.0 

Σύνολο 24 100.0 100.0  
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      Διάγραμμα 5.5.16.α : Πληρωμή – Ιδ. Υπάλληλος                     Διάγραμμα 5.5.16.β : Πληρωμή – Δημ. Υπάλληλος 

 

 
          Διάγραμμα 5.5.16.γ : Πληρωμή – Ελ. Επαγγελματίας                       Διάγραμμα 5.5.16.δ : Πληρωμή –Συνταξιούχος 

 

       
              Διάγραμμα 5.5.16.ε : Πληρωμή –Φοιτητής                                         Διάγραμμα 5.5.16.στ : Πληρωμή – Οικιακά 
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                                                            Διάγραμμα 5.5.16.ζ : Πληρωμή – Μη Εργαζόμενος         

 

 

 

5.5.17. Πίνακας Συχνότητας Επαγγέλματος – Τρόπων Πληρωμής 
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Τρόποι πληρωμής 

Επάγγελμα Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Κατάστημα 20 15.3 15.3 15.3 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 39 29.8 29.8 45.0 

e-banking 63 48.1 48.1 93.1 

Mobile-banking 9 6.9 6.9 100.0 

Σύνολο 131 100.0 100.0  

Δημόσιος 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Κατάστημα 10 17.9 17.9 17.9 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 14 25.0 25.0 42.9 

e-banking 25 44.6 44.6 87.5 

Phone-banking 2 3.6 3.6 91.1 

Mobile-banking 5 8.9 8.9 100.0 

Σύνολο 56 100.0 100.0  

Ελεύθερος   
επαγγελματίας Έγκυρο 

Κατάστημα 13 24.1 24.1 24.1 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 11 20.4 20.4 44.4 

e-banking 29 53.7 53.7 98.1 

Phone-banking 1 1.9 1.9 100.0 

Σύνολο 54 100.0 100.0  
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Οι επαγγελματικά ενεργές ομάδες του παραπάνω πίνακα όπως είναι οι υπάλληλοι και 

οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αποτελούν το 68% του δείγματος (241 άτομα), 

προτιμούν το e-banking κυρίως για τις τραπεζικές συναλλαγές τους, προφανώς για 

εξοικονόμηση χρόνου και αποστάσεων καθώς και λόγω του ότι τα ωράρια εργασίας 

τους μπορεί να συμπίπτουν με αυτά των τραπεζών. Από την άλλη πλευρά οι 

συνταξιούχοι και τα οικιακά προτιμούν την επίσκεψη στο υποκατάστημα, και 

ταυτόχρονα οι φοιτητές με τους μη εργαζόμενους τα ΑΤΜ-ΚΑΣ. Για τους υπαλλήλους 

(δημόσιοι και ιδιωτικοί) καθώς και για τους συνταξιούχους και τα οικιακά, το ΑΤΜ 

είναι η αμέσως επόμενη προτίμηση τους για τη διεκπεραίωση των τραπεζικών 

συναλλαγών τους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεύτερη κατά σειρά προτίμησης 

επιλογή είναι η επίσκεψη σε ένα κατάστημα ενώ για τους φοιτητές και τους μη 

εργαζόμενους είναι το e-banking. Τρίτη σε ποσοστά επιλογή, είναι η επίσκεψη στο 

υποκατάστημα για τους υπαλλήλους, τους φοιτητές και τους μη εργαζόμενους και 

τέταρτη το mobile banking. Αντίστοιχα τρίτη και τελευταία επιλογή για τους 

συνταξιούχους και τα οικιακά είναι το e-banking, ενώ για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες είναι το ΑΤΜ-ΚΑΣ και τέταρτη το phone banking. Γενικότερα με 

εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που το 

έχουν ως το λιγότερο επιλεγμένο τρόπο προτίμησης, το phone banking δεν φαίνεται να 

 
Συνταξιούχος Έγκυρο 

Κατάστημα 20 69.0 69.0 69.0 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 6 20.7 20.7 89.7 

e-banking 3 10.3 10.3 100.0 

Σύνολο 29 100.0 100.0  

Φοιτητής Έγκυρο 

Κατάστημα 10 22.2 22.2 22.2 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 20 44.4 44.4 66.7 

e-banking 14 31.1 31.1 97.8 

Mobile-banking 1 2.2 2.2 100.0 

Σύνολο 45 100.0 100.0  

Οικιακά Έγκυρο 

Κατάστημα 10 66.7 66.7 66.7 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 4 26.7 26.7 93.3 

e-banking 1 6.7 6.7 100.0 

Σύνολο 15 100.0 100.0  

Μη 

Εργαζόμενος 
Έγκυρο 

Κατάστημα 6 25.0 25.0 25.0 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 10 41.7 41.7 66.7 

e-banking 7 29.2 29.2 95.8 

Mobile-banking 1 4.2 4.2 100.0 

Σύνολο 24 100.0 100.0  
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είναι διαδεδομένο στη Ελλάδα παρότι συνομιλείς με  έναν αρμόδιο υπάλληλο απλώς 

αντί να τον βλέπεις, μόνο του μιλάς.  

 

    
         Διάγραμμα 5.5.17.α : Τρόποι Πληρωμής – Ιδ. Υπάλληλος           Διάγραμμα 5.5.17.β : Τρόποι Πληρωμής – Δημ. Υπάλληλος 

   
     Διάγραμμα 5.5.17.γ : Τρόποι Πληρωμής – Ελ. Επαγγελματίας       Διάγραμμα 5.5.17.δ : Τρόποι Πληρωμής – Συνταξιούχος 
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           Διάγραμμα 5.5.17.ε : Τρόποι Πληρωμής – Φοιτητής                      Διάγραμμα 5.5.17.στ : Τρόποι Πληρωμής – Οικιακά 

 

 
Διάγραμμα 5.5.17.ζ : Τρόποι Πληρωμής – Μη Εργαζόμενος 
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                5.5.18. Πίνακας Συχνότητας Επαγγέλματος - Πλεονεκτημάτων Καταστημάτων 

 

Πλεονεκτήματα καταστημάτων 

Επάγγελμα Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση 

συναλλαγών 

12 9.2 9.2 9.2 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 14 10.7 10.7 19.8 

Καλύτερη πληροφόρηση 72 55.0 55.0 74.8 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 33 25.2 25.2 100.0 

