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 ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηελ έλλνηα ηνπ e-

banking ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο είλαη λα δηαζαθεληζηεί ε έλλνηα, νη 

δπλαηφηεηεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο κνξθήο ηξαπεδηθήο 

εμππεξέηεζεο. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζηνρεχεη θαηά θχξην ιφγν ζην λα 

απνηππσζεί ε ζηάζε ηφζν ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα απέλαληη ζηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ο ζηφρνο απηφο επηηεχρζεθε κέζσ ηεο δηαλνκήο θαη 

ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα επεμεξγάζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι ηνπ Έιιελα πνπ 

θάλεη ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, νη ιφγνη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ θαζψο θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο 

έξεπλαο είρε ζθνπφ λα απνηππψζεη ηηο πηπρέο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ίδησλ ησλ ηξαπεδψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη παξφιν πνπ ε δεδνκέλε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο επηβάιιεη ζηνπο πνιίηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη παξφιν πνπ νη ρξήζηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απμάλνληαη θάζε 

ρξφλν, ην πνζνζηφ ρξεζηψλ επί ηνπ γεληθνχ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κηθξφ. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ αλαζθάιεηα θαη αλαμηνπηζηία πνπ εκπλέεη ην ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηνπο πνιίηεο θαη ηδηαηηέξσο ζηνπο κεγαιχηεξνπο ζε 

ειηθία, νη νπνίνη δελ είλαη επαξθψο εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη θαη‟ 

επέθηαζε δελ ηελ εκπηζηεχνληαη. Η θαηάζηαζε απηή έρεη θπζηθά αληίθηππν θαη ζηηο 

ηξάπεδεο νη νπνίεο δελ απνιακβάλνπλ ηα αλακελφκελα νθέιε ησλ επελδχζεψλ ηνπο. 

ABSTRACT 

This diploma thesis attempts to approach the meaning of e-banking both on 

theoretical and  research view. The main aim of this theoretical approach is to be 

clarified both the meaning of e-banking, the potentials, the advantages and  the 

disadvantages of e-banking as well. 

On the other side, the research approach strives for capturing the way customers and 

bank institutions react to e-banking services. This aim was achieved by a survey. 

Questionnaires were composed and given to the public and bank institutions in order 

to be filled up and help us collect the necessary information. The results of this survey 

were extracted  by Microsoft Excel so that we could have a full image about what 

type of Greek uses e-baking services, the main reasons why and the satisfaction  level 
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as well, whereas the second part of the survey gives the perspective of e-banking by 

the bank institutions‟ side. 

As required due to the current economic situation, Greeks have many reasons to use 

e-banking. Although there is a quite low percentage of e-banking users compared to 

the whole greek population. As our research has shown, this is due to the fact that 

many citizens, especially the older ones tend to feel insecure on the electronic banking 

system since many of them are not familiar with new technologies. Of course this has 

an impact on banks too, which do not take advantage of their investments. 

 

  



7 
 

1.ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

ηηο κέξεο καο ην e-banking ή δηαθνξεηηθά ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, δειαδή 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο παξερφκελεο ζην θνηλφ ρσξίο ηελ θπζηθή χπαξμε απηνχ ζην 

ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα, έρεη θέξεη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε 

ηηο ηξάπεδεο θαζψο έρεη κεηαθέξεη ην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα ζηελ νζφλε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηνπ ηάκπιεη ή θαη ηνπ θηλεηνχ καο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν γηα ηνπο πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο 

ηξάπεδεο. Χζηφζν, παξά ηελ πιεζψξα ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη απηή ε 

κνξθή ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κηα κεξίδα πειαηψλ, ε 

νπνία αληηκεησπίδεη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε ηδηαίηεξν ζθεπηηθηζκφ, γεγνλφο 

πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα θαηλφκελα ειεθηξνληθήο απάηεο. Ο βαζκφο πηνζέηεζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο δηεζλψο πνηθίιιεη θαη απνηειεί ζπλάξηεζε πνιιψλ 

παξαγφλησλ. ηελ Διιάδα νη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ απνιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν 

ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ειεθηξνληθά. Οη ηξάπεδεο ηφζν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ 

εθζπγρξνλίδνπλ ζπλερψο ηα ζπζηήκαηά ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ αιιά θαη πξνζπαζνχλ λα παξέρνπλ θαηλνηφκεο ππεξεζίεο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, κε απψηεξν ζθνπφ λα δηεπξχλνπλ ηελ πειαηεηαθή ηνπο 

βάζε. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν νη Έιιελεο είλαη 

εμεηθησκέλνη κε ην e-banking θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηαηί ην e-banking  αξγεί λα 

δηεηζδχζεη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ην αληίθηππν απηνχ ζηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. 

ην πξψην θεθάιαην  ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη κηα γεληθή παξνπζίαζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θπξίσο κέζα απφ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Δπνκέλσο , ζα 

δνχκε αλαιπηηθψο ηνλ νξηζκφ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηα δηάθνξα είδε ηεο. 

Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζηνχλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θαη ζα αμηνινγεζνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πηζαλψο έρνπλ απηέο νη ππεξεζίεο. ην 

ζεκείν απηφ επίζεο γίλεηαη θαη  κηα εθηελήο αλαθνξά ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο απεηιέο 

ηνπο νπνίνπο δηαηξέρεη θαλείο φηαλ ρξεζηκνπνηεί ην e-banking. 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα απεηθνληζηεί ε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

επηιέρζεθαλ νη θπξηφηεξεο ηξάπεδεο πνπ παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο. Γηα 

θάζε ηξάπεδα μερσξηζηά παξνπζηάδνληαη ζέκαηα φπσο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, 

ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θηι. 

ην ηξίην, ηέηαξην θαη πέκπην θεθάιαην  ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ε ζηαηηζηηθή 

έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε θαζψο θαη νη πηπρέο θαη ηα επξήκαηά ηεο. Δπίζεο γίλεηαη 

θαη κηα αλάιπζε γχξσ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη απνηππψλνληαη ηα 
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ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

2.ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

2.1 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ E-BANKING 

 

E-banking ή ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη φιεο εθείλεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη 

ηξάπεδεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε ζην 

ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο. Αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο 

ζπλαιιαγψλ θαηά ηνπο νπνίνπο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

ειεθηξνληθφ κέζν. Σν αξρηθφ γξάκκα ”e” πξνέξρεηαη απφ ην electronic. 

Δλαιιαθηηθά, ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή νξίδεηαη σο ε απηνκαηνπνηεκέλε παξνρή λέσλ 

θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο, απεπζείαο 

ζηνπο πειάηεο κέζσ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο. Η ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ην νπνίν πεξηθιείεη φιεο 

ηηο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ. Σα ειεθηξνληθά θαλάιηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ, φπσο ε αγνξά θαη ε πιεξσκή αγαζψλ. Σν e-banking 

είλαη κέξνο ηνπ e-commerce θαζψο νη ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ.  Γειαδή, ην e-banking δελ είλαη απιψο έλα 

ηξαπεδηθφ πξνηφλ, αιιά ε ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ε ειεθηξνληθή επαθή κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Οη θπξηφηεξεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ινγαξηαζκνχο, θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ, 

ππφινηπα θαη θηλήζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ, πιεξσκέο δφζεσλ δαλείσλ, πιεξσκέο 

πξνο ΓΔΚΟ, εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ινγαξηαζκψλ θαη πάγησλ εληνιψλ. Δπηπιένλ, 

δηαηίζεληαη θαη πην εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ κεηνρψλ ηνπ πειάηε 

θαζψο επίζεο θαη πξνζσπηθέο ππεξεζίεο πειάηε φπσο γηα παξάδεηγκα πξνζσπηθά 

κελχκαηα απφ ηελ ηξάπεδα, εθηχπσζε απνδείμεσλ ζπλαιιαγψλ θαη πξνζσπηθέο 

πξνζθνξέο αλεμαξηήηνπ σξαξίνπ. 