Σύνολο 131 100.0 100.0  

Δημόσιος 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση 

συναλλαγών 

4 7.1 7.1 7.1 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 5 8.9 8.9 16.1 

Καλύτερη πληροφόρηση 32 57.1 57.1 73.2 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 15 26.8 26.8 100.0 

Σύνολο 56 100.0 100.0  

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 
Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση 

συναλλαγών 

5 9.3 9.3 9.3 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 7 13.0 13.0 22.2 

Καλύτερη πληροφόρηση 29 53.7 53.7 75.9 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 13 24.1 24.1 100.0 

Σύνολο 54 100.0 100.0  

Συνταξιούχος Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση 

συναλλαγών 

4 13.8 13.8 13.8 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 2 6.9 6.9 20.7 

Καλύτερη πληροφόρηση 5 17.2 17.2 37.9 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 18 62.1 62.1 100.0 

Σύνολο 29 100.0 100.0  

Φοιτητής Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση 

συναλλαγών 

4 8.9 8.9 8.9 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 9 20.0 20.0 28.9 

Καλύτερη πληροφόρηση 15 33.3 33.3 62.2 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 17 37.8 37.8 100.0 

Σύνολο 45 100.0 100.0  

Οικιακά Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση 

συναλλαγών 

2 13.3 13.3 13.3 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 1 6.7 6.7 20.0 

Καλύτερη πληροφόρηση 4 26.7 26.7 46.7 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 8 53.3 53.3 100.0 

Σύνολο 15 100.0 100.0  
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Μη  

Εργαζόμενος 
Έγκυρο 

Ταχύτερη διεκπεραίωση 

συναλλαγών 

2 8.3 8.3 8.3 

Εξυπηρέτηση από προσωπικό 1 4.2 4.2 12.5 

Καλύτερη πληροφόρηση 13 54.2 54.2 66.7 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 8 33.3 33.3 100.0 

Σύνολο 24 100.0 100.0  

 

Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το κυριότερο πλεονέκτημα για τους 

ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για 

τους μη εργαζόμενους είναι η καλύτερη πληροφόρηση που αντλούν μέσω των 

αρμοδίων. Επόμενο σε κατάταξη πλεονέκτημα για τις ίδιες ομάδες είναι η μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη που αισθάνονται σε μια τους επίσκεψη. Οι παραπάνω ομάδες αποτελούν 

σχεδόν το 75% του δείγματος. Στον αντίποδα για τους συνταξιούχους, τους φοιτητές 

και τα οικιακά ισχύει ακριβώς το ανάποδο σενάριο, έχοντας ως πρώτη επιλογή την 

εμπιστοσύνη και δεύτερη την καλύτερη πληροφόρηση. Επίσης, η εξυπηρέτηση από 

άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι πιο σημαντική για τους υπαλλήλους, τους 

ελεύθερους επαγγελματίες και τους φοιτητές από ότι η ταχύτερη διεκπεραίωση που 

απολαμβάνουν ενώ το αντίθετο αισθάνονται οι συνταξιούχοι, τα οικιακά και οι μη 

εργαζόμενοι. 

 

 
                                Διάγραμμα 5.5.18.α :                                                                                      Διάγραμμα 5.5.18.β :  

         Πλεονέκτημα Καταστημάτων – Ιδ. Υπάλληλος                                        Πλεονέκτημα Καταστημάτων – Δημ. Υπάλληλος                                   
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                                     Διάγραμμα 5.5.18.γ :                                                                                Διάγραμμα 5.5.18.δ :  

         Πλεονέκτημα Καταστημάτων – Ελ  Επαγγελματίας                                  Πλεονέκτημα Καταστημάτων – Συνταξιούχος                                   

Διάγραμμα 5.5.18.ε :                                                           Διάγραμμα 5.5.18.στ :                                                                                                          

Πλεονέκτημα Καταστημάτων – Φοιτητής                              Πλεονέκτημα Καταστημάτων – Οικιακά 

                                                                   
                                                            Διάγραμμα 5.5.18.ζ : Πλεονέκτημα Καταστημάτων – Μη Εργαζόμενος 
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                 5.5.19. Πίνακας Συχνότητας Επαγγέλματος - Μειονεκτημάτων Καταστημάτων 

 

 

 

 

 

 

Μειονεκτήματα καταστημάτων 

Επάγγελμα Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Χρόνος και ουρές αναμονής 98 74.8 74.8 74.8 

Γραφειοκρατία 14 10.7 10.7 85.5 

Ωράριο λειτουργίας 19 14.5 14.5 100.0 

Σύνολο 131 100.0 100.0  

 
Δημόσιος 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Χρόνος και ουρές αναμονής 47 83.9 83.9 83.9 

Γραφειοκρατία 3 5.4 5.4 89.3 

Προσωπικό χωρίς 

κατάρτιση 

4 7.1 7.1 96.4 

Ωράριο λειτουργίας 2 3.6 3.6 100.0 

Σύνολο 56 100.0 100.0  

 
Ελεύθερος 

επαγγελματίας 
Έγκυρο 

Χρόνος και ουρές αναμονής 42 77.8 77.8 77.8 

Γραφειοκρατία 5 9.3 9.3 87.0 

Προσωπικό χωρίς 

κατάρτιση 

2 3.7 3.7 90.7 

Ωράριο λειτουργίας 5 9.3 9.3 100.0 

Σύνολο 54 100.0 100.0  

 
Συνταξιούχος Έγκυρο 

Χρόνος και ουρές αναμονής 26 89.7 89.7 89.7 

Γραφειοκρατία 3 10.3 10.3 100.0 

Σύνολο 29 100.0 100.0  

 
Φοιτητής Έγκυρο 

Χρόνος και ουρές αναμονής 35 77.8 77.8 77.8 

Γραφειοκρατία 5 11.1 11.1 88.9 

Ωράριο λειτουργίας 5 11.1 11.1 100.0 

Σύνολο 45 100.0 100.0  

 
Οικιακά Έγκυρο 

Χρόνος και ουρές αναμονής 12 80.0 80.0 80.0 

Γραφειοκρατία 3 20.0 20.0 100.0 

Σύνολο 15 100.0 100.0  

 
Μη 

Εργαζόμενος 
Έγκυρο 

Χρόνος και ουρές αναμονής 21 87.5 87.5 87.5 

Γραφειοκρατία 1 4.2 4.2 91.7 

Προσωπικό χωρίς 

κατάρτιση 

1 4.2 4.2 95.8 

Ωράριο λειτουργίας 1 4.2 4.2 100.0 

Σύνολο 24 100.0 100.0  
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Βασικότερο μειονέκτημα της επίσκεψης σε ένα κατάστημα είναι ομόφωνα από όλες 

τις κατηγορίες επαγγέλματος ο χρόνος και οι ουρές αναμονής. Τα ποσοστά που 

επέλεξαν τις ουρές αναμονής είναι περίπου το 80% της κάθε ομάδας αντίστοιχα. 