ηηο κέξεο καο, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απμάλνληαη ζπλερψο ζε πνηθηιία θαη επειημία. ηφρνο φισλ 

ησλ ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ επελδχζεη ζην e-banking είλαη λα απνθηήζνπλ έλα 

ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, πξνζθέξνληαο καθξνρξφληα ην ζχλνιν ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο κέζσ Γηαδηθηχνπ, παξέρνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή 

επθνιία, δηαθάλεηα θαη αζθάιεηα ζηνλ πειάηε.  
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Παξφιν φκσο ηελ ηεξάζηηα εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, εθηφο απφ νθέιε 

ππάξρνπλ θαη θίλδπλνη, πνπ πξέπεη λα απνκνλσζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο.  

2.2 H ΑΞΗΑ ΣΟΤ E-BANKING 

 

Η αμία ηνπ e-banking γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο είλαη αδηακθηζβήηεηα 

αλεθηίκεηε θαζψο κέζα απφ απηφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πεηπραίλνπλ ηα 

παξαθάησ: 

 Απμάλνληαη νη ηξαπεδηθέο ηνπο εξγαζίεο 

 Απμάλνληαη ηα θέξδε κέζσ ησλ πξνκεζεηψλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη 

 Απμάλεηαη ην πειαηνιφγην ησλ ηξαπεδψλ θαζψο πξνζηίζεληαη πιένλ πειάηεο 

πνπ πξνηηκνχλ νη ζπλαιιαγέο ηνπο λα δηεθπεξαηψλνληαη ειεθηξνληθά, ρσξίο 

λα παξίζηαληαη νη ίδηνη ζε θάπνην θαηάζηεκα. 

 πιιέγνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πειαηνιφγηφ ηνπο, θαζηζηψληαο ηελ 

πξνψζεζε λέσλ ηξαπεδηθψλ πξνηφλησλ θαη πξνζθνξψλ επθνιφηεξε. 

 Μεηψλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο θαζψο εκθαλίδεηαη 

απνζπκθφξεζε ζηα θαηαζηήκαηα. 

 Γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

επηζπκία ησλ πειαηψλ λα ζπλαιιάζζνληαη ειεθηξνληθά. 

 

2.3 TA ΔΗΓΖ ΣΟΤ E-BANKING 

 

Σν e-banking ρσξίδεηαη ζε ηξία είδε, αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πξνγξάκκαηα 

ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

1. Internet banking(Σξαπεδηθή κέζσ δηαδηθηχνπ) 

2. Phone banking(Σξαπεδηθή κέζσ ηειεθψλνπ) 

3. Mobile banking(Σξαπεδηθή κέζσ θηλεηνχ) 

 

2.3.1 Phone Banking 

 

Μέζσ ηνπ phone banking, ε ηξάπεδα γίλεηαη πιένλ πξνζηηή απφ ην ζπίηη, ην γξαθείν, 

ην απηνθίλεην, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξείηαη κέρξη έλα βαζκφ ε παξαδνζηαθή 

ηξαπεδηθή ζρέζε κεηαμχ πειάηε θαη ππαιιήινπ. πζθεπέο φπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα 



10 
 

ή ηα ηάκπιεη πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπο ηε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

κέζσ phone banking ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 Απηέο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ πξάθηνξεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ 

 Απηέο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απηφκαηα κέζσ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο 

θσλήο(IVRs) 

 

2.3.2 Mobile Βanking 

 

Με ηνλ φξν mobile banking ή m-banking ελλννχκε ηελ δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηε βνήζεηα ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Σν m-banking είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηφζν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φζν θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξεηψλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. Η πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία παξέρεηαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

θφζκνπ εχθνια, γξήγνξα θαη κε κεγάιε αζθάιεηα. Δπίζεο ε ππεξεζία απηή είλαη 

δηαζέζηκε ζηνπο πειάηεο φισλ ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Πξφζβαζε ζηελ 

ππεξεζία έρεη θάζε πειάηεο άκεζα ρσξίο θάπνηεο επηπιένλ ξπζκίζεηο. Απιά 

ρξεηάδεηαη κηα ζχλδεζε ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο ηξάπεδαο κέζσ ηεο θνξεηήο 

ηνπ ζπζθεπήο. Μνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ηξάπεδαο είλαη λα έρεηθσδηθνχο πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία mobile banking θαη λα 

ελεξγνπνηήζεη ηε ζχλδεζή ηνπζην internet (wap, gprs) απφ αζχξκαηε ζπζθεπή. Αλ 

είλαη ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο internet (e-banking) δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη λέα 

εγγξαθή γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία mobile banking απιά ζπλδέεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο θσδηθνχο. Γηαθνξεηηθά ρξεηάδεηαη κηα απιή εγγξαθή 

ζηελ ππεξεζία. Σν θφζηνο ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο δηακνξθψλεηαη βάζε ησλ 

ρξεψζεσλ ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ νπνία είλαη ζπλδξνκεηήο. 

 

2.3.3 Internet Βanking 
 

 

Με ηνλ φξν internet banking ελλννχκε φιεο εθείλεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη 

ηξάπεδεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ , ρσξίο δειαδή ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε ζην 

ππνθαηάζηεκα κηαο ηξάπεδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην internet banking αλαθέξεηαη 

ζηελ ηθαλφηεηα ελφο ζπλδξνκεηή ηνπ δηαδηθηχνπ λα έρεη πιήξε πξφζβαζε ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη σο απνηέιεζκα απηνχ λα δηαιέγεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

πξνηφληα θαη ππεξεζίεο κέζσ internet φπσο ζα έθαλε αλ βξηζθφηαλ ζε θάπνην θπζηθφ 

θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο. Σα είδε ησλ παξερφκελσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ 

internet κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

α) Τπεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηώλ κόλν 

ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη δεκνζίσο ή ζρεηίδνληαη κε ην 
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κάξθεηηλγθ κηαο ηξάπεδαο. πλεπψο, ε ηξάπεδα δηαζέηεη ειεθηξνληθά ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ νη πειάηεο εχξηζθαλ παξαδνζηαθά ζε έληππα ή ζε άιια 

κέζα ελεκέξσζεο. Χζηφζν, αθφκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, κε ηε ρξήζε 

ηεο ζεκεξηλήο ηερλνινγίαο νη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επηζθέπηεο 

πειάηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηφρνπο γηα ζπγθεθξηκέλα πξνηφληα, 

ππεξεζίεο ή πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε δεηεζεί. Οη κάλαηδεξ κπνξνχλ 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

πξνψζεζε λέσλ πξνηφλησλ. 

 

β) Τπεξεζίεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

είλαη αιιεινεπηδξαζηηθά, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο επαίζζεησλ 

κελπκάησλ, εγγξάθσλ ή αξρείσλ κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη 

ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν πνπ επηηξέπεη ηε κεηαθνξά εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ ακθίπιεπξε 

κεηαθνξά ζηνηρείσλ κεηαμχ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη δηθηχσλ ησλ ηξαπεδψλ 

θαη ησλ πειαηψλ. Μηα ζειίδα ζην δηαδίθηπν πνπ επηηξέπεη ηελ on-line 

θαηάζεζε αίηεζεο γηα έλα δάλεην ή γηα έλα ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ απνηειεί 

παξάδεηγκα ππεξεζίαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Βαζηθφ δεηνχκελν ησλ 

θαηεγνξηψλ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, πνπ 

πεξηθιείεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ 

ρξεζηψλ θηι. 

 

γ) Τπεξεζίεο νινθιεξωκέλωλ ζπλαιιαγώλ 

 

ε απηή ηελ ηξίηε πεξίπησζε, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα παξέρνπλ 

φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δπλαηφηεηεο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα on-line 

ζπλαιιαγψλ, δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ, κεηαθνξάο ρξεκάησλ κεηαμχ 

ινγαξηαζκψλ, ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ θηι. Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

νπζηαζηηθά ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά 

πξνζνκνηάδνπλ ηα αληίζηνηρα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα αθνχ πξνέξρνληαη 

απφ ην ίδην κνληέιν λνκηζκαηηθήο ρξήζεο. 