Ακόμα και μετά τις συγχωνεύσεις των τραπεζών και τις μεταβολές στα ζητήματα 

πληρωμών και αναλήψεων, όπως και στα εμβάσματα το σκηνικό δεν βελτιώθηκε. 

Αντιθέτως κάθε τέλος του μηνός οι καθιερωμένες ουρές των καταστημάτων 

πολλαπλασιάζονται λόγω απόδοσης των συντάξεων. Αν το ωράριο λειτουργίας των 

τραπεζών ήταν διαφορετικό ίσως η κατάσταση να μην ήταν η ίδια. Αυτός είναι και ο 

λόγος που οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι φοιτητές το 

θεωρούν το δεύτερο μεγαλύτερο μειονέκτημα. Πρωινές ώρες η πλειοψηφία του 

κόσμου εργάζεται ή παρακολουθεί μαθήματα. Επομένως, δεν έχει τη ευχέρεια να 

αποχωρεί ή να παίρνει άδειες προκειμένου να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του, 

ειδικά αν θα έχει μεγάλο χρόνο αναμονής μπροστά του. Στην ίδια μοίρα-θέση είναι και 

η γραφειοκρατία για τους περισσότερους συγκεντρώνοντας τα ίδια ποσοστά με το 

ωράριο όπως οι συνταξιούχοι, τα οικιακά, οι μη εργαζόμενοι αλλά και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες και οι φοιτητές και πάλι. Το προσωπικό δίχως την απαραίτητη 

κατάρτιση επηρεάζει ελάχιστα άτομα, κυρίως από τη κατηγορία των δημοσίων 

υπαλλήλων με ποσοστό 7,1% και τους ελεύθερους επαγγελματίες με ποσοστό 3,7%  

και τέλος με 4,2% τους μη εργαζόμενους. 

    

   

                   Διάγραμμα 5.5.19.α :                                                                                    Διάγραμμα 5.5.19.β :  

         Μειονέκτημα Καταστημάτων – Ιδ. Υπάλληλος                                        Μειονέκτημα Καταστημάτων – Δημ. Υπάλληλος                                   
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                                 Διάγραμμα 5.5.19.γ :                                                                                  Διάγραμμα 5.5.19.δ :  

         Μειονέκτημα Καταστημάτων – Ελ  Επαγγελματίας                                   Μειονέκτημα Καταστημάτων – Συνταξιούχος                                   

   
                                   Διάγραμμα 5.5.19.ε :                                                                                 Διάγραμμα 5.5.19.στ :  
                 Μειονέκτημα Καταστημάτων – Φοιτητής                                               Μειονέκτημα Καταστημάτων – Οικιακά                       
 

                                                             
                                                                                             Διάγραμμα 5.5.19.ζ : 
                                                                 Μειονέκτημα Καταστημάτων – Μη Εργαζόμενος 
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5.5.20. Πίνακας Συχνότητας Επαγγέλματος – Μειονεκτημάτων Ηλεκτρονικών       

Συναλλαγών 

 

 

Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Επάγγελμα Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 40 30.5 30.5 30.5 

Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 16 12.2 12.2 42.7 

Απουσία εξοπλισμού 15 11.5 11.5 54.2 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 60 45.8 45.8 100.0 

Σύνολο 131 100.0 100.0  

Δημόσιος 

Υπάλληλος 
Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 15 26.8 26.8 26.8 

Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 10 17.9 17.9 44.6 

Απουσία εξοπλισμού 3 5.4 5.4 50.0 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 28 50.0 50.0 100.0 

Σύνολο 56 100.0 100.0  

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 
Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 14 25.9 25.9 25.9 

Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 6 11.1 11.1 37.0 

Απουσία εξοπλισμού 4 7.4 7.4 44.4 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 30 55.6 55.6 100.0 

Σύνολο 54 100.0 100.0  

Συνταξιούχος Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 4 13.8 13.8 13.8 

Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 12 41.4 41.4 55.2 

Απουσία εξοπλισμού 1 3.4 3.4 58.6 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 12 41.4 41.4 100.0 

Σύνολο 29 100.0 100.0  

Φοιτητής Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 14 31.1 31.1 31.1 

Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 4 8.9 8.9 40.0 

Απουσία εξοπλισμού 5 11.1 11.1 51.1 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 22 48.9 48.9 100.0 

Σύνολο 45 100.0 100.0  

 

Οικιακά 

 

Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 3 20.0 20.0 20.0 

Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 6 40.0 40.0 60.0 

Απουσία εξοπλισμού 1 6.7 6.7 66.7 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 5 33.3 33.3 100.0 

Σύνολο 15 100.0 100.0  

 
Μη  

Εργαζόμενος 
Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 3 12.5 12.5 12.5 

Έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας 4 16.7 16.7 29.2 

Απουσία εξοπλισμού 2 8.3 8.3 37.5 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 15 62.5 62.5 100.0 

Σύνολο 24 100.0 100.0  
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Το κυριότερο μειονέκτημα των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών είναι η 

απρόσωπη εξυπηρέτηση σχεδόν για όλες τις κατηγορίες επαγγέλματος με ποσοστά που 

κυμαίνονται από 41,4% έως 62,5%. Το επόμενο σε σειρά επιλεγμένο μειονέκτημα για 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους είναι 

οι δύσκολες σε χειρισμό ιστοσελίδες ενώ ακολουθεί, με αρκετά μικρότερα ποσοστά η 

έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας. Για τους συνταξιούχους και τους μη εργαζόμενους 

δεύτερο σε ποσοστά μειονέκτημα ανέρχεται η έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας ενώ για 

τα οικιακά  αποτελεί το πρωτεύον μειονέκτημα. Με μόνο 7% διαφορά από τη πρώτη 

επιλογή  η απρόσωπη εξυπηρέτηση έρχεται δεύτερη στη προτίμηση των ερωτούμενων 

που ασχολούνται με τα οικιακά. Οι δύσκολες σε χειρισμό ιστοσελίδες παρουσιάζονται 

ως τρίτο σε σημαντικότητα μειονέκτημα για τους συνταξιούχους, τους μη 

εργαζόμενους και τα οικιακά ενώ οι φοιτητές φαίνεται ότι το θεωρούν σημαντικότερο 

μειονέκτημα κατατάσσοντας το ποσοστιαία στη δεύτερη θέση. Για τη πλειοψηφία του 

δείγματος τελευταίο σε ψήφους άρα και σε σημαντικότητα είναι η απουσία 

κατάλληλου εξοπλισμού. 
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                                       Διάγραμμα 5.5.20.γ :                                                                          Διάγραμμα 5.5.20.δ :  

       Μειονέκτημα Ηλ. Συναλλαγών – Ελ. Επαγγελματίας                                Μειονέκτημα Ηλ. Συναλλαγών – Συνταξιούχος                                  

      
                                    Διάγραμμα 5.5.20.ε :                                                                                  Διάγραμμα 5.5.20.στ :  

              Μειονέκτημα Ηλ. Συναλλαγών – Φοιτητής                                                  Μειονέκτημα Ηλ. Συναλλαγών –Οικιακά                                  

                                 
                                                        Διάγραμμα 5.5.20.ζ :  Μειονέκτημα Ηλ. Συναλλαγών –Μη Εργαζόμενος      
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

5.5.21. Πίνακας Συχνότητας Μορφωτικού Επιπέδου – Συχνότητας Συναλλαγών 

Συχνότητα συναλλαγών 

Μορφωτικό επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Δημοτικό Έγκυρο 

1-4 φορές την εβδομάδα 1 8.3 8.3 8.3 

1-4 φορές τον μήνα 10 83.3 83.3 91.7 

Πιο σπάνια 1 8.3 8.3 100.0 

Σύνολο 12 100.0 100.0  

Γυμνάσιο 

-Λύκειο 
Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 5 8.6 8.6 8.6 

1-4 φορές την εβδομάδα 15 25.9 25.9 34.5 

1-4 φορές τον μήνα 23 39.7 39.7 74.1 

Πιο σπάνια 15 25.9 25.9 100.0 

Σύνολο 58 100.0 100.0  

ΙΕΚ-ΤΕΕ Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 4 11.8 11.8 11.8 

1-4 φορές την εβδομάδα 13 38.2 38.2 50.0 

1-4 φορές τον μήνα 13 38.2 38.2 88.2 

Πιο σπάνια 4 11.8 11.8 100.0 

Σύνολο 34 100.0 100.0  

ΑΕΙ-ΤΕΙ Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 16 8.8 8.8 8.8 

1-4 φορές την εβδομάδα 72 39.8 39.8 48.6 

1-4 φορές τον μήνα 75 41.4 41.4 90.1 

Πιο σπάνια 18 9.9 9.9 100.0 

Σύνολο 181 100.0 100.0  

Μεταπτυχιακό-

Διδακτορικό 
Έγκυρο 

Σχεδόν καθημερινά 15 21.7 21.7 21.7 

1-4 φορές την εβδομάδα 27 39.1 39.1 60.9 

1-4 φορές τον μήνα 19 27.5 27.5 88.4 

Πιο σπάνια 8 11.6 11.6 100.0 

Σύνολο 69 100.0 100.0  

 

Μέσω των παραπάνω ποσοστών παρατηρείται μια αυξητική τάση στη συχνότητα 

συναλλαγών όσο αυξάνεται το επίπεδο μόρφωσης. Οι περισσότεροι απόφοιτοι 

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου συναλλάσσονται 1-4 φορές το μήνα ενώ η αμέσως 

επόμενη επιλογή είναι είτε 1-4 φορές την εβδομάδα είτε  πιο σπάνια με ίδια ποσοστά. 

Για τους απόφοιτους ΙΕΚ-ΤΕΕ και των ΑΕΙ-ΤΕΙ υπάρχει σχεδόν ισοψηφία στην 

πρώτη επιλογή ανάμεσα σε 1-4 φορές την εβδομάδα και 1-4 το μήνα. Όσον αφορά 

τους κατόχους μεταπτυχιακών-διδακτορικών η πλειοψηφία συναλλάσσεται 1-4 φορές 

την εβδομάδα κατά 39,10% και 1-4 το μήνα κατά 27,5%. Τρίτη επιλογή είναι άλλοτε 

το «καθημερινά» όπως στους αποφοίτους ΙΕΚ-ΤΕΕ και στους κατόχους 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών και άλλοτε το «πιο σπάνια» όπως στους απόφοιτους 

ΑΕΙ-ΤΕΙ.  
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Διάγραμμα 5.5.21.α : Συχνότητα Συναλλαγών – Δημοτικό    Διάγραμμα 5.5.21.β :  Συχνότητα Συναλλαγών – Γυμνάσιο/Λύκειο 

  
   Διάγραμμα 5.5.21.γ :   Συχνότητα Συναλλαγών – ΙΕΚ/ΤΕΕ              Διάγραμμα 5.5.21.δ :   Συχνότητα Συναλλαγών – ΑΕΙ/ΤΕΙ          

                                                    
                                         Διάγραμμα 5.5.21.ε :  Συχνότητα Συναλλαγών – Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 
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5.5.22. Πίνακας Συχνότητας Μορφωτικού Επιπέδου – Πληρωμών 

 

Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, πρώτη επιλογή για τη πλειοψηφία είναι τα μετρητά, 

με ποσοστά που αγγίζουν το 70,7%. Η μόνη κατηγορία που κάνει τη “διαφορά”, είναι 

οι κάτοχοι μεταπτυχιακού – διδακτορικού οι οποίοι προτιμούν κατά κύριο λόγο τη 

χρήση χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών. Για τις προηγούμενες κατηγορίες, 

δεύτερη σε ποσοστά έρχεται η επιλογή των χρεωστικών και τρίτη των πιστωτικών 

καρτών. Στη κατηγορία των αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ το ποσοστό των ατόμων που 