 

 

 

2.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ E-BANKING 
 

 

2.4.1 Πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ρξήζηεο 

 

 
Σα νθέιε γηα ηνπο ρξήζηεο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Δπθνιία ζηε ρξήζε θαη ζπλερή δηαζεζηκφηεηα 

 Πξνζβαζηκφηεηα απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν κε κφλε πξνππφζεζε ηελ χπαξμε 

internet 

 Γξήγνξε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ 

 Τςειφ επίπεδν αζθάιεηαο 
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 Απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

 Δπαξθήο πιεξνθφξεζε 

 Μεησκέλν θφζηνο ζπλαιιαγψλ 

 

 

2.4.2 Πιενλεθηήκαηα γηα ηηο Σξάπεδεο 

 

 
Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ είλαη ηα εμήο: 

 Γηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ ζπλαιιαγψλ 

 Απνζπκθφξεζε ησλ ηακείσλ 

 Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζε λέεο γεσγξαθηθέο αγνξέο ρσξίο λα απαηηείηαη ην 

ρηίζηκν λέσλ θαηαζηεκάησλ 

 Γπλαηφηεηα πξνψζεζεο λέσλ πξνηφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ηελ κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Καιχηεξε γλψζε θαη δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ 

 

 

 

2.5 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ E-BANKING 

 

 
2.5.1 Μεηνλεθηήκαηα πειαηώλ 

 

 
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ internet banking γηα ηνπο πειάηεο είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 

 Απαηηείηαη ε χπαξμε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν 

 Απαηηείηαη ε γλψζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν 

 Υξνλνβφξα εγγξαθή πειαηψλ 

 Γπζπηζηία ρξεζηψλ 

 

2.5.2 Μεηνλεθηήκαηα Σξαπεδώλ 

 
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ internet banking γηα ηηο ηξάπεδεο είλαη ηα 

παξαθάησ: 
 Τςειφ αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο 

 Σν internet banking εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ αμηνπηζηία ησλ web 

servers θαη άιισλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη εάλ πέζνπλ, ζηακαηάεη ε πξφζβαζε 

ηνπ πειάηε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

 Απμεκέλε επηζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ εηζαγσγή λένπ ηχπνπ 

θηλδχλσλ 

 Η δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο, απαηηεί ηελ 

πηνζέηεζε εηδηθψλ ζπλζεθψλ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηνηθεηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ησλ ηξαπεδψλ 
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2.6 Electronic Funds Transfer at Point of Sale- EFT/POS 

 

Δλλνηνινγηθά, Electronic Funds Transfer at Point of Sale  ζεκαίλεη Ηιεθηξνληθή 

Μεηαθνξά Υξεκάησλ ζην εκείν Πψιεζεο, ή κε άιια ιφγηα πξφθεηηαη γηα έλα on-

line ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαιιαγψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. 

 Οη ζπζθεπέο POS είλαη εηδηθέο ηεξκαηηθέο ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο, ηνπνζεηεκέλεο ζηα ζεκεία πψιεζεο. Δθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ηα θεληξηθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ, νη ηεξκαηηθέο 

ζπζθεπέο POS, σο κηθξνί ππνινγηζηέο παξέρνπλ θαη επηπιένλ δπλαηφηεηεο φπσο 

αλαδήηεζε ηηκήο πψιεζεο, επεμεξγαζία πηζηψζεσλ θαη επηζηξνθψλ, θαηαγξαθή 

δνζνιεςηψλ θα. 