χρησιμοποιούν χρεωστικές κάρτες είναι ιδιαίτερα κοντά στο ποσοστό των 

Πληρωμές 

Μορφωτικό επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Δημοτικό Έγκυρο 

Μετρητά 6 50.0 50.0 50.0 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

5 41.7 41.7 91.7 

Πιστωτικές κάρτες 1 8.3 8.3 100.0 

Σύνολο 12 100.0 100.0  

Γυμνάσιο-

Λύκειο 
Έγκυρο 

Μετρητά 41 70.7 70.7 70.7 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

12 20.7 20.7 91.4 

Πιστωτικές κάρτες 3 5.2 5.2 96.6 

Εμβάσματα 2 3.4 3.4 100.0 

Σύνολο 58 100.0 100.0  

ΙΕΚ-ΤΕΕ Έγκυρο 

Μετρητά 23 67.6 67.6 67.6 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

11 32.4 32.4 100.0 

Σύνολο 34 100.0 100.0  

 
ΑΕΙ-ΤΕΙ Έγκυρο 

Μετρητά 84 46.4 46.4 46.4 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

75 41.4 41.4 87.8 

Πιστωτικές κάρτες 15 8.3 8.3 96.1 

Εμβάσματα 7 3.9 3.9 100.0 

Σύνολο 181 100.0 100.0  

Μεταπτυχιακό
-Διδακτορικό Έγκυρο 

Μετρητά 20 29.0 29.0 29.0 

Χρεωστικές/ 

Προπληρωμένες κάρτες 

35 50.7 50.7 79.7 

Πιστωτικές κάρτες 8 11.6 11.6 91.3 

Εμβάσματα 6 8.7 8.7 100.0 

Σύνολο 69 100.0 100.0  
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μετρητών.(41,4% και 46,4% αντίστοιχα).  Τα εμβάσματα δε, σε περιπτώσεις όπως οι 

απόφοιτοι δημοτικού και οι απόφοιτοι ΙΕΚ-ΤΕΕ δεν συγκέντρωσαν ούτε μία ψήφο. 

Αντιθέτως για τη κατηγορία με την υψηλότερη μόρφωση, δεύτερη επιλογή με ποσοστό 

29%  είναι τα μετρητά, έναντι του 50,7% των χρεωστικών, τρίτη η χρήση πιστωτικών 

και τέταρτη το έμβασμα με ποσοστό παρόμοιο με αυτό των πιστωτικών καρτών. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι όσο πιο μορφωμένος είναι κάποιος τόσο μεγαλώνει η 

πιθανότητα να χρησιμοποιεί χρεωστικέ/προπληρωμένες κάρτες αντί μετρητών στις 

συναλλαγές του. Το πιο παράξενο είναι όμως ότι οι απόφοιτοι δημοτικού τείνουν να 

υποστηρίζουν τη χρήση καρτών περισσότερο από τους απόφοιτους Γυμνασίου, 

Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΕ. 

 

 

 
                                Διάγραμμα 5.5.22.α :                                                                                 Διάγραμμα 5.5.22.β :  
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                                     Διάγραμμα 5.5.22.γ :                                                                                Διάγραμμα 5.5.22.δ :  

                                     Πληρωμή – ΙΕΚ/ΤΕΕ                                                                                   Πληρωμή – ΑΕΙ/ΤΕΙ 

                        

 
          Διάγραμμα 5.5.22.ε :  
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      5.5.23. Πίνακας Συχνότητας Μορφωτικού Επιπέδου – Τρόπων Πληρωμής 

 

Τρόποι πληρωμής 

Μορφωτικό επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Δημοτικό Έγκυρο 

Κατάστημα 11 91.7 91.7 91.7 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 1 8.3 8.3 100.0 

Σύνολο 12 100.0 100.0  

 
Γυμνάσιο- 

Λύκειο 
Έγκυρο 

Κατάστημα 26 44.8 44.8 44.8 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 20 34.5 34.5 79.3 

e-banking 10 17.2 17.2 96.6 

Mobile-banking 2 3.4 3.4 100.0 

Σύνολο 58 100.0 100.0  

 
ΙΕΚ-ΤΕΕ Έγκυρο 

Κατάστημα 11 32.4 32.4 32.4 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 12 35.3 35.3 67.6 

e-banking 11 32.4 32.4 100.0 

Σύνολο 34 100.0 100.0  

 
ΑΕΙ-ΤΕΙ 

 
Έγκυρο 

Κατάστημα 35 19.3 19.3 19.3 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 57 31.5 31.5 50.8 

e-banking 75 41.4 41.4 92.3 

Phone-banking 3 1.7 1.7 93.9 

Mobile-banking 11 6.1 6.1 100.0 

Σύνολο 181 100.0 100.0  

Μεταπτυχιακό-
Διδακτορικό Έγκυρο 

Κατάστημα 6 8.7 8.7 8.7 

ΑΤΜ - ΚΑΣ 14 20.3 20.3 29.0 

e-banking 46 66.7 66.7 95.7 

Mobile-banking 3 4.3 4.3 100.0 

Σύνολο 69 100.0 100.0  

 

Όσον αφορά τον τρόπο διεκπεραίωσης παρατηρείται ότι όσο βελτιώνεται το 

μορφωτικό επίπεδο ελαττώνονται οι επισκέψεις στο κατάστημα και αυξάνεται η χρήση 

του e-banking. Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι απόφοιτοι 

δημοτικού με ποσοστό 91,7 % και του  γυμνασίου- λυκείου  με 44,8% προτιμούν την 

επίσκεψη στο κατάστημα. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ-ΤΕΕ με ποσοστό 35,3 % προτιμούν τη 

χρήση των ΑΤΜ-ΚΑΣ ενώ των ΑΕΙ-ΤΕΙ με 41,4% και των μεταπτυχιακών-

διδακτορικών με 66,7% τη χρήση του e-banking ως κύριο μέσο  διεκπεραίωσης. Η 

επίσκεψη στο κατάστημα ξεκινάει με ένα ποσοστό 91,7% στη πρώτη κατηγορία και 

καταλήγει σε ένα ποσοστό της τάξεως του 8,7% στη τελευταία κατηγορία. Δεύτερη σε 

ποσοστό πιο συχνά προτιμούμενη επιλογή είναι το ΑΤΜ για όλες τις κατηγορίες 
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μόρφωσης. Η κατηγορία των αποφοίτων ΙΕΚ-ΤΕΕ παρουσιάζεται ως ένα μεταβατικό 