 

2.7 ΚΊΝΓΤΝΟΗ, ΑΠΔΗΛΔ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

2.7.1 Oη θίλδπλνη ηνπ  e-banking 

 

Όπσο δείρλεη κηα κειέηε ηεο Δπξσπαηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ην e-banking 

δηαθξίλεηαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ: 

 ηξαηεγηθνί θίλδπλνη, νη νπνίνη κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ εζθαικέλε 

εθηίκεζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ λέσλ πξνηφλησλ απφ ηελ αγνξά 

 Ννκηθνί θίλδπλνη, φπνπ εκθαλίδνληαη επηιχνληαη κε θαηάιιειε λνκνζεζία γηα 

παξάδεηγκα ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

 Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη, νη νπνίνη κπνξεί λα πξνθχςνπλ  απφ δπζιεηηνπξγία 

ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ή απφ αλζξψπηλν ιάζνο 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ ζα πξέπεη νη ηξάπεδεο λα 

αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηηκνχλ 

ηνπο θηλδχλνπο κε κεγάιε αθξίβεηα. 

 

 

2.7.2 Απεηιέο 

Καζψο ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ e-banking γίλεηαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε, 

απμάλνληαη θαη νη απεηιέο κέζα ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα. Δίλαη γλσζηφ φηη, ζε εηήζηα 

βάζε ε ιεία ηεο ειεθηξνληθήο απάηεο μεπεξλά θαηά πνιχ ηα 5 εθαηνκκχξηα επξψ. 
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Σα άηνκα πνπ δηαπξάηηνπλ ηέηνηνπ είδνπο αδηθήκαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

 Hackers, δειαδή άηνκα πνπ επηηίζεληαη ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ρσξίο λα 

επηδηψθνπλ θάπνην νηθνλνκηθφ φθεινο, αιιά κφλν ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

επραξίζηεζε θαη πεξηέξγεηα 

 Crackers, δειαδή άηνκα πνπ αληίζεηα κε ηνπο hackers, απνζθνπνχλ ζηελ 

απνθφκηζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο απφ ηελ εηζβνιή ηνπο ζηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα 

Οη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο πνπ κπνξεί θάπνηνο ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη 

φηαλ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κέζσ e-banking είλαη νη παξαθάησ: 

 Sniffers: έλα sniffer είλαη έλα πξφγξακκα ή κηα ζπζθεπή πνπ 

παξαθνινπζεί θξπθά ηελ θίλεζε ελφο δηθηχνπ κε ζθνπφ λα αξπάμεη 

πιεξνθνξία πνπ ηαμηδεχεη ζε απηφ. Οπζηαζηηθά νη sniffers είλαη 

ηερλνινγία ππνθινπήο δεδνκέλσλ. Η πιεηνςεθία ησλ δηθηχσλ 

ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία εθπνκπήο, φπνπ ηα κελχκαηα απφ έλα 

ππνινγηζηή κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ άιιν ππνινγηζηή ζε απηφ ην 

δίθηπν. Πξαθηηθά φινη νη ππφινηπνη ππνινγηζηέο ηνπ δηθηχνπ αγλννχλ ην 

κήλπκα, εθηφο απηνχ πνπ είλαη παξαιήπηεο. Χζηφζν, νη ππνινγηζηέο 

κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ, ψζηε λα δέρνληαη κελχκαηα αθφκα θαη αλ δελ 

είλαη γηα απηνχο. Αηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο sniffer. 

 Καηαγξαθή πιεθηξνινγήζεσλ: ζπκβαίλεη φηαλ θαηαγξάθνληαη νη 

πιεθηξνινγήζεηο ηνπ ρξήζηε, ρσξίο ν ίδηνο λα ην μέξεη ή λα ην επηηξέπεη. 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ επηηήδεηνπο γηα ηελ θινπή ζηνηρείσλ πηζησηηθήο 

θάξηαο, ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη πξνζσπηθψλ θσδηθψλ θαη απνηειεί 

ζνβαξή απεηιή γηα ηε δηαξξνή πξνζσπηθψλ αιιά θαη εηαηξηθψλ 

ζηνηρείσλ. Η θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε πιεθηξνινγήζεσλ γίλεηαη απφ 

εηδηθφ ινγηζκηθφ, ην νπνίν είλαη εχθνιν λα εγθαηαζηαζεί θαη ηαπηφρξνλα 

δχζθνιν λα εληνπηζζεί. Αλάινγν ινγηζκηθφ κπνξεί λα ιεθζεί θαη απφ ην 

internet. Σα key loggers θαηαγξάθνπλ θαη απνζεθεχνπλ ηηο 

πιεθηξνινγήζεηο θαη ηα mouse clicks ζε εηδηθφ αξρείν, ην νπνίν 

απνζηέιινπλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζε απηφλ πνπ θαηαζθνπεχεη ην ρξήζηε. 

 Κνηλσληθή κεραληθή: ε θνηλσληθή κεραληθή νξίδεηαη σο έλα κε ηερληθφ 

είδνο παξάλνκεο εηζβνιήο πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αλζξψπηλε 

επηθνηλσλία θαη ζπρλά πεξηιακβάλεη θφιπα ηα νπνία σζνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο λα θαηαξγήζνπλ ηηο νξηδφκελεο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο. 

 

 

 Γνχξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) 

Σα trojan horses είλαη πξνγξάκκαηα ζρεηηθά ρξήζηκα γηα ηνλ 

ππνινγηζηή πνπ πεξηέρνπλ φκσο θξπκκέλεο εληνιέο, νη νπνίεο φηαλ 

εθηειεζηνχλ ζα δεκηνπξγήζνπλ αζέκηηεο ελέξγεηεο. Γηαδίδνληαη φηαλ 
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νη ρξήζηεο αλνίμνπλ έλα πξφγξακκα εθφζνλ ην ζεσξνχλ φηη 

πξνέξρεηαη απφ λφκηκε πεγή. Οη δνχξεηνη ίππνη δελ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ παλνκνηφηππα αληίγξαθα απηνκάησο. Η εγθαηάζηαζή 

ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνπο ρξήζηεο, ή απφ εηζβνιείο πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη κε εγθεθξηκέλε πξφζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή κε θάπνην 

ηξφπν. 

Δλδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ νη δνχξεηνη ίππνη είλαη νη εμήο: 

o Γηαγξαθή αξρείσλ 

o Αιιαγή αξρείσλ 

o Δγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ  

o Δγθαηάζηαζε ηψλ 

o Δγθαηάζηαζε άιισλ δνχξεησλ ίππσλ 

 

 Phishing 

Σν Phishing είλαη ε απνζηνιή e-mail ζε ρξήζηε, πξνζπνηνχκελν φηη 

πξνέξρεηαη απφ κηα λφκηκε επηρείξεζε, θπξίσο ηξάπεδα ή ηειεπηθνηλσληαθφ 

πάξνρν, κε ζθνπφ λα εμαπαηήζεη ηνλ ρξήζηε θαη λα πάξεη ηδησηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θινπή ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Σν 

e-mail πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα επηζθεθζεί έλα web site φπνπ ηνπ δεηνχληαη 

λα ελεκεξψζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο, φπσο θσδηθνχο θαη αξηζκνχο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, αξηζκνχο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ηνπο νπνίνπο ε 

εηαηξία ππνηίζεηαη έρεη ήδε ζηελ θαηνρή ηεο. Σν web site φκσο είλαη πιαζηφ 

θαη έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ λα ππνθιέςεη ηελ δεηνχκελε πιεξνθνξία. Σα 

άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απηή ηελ απάηε απνθηνχλ άκεζα πξφζβαζε ζηα 

ζηνηρεία απηά θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα θάλνπλ ειεθηξνληθέο απάηεο ζε 

βάξνο ησλ ζπκάησλ ηνπο.  

Σν phishing εμαπιψλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη κάιηζηα έρεη θαη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο: 

 Vishing: ζε απηή ηε κνξθή ηνπ phishing, γηα λα πεηζηεί επθνιφηεξα ην 

ζχκα, ηνπ δίλεηαη ηειεθσληθψο αξηζκφο εμππεξέηεζεο ή ηνπ δεηείηαη 

ην δηθφ ηνπ ηειέθσλν ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ 

νη ππνηηζέκελνη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξίαο. Η ηαθηηθή απηή ζηεξίδεηαη 