στάδιο όπου και τα ΑΤΜ και το e-banking αλλά και η επίσκεψη στο κατάστημα έχουν 

σχεδόν τα ίδια ποσοστά. Από αυτό το επίπεδο και κάτω ποσοστιαία αυξάνεται η χρήση 

των καταστημάτων και από αυτό το επίπεδο και πάνω ποσοστιαία αυξάνεται η χρήση 

του e-banking και μειώνεται του καταστήματος. Το mobile banking βρίσκεται στη 

τέταρτη θέση  με μονοψήφια ποσοστά ακόμα, για τις περισσότερες κατηγορίες ενώ 

ελάχιστη είναι και η χρήση του phone banking και αυτή μόνον, στους αποφοίτους των 

ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

 

    
                           Διάγραμμα 5.5.23.α :                                                                                        Διάγραμμα 5.5.23.β :  

                   Τρόποι Πληρωμής – Δημοτικό                                                               Τρόποι Πληρωμής – Γυμνάσιο/Λύκειο 

                                      

                Διάγραμμα 5.5.23.γ : 

            Τρόποι Πληρωμής – ΙΕΚ/ΤΕΕ 
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                                  Διάγραμμα 5.5.23.δ :                                                                                    Διάγραμμα 5.5.23.δ :  

                          Τρόποι Πληρωμής – ΑΕΙ/ΤΕΙ                                                     Τρόποι Πληρωμής – Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

 

 

 

 

5.5.24. Πίνακας Συχνότητας Μορφωτικού Επιπέδου – Μειονεκτημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 

 

Μειονέκτημα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Μορφωτικό Επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Δημοτικό Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 2 16.7 16.7 16.7 

Έλλειψη γνώσεων 

τεχνολογίας 

6 50.0 50.0 66.7 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 4 33.3 33.3 100.0 

Σύνολο 12 100.0 100.0  

Γυμνάσιο-

Λύκειο 
Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 13 22.4 22.4 22.4 

Έλλειψη γνώσεων 

τεχνολογίας 

13 22.4 22.4 44.8 

Απουσία εξοπλισμού 6 10.3 10.3 55.2 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 26 44.8 44.8 100.0 

Σύνολο 58 100.0 100.0  

 

 

ΙΕΚ-ΤΕΕ 
 

 

Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 14 41.2 41.2 41.2 

Έλλειψη γνώσεων 

τεχνολογίας 

3 8.8 8.8 50.0 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 17 50.0 50.0 100.0 

Σύνολο 34 100.0 100.0  
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 ΑΕΙ-ΤΕΙ Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 43 23.8 23.8 23.8 

Έλλειψη γνώσεων 

τεχνολογίας 

25 13.8 13.8 37.6 

Απουσία εξοπλισμού 21 11.6 11.6 49.2 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 92 50.8 50.8 100.0 

Σύνολο 181 100.0 100.0  

 Μεταπτυχιακό- 
 Διδακτορικό Έγκυρο 

Δύσχρηστες ιστοσελίδες 21 30.4 30.4 30.4 

Έλλειψη γνώσεων 

τεχνολογίας 

11 15.9 15.9 46.4 

Απουσία εξοπλισμού 4 5.8 5.8 52.2 

Απρόσωπη εξυπηρέτηση 33 47.8 47.8 100.0 

Σύνολο 69 100.0 100.0  

 

Αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο μορφωτικό επίπεδο παρατηρείται ότι όλες οι υπόλοιπες 

κατηγορίες θέτουν ως βασικότερο μειονέκτημα του e-banking  την απρόσωπη 

εξυπηρέτηση, σε συνέχεια τις δύσκολες σε χειρισμό ιστοσελίδες και μετέπειτα την 

έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας. Τελευταία σε ποσοστό επιλογή αποτελεί η απουσία 

κατάλληλου εξοπλισμού δεδομένου ότι στις μέρες μας ανεξαρτήτως του μορφωτικού 

επιπέδου σχεδόν όλοι διαθέτουν έναν υπολογιστή στο σπίτι τους. Μόνο στους 

αποφοίτους του  δημοτικού παρατηρείται μια διαφορετική δομή, όπου εκεί βασικότερο 

μειονέκτημα θεωρείται η έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας και έπειτα η απρόσωπη 

εξυπηρέτηση. Τέλος μόνο το ποσοστό 16,7% επέλεξε τις δύσκολες σε χειρισμό 

ιστοσελίδες. 

 

 

       
                              Διάγραμμα 5.5.24.α :                                                                            Διάγραμμα 5.5.24.β :  
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                                   Διάγραμμα 5.5.24.γ :                                                                                Διάγραμμα 5.5.24.δ :  

          Μειονέκτημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών – ΙΕΚ/ΤΕΕ                           Μειονέκτημα Ηλεκτρονικών Συν/γων- ΑΕΙ/ΤΕΙ       

 

 
 Διάγραμμα 5.5.24.δ : 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να εξετάσουμε το βαθμό συσχέτισης ανάμεσα 

στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις των πελατών σχετικά με την 

ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών. Μέσα από ένα δείγμα 354 ανθρώπων, που 

κατοικούν στο νομό  Θεσσαλονίκης, διαφόρων ηλικιών, επιπέδου μορφώσεως καθώς 

και επαγγέλματος διαπιστώσαμε τα εξής σημαντικά ευρήματα: 

 

Με γνώμονα το φύλο, η ανάλυση SPSS μας έδειξε ότι είτε άνδρες είτε γυναίκες 

προτιμούν κατά κύριο λόγο τα μετρητά στις καθημερινές συναλλαγές τους. Στον 

προτιμώμενο τρόπο διεκπεραίωσης συναλλαγών η πλειοψηφία των ανδρών επέλεξε 

ξεκάθαρα το e-banking, ενώ αμέσως επόμενη επιλογή τους αποτέλεσε το ΑΤΜ. Οι 

γυναίκες αντιθέτως δείχνουν να αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στο e-banking, την 

επίσκεψη στο κατάστημα και στο ΑΤΜ, δίνοντας ένα μικρό προβάδισμα στο πρώτο. 

Τέλος όσον αφορά το βασικότερο μειονέκτημα του e-banking κατέληξαν και οι δυο 

στην απρόσωπη εξυπηρέτηση. 

 

Όσον αφορά τα επίπεδα ηλικίας παρατηρούμε συχνότερες συναλλαγές, «1-4 φορές την 

εβδομάδα»,  από τα 41 και κάτω και «1-4 το μήνα» για τους 41 και άνω. Η πλειοψηφία 

κάνει χρήση μετρητών για τις καθημερινές συναλλαγές του με εξαίρεση τους 26-40 

ετών που δίνουν ένα μικρό προβάδισμα της τάξης του 2% στη χρήση χρεωστικών 

έναντι των μετρητών. Σχετικά με τον τρόπο διεκπεραίωσης είναι φανερό ότι οι 

νεότερες γενιές οι οποίες αποτελούν και τη πλειοψηφία του δείγματος, αξιοποιούν την 

εξέλιξη της τεχνολογίας και τα οφέλη της, ενώ οι 41 έως 60 προσπαθούν να 

προσαρμοστούν σε αυτές τις εξελίξεις κάνοντας χρήση τόσο του καταστήματος, όσο 

του ΑΤΜ και του e-banking. Από τα 61 και άνω παραμένουν πιστοί στη προσέλευση 

στα καταστήματα. Οι νεότεροι ηλικιακά προτιμούν την αυτοεξυπηρέτηση μέσω των 

ΑΤΜ ενώ η αμέσως επόμενη ηλικιακή κατηγορία το e-banking. Βασικός λόγος 

επίσκεψης ενός τραπεζικού υποκαταστήματος, για ένα άτομο ηλικίας από 18 έως 60 

αποτελεί η καλύτερη πληροφόρηση ενώ για άτομα 61 ετών και άνω αποτελεί η 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη που αισθάνονται. Το κυριότερο πλεονέκτημα χρήσης 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών αποτελεί αδιαμφισβήτητα η 24ωρη 

διαθεσιμότητα του ενώ αντίστοιχα το μεγαλύτερο μειονέκτημα του είναι η απρόσωπη 

εξυπηρέτηση με μια μικρή εξαίρεση για τη πλειοψηφία των 61 και άνω που πιστεύει 
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ότι βασικότερο μειονέκτημα είναι η έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας. Τέλος όσον αφορά 

ποιο τρόπο διεκπεραίωσης συναλλαγών θεωρούν ασφαλέστερο, όλες οι ηλικιακές 

ομάδες συγκλίνουν στη διεκπεραίωση μέσω του προσωπικού της τράπεζας. Γεγονός 

που αναδεικνύει το βασικότερο ενδοιασμό της πλειονότητας για τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές.  

 

Με βάση το επάγγελμα, οι επαγγελματικά ενεργοί επέλεξαν ότι συναλλάσσονται «1-4 

φορές» την εβδομάδα και κατά κύριο λόγο μέσω e-banking ενώ οι υπόλοιποι «1-4 

φορές το μήνα», πέραν των φοιτητών που καταμερίζουν το ποσοστό τους σε 3 

επιλογές από το «πιο σπάνια» και το «1-4 την εβδομάδα» έως το «1-4 το μήνα». Για 

τους φοιτητές και τους μη εργαζόμενους η πλειοψηφία επέλεξε το ΑΤΜ ενώ οι 

συνταξιούχοι και τα οικιακά την «επίσκεψη στο κατάστημα» για την εξυπηρέτηση 

τους. Από τη παραπάνω έρευνα προκύπτει ότι οι υπάλληλοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί 

δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στη χρήση της χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας 

έναντι των μετρητών, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που προτιμούν με διαφορά τα 

μετρητά. Ακόμα και οι ελεύθεροι  επαγγελματίες έχουν τεράστια απόκλιση από την 

αμέσως επόμενη επιλογή. Σχετικά με το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της επίσκεψης σε 

ένα κατάστημα, συγκριτικά με το επάγγελμα πάντα, αν εξαιρέσουμε τους 

συνταξιούχους και τα οικιακά που επέλεξαν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, οι υπόλοιποι 

διάλεξαν τη καλύτερη πληροφόρηση ως σημαντικότερο παράγοντα. Οι φοιτητές 

βέβαια τείνουν να διχάζονται και πάλι μοιράζοντας τα  ποσοστά τους και στις δύο 

παραπάνω επιλογές εξίσου. Επιπροσθέτως, οι ατελείωτες ουρές και αναμονές στα 

εκάστοτε υποκαταστήματα θεωρούνται ως το βασικότερο μειονέκτημα για όλες τις 

κατηγορίες. Τέλος η απρόσωπη εξυπηρέτηση επικρατεί ακόμη μία φορά για τις 

περισσότερες ομάδες ως η βασικότερη αδυναμία της χρήσης του e-banking, με τη 

γνώμη των συνταξιούχων αλλά και των οικιακών να διχάζονται ταυτόχρονα και γύρω 

από την έλλειψη γνώσεων τεχνολογίας. 

 

Με γνώμονα το εκπαιδευτικό επίπεδο παρατηρείται μέσω της έρευνας ότι όσο 

αυξάνεται το επίπεδο αυτό, αυξάνεται και η συχνότητα συναλλαγών αλλά και η χρήση 

των χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σε σχέση με τα μετρητά. Βέβαια μόνο στο 

επίπεδο του Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού η χρήση των χρεωστικών/προπληρωμένων 

καρτών ξεπερνάει σε ποσοστό τη χρήση των μετρητών. Επιπροσθέτως από το 

δημοτικό μέχρι το λύκειο επικρατεί η επιλογή της «επίσκεψης στο κατάστημα» προς 

εξυπηρέτηση, αμέσως μετά  στα ΙΕΚ-ΤΕΕ υπάρχει το μεταβατικό στάδιο της ισόποσης 
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χρήσης των ΑΤΜ, του καταστήματος και του e-banking ενώ στα ανώτερα επίπεδα 

μορφώσεως όπως του πανεπιστημίου και του διδακτορικού είναι φανερή η προτίμηση 

κυρίως στην τεχνολογική εξέλιξη. Σε κάτι που συμφωνεί πάντως η πλειοψηφία όλου 

του δείγματος ανεξαρτήτου επιπέδου μορφώσεως είναι στην απρόσωπη εξυπηρέτηση 

που εκλαμβάνουν κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών με 

μοναδική εξαίρεση τη κατηγορία των αποφοίτων δημοτικού που θεωρούν την έλλειψη 

γνώσεων τεχνολογίας ως το μεγαλύτερο πρόβλημα στις ηλεκτρονικές τραπεζικές 

συναλλαγές. 

 

 

Στα πλαίσια αυτής της εμπειρικής έρευνας διαπιστώσαμε ότι όντως υπάρχει βαθμός 

συσχέτισης ανάμεσα στα παραπάνω δημογραφικά στοιχεία και στις περισσότερες 

προτιμήσεις των πελατών άλλοτε μεγαλύτερος και άλλοτε μικρότερος. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι παρότι βρισκόμαστε σε μία εποχή έντονης οικονομικής κρίσης και 

φορολογικών μεταρρυθμίσεων, παρόλο που δίνονται κίνητρα διεκπεραίωσης 

συναλλαγών με πλαστικό χρήμα, καθώς και σε μια εποχή που οι πληρωμές 

διευκολύνονται μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης, παρατηρούμε ότι  η πλειοψηφία 

συνεχίζει να διεκπεραιώνει τις  συναλλαγές της μέσω μετρητών. Επίσης παρατηρούμε 

ότι η διείσδυση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στη καθημερινότητα είναι γεγονός για 

τους νεότερους ηλικιακά ενώ  αναμένεται τα επόμενα χρόνια  μέσω της εξοικείωσης 

των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες να αρθούν τα όποια εμπόδια και να κατακτήσει 

ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

 Οι τράπεζες με τη σειρά τους θα πρέπει να αναθεωρήσουν και να βελτιώσουν το 

αντίστοιχο δικτυακό περιβάλλον ώστε οι πελάτες να αντλούν καλύτερη πληροφόρηση 

μέσω της ηλεκτρονικής τους πλατφόρμας. Τέλος, τα παραπάνω ευρήματα προβάλλουν 

τους έντονους ενδοιασμούς που επιφέρει η απρόσωπη εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με 

την ανασφάλεια, που αισθάνονται οι περισσότεροι συναλλασσόμενοι για τη 

διεκπεραίωση των συναλλαγών τους, πέραν αυτών που εκτελούνται μέσω των 

καταστημάτων. Επομένως πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα την αντίληψη των 

πελατών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της διαδικτυακής τραπεζικής και 

κατά συνέπεια να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την ικανοποίησή τους όσον αφορά τις 

διαδικτυακές πτυχές της ποιότητας των υπηρεσιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Παρακάτω ακολουθεί το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε για τις ανάγκες της 

έρευνας αυτής της διπλωματικής εργασίας. 

Ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται ως ερευνητικό εργαλείο στο πλαίσιο εκπόνησης της 

διπλωματικής μου εργασίας σχετικά με την «Ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών» για το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής του πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.  

* Απαιτείται 1 απάντηση μόνο. 

 

 

Φύλο: * 

 Άνδρας  

 Γυναίκα  

Ηλικία: * 

 18-25  

 26-40  

 41-60  

 61 και άνω  

Επάγγελμα: * 

 Ιδιωτικός Υπάλληλος  

 Δημόσιος Υπάλληλος  

 Ελεύθερος Επαγγελματίας  

 Συνταξιούχος  

 Φοιτητής  

 Οικιακά  

 Μη Εργαζόμενος 

Μορφωτικό Επίπεδο * 

 Δημοτικό  

 Γυμνάσιο - Λύκειο  

 ΙΕΚ - ΤΕΕ  

 ΑΕΙ - ΤΕΙ  

 Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό  
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Πόσο συχνά κάνετε τραπεζικές συναλλαγές; * 
(καταθέσεις,αναλήψεις,εμβάσματα,πληρωμές,δάνεια, κ.τ.λ) 

 Σχεδόν καθημερινά  

 1-4 φορές την εβδομάδα  

 1-4 φορές τον μήνα  

 Πιο σπάνια  

Στις συναλλαγές σας προτιμάτε κατά κύριο λόγο την χρήση: * 

 Μετρητών  

 Χρεωστικών / Προπληρωμένων καρτών  

 Πιστωτικών καρτών  

 Εμβασμάτων  

Με ποιο τρόπο προτιμάτε να διεκπεραιώνετε τις τραπεζικές σας 

συναλλαγές; * 

 Επίσκεψη σε ένα κατάστημα  

 ΑΤΜ - ΚΑΣ (Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών)  

 e-banking  

 phone-banking  

 mobile-banking  

Ποιό θεωρείτε το κυριότερο πλεονέκτημα της επίσκεψης σε κατάστημα; * 

 Ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών  

 Εξυπηρέτηση από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό  

 Καλύτερη πληροφόρηση μέσω αρμοδίων  

 Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη  

Ποιό θεωρείτε το κυριότερο μειονέκτημα της επίσκεψης σε κατάστημα; * 

 Χρόνος και ουρές αναμονής  

 Γραφειοκρατία  

 Προσωπικό χωρίς απαραίτητη κατάρτιση  

 Ωράριο λειτουργίας  
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Ποιό θεωρείτε το κυριότερο πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών τραπεζικών 

συναλλαγών; * 

 24ωρη εξυπηρέτηση  

 Κατάργηση αποστάσεων  

 Άμεση εξυπηρέτηση  

 Ευκολία πραγματοποίησης συναλλαγών  

Ποιό θεωρείτε το κυριότερο μειονέκτημα των ηλεκτρονικών τραπεζικών 

συναλλαγών; * 

 Ιστοσελίδες δύσκολες στον χειρισμό  

 Έλλειψη βασικών γνώσεων τεχνολογίας  

 Απουσία κατάλληλου εξοπλισμού  

 Απρόσωπη εξυπηρέτηση  

Θεωρείτε πιο ασφαλείς και αξιόπιστες τις συναλλαγές που 

διεκπεραιώνετε: * 

 Μέσω του προσωπικού της τράπεζας  

 Οι ίδιοι μέσω της διαδικτυακής πύλης ή των αντίστοιχων εφαρμογών  

 Μέσω των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και το χρόνο σας! 