ζηηο ηερλνινγίεο Voip πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν 

 Social Networking Phishing: αηιψληαο πιεξνθνξίεο θαη πνιιά άιια 

πξνζσπηθά δεδνκέλα απφ ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη ρξήζηεο απηνί ζηέιλνπλ εμαηνκηθεπκέλα 

κελχκαηα. 
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 Pharming: πξφθεηηαη γηα ηε λέα ηάζε ζηελ ειεθηξνληθή ππνθινπή 

θσδηθψλ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο είλαη πιένλ αξθεηά 

πξνζεθηηθνί ζηηο επηζέζεηο phishing. Σν pharming είλαη κηα κνξθή 

απάηεο ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

πηζηεχνπλ νη ρξήζηεο, φηη βξίζθνληαη ζε κηα γλήζηα ηζηνζειίδα κε ην 

ζσζηφ URL. Χζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ παξαπεκθζεί ζε 

κηα ςεχηηθε. Οη ράθεξο εθκεηαιιεπφκελνη θάπνηα θελά ζηελ αζθάιεηα 

κηαο ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία νη ρξήζηεο κπαίλνπλ γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ δηάθνξεο ζπλαιιαγέο, θαηαθέξλνπλ λα εθηξέςνπλ 

ηε ξνή ησλ επηζθεπηψλ ζε άιιν ηζηνρψξν φπνπ ηα ζηνηρεία ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή εμαπάηεζε ησλ επηζθεπηψλ. Σέηνηνπ είδνπο εθηξνπή δελ 

κπνξεί λα γίλεη ζε ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν 

SSL. 

Σν pharming δηαθέξεη απφ ην phishing γηα ηνπο εμήο δχν 

ιφγνπο, πξψηνλ, ε επίζεζε κπνξεί λα γίλεη καδηθά ζε πνιινχο ρξήζηεο 

θαη φρη κεκνλσκέλα ζε θάζε ρξήζηε θαη δεχηεξνλ, ε κεηαθίλεζε ζε 

pharming site γίλεηαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. 

 

 

2.8 ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 
 

 

2.8.1 Κξππηνγξάθεζε 

 

 

Με ηνλ φξν θξππηνγξάθεζε ελλννχκε ηε κέζνδν θαηά ηελ νπνία 

πξνζηαηεχεηαη ην απφξξεην ζηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

θαη γεληθφηεξα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θάζε ρξήζηε. Η 

θξππηνγξάθεζε βαζίδεηαη εμνινθιήξνπ ζηα καζεκαηηθά θαη έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα επαίζζεηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο. Σν αξρηθφ κήλπκα νλνκάδεηαη απιφ θείκελν, ελψ ην 

αθάιππην κήλπκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ απινχ 

θεηκέλνπ νλνκάδεηαη θξππηνγξάθεκα.  

Πξνθεηκέλνπ λα απνθξππηνγξαθεζεί έλα θείκελν 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αληίζηξνθνο αιγφξηζκνο. Όζν πην πνιχπινθνο 

είλαη ν αιγφξηζκνο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε 

ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα ζπάζεη θάπνηνο ηνλ θσδηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν εθάζηνηε ρξήζηεο. Ο αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο 
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ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε έλα θιεηδί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ 

απινχ θεηκέλνπ.  

Με βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θιεηδηψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ θξππηνγξάθεζε δηαθξίλνπκε δχν θχξηεο κεζφδνπο 

θξππηνγξάθεζεο, ηελ ζπκκεηξηθή θαη ηελ αζζχκεηξε. ηε 

ζπκκεηξηθή, ή αιιηψο θξππηνγξάθεζε κε κπζηηθφ ή απιφ θιεηδί, ε 

θξππηνγξάθεζε πινπνηείηαη κ ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ θιεηδηνχ, ηφζν ζηελ 

θσδηθνπνίεζε φζν θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε. πγθεθξηκέλα ν 

παξαιήπηεο ρξεζηκνπνηεί ην ίδην θιεηδί γηα λα απνθξππηνγξαθήζεη ην 

κήλπκα πνπ ηνπ έρεη ζηείιεη ν απνζηνιέαο. Η κέζνδνο απηή φκσο έρεη 

ην κεηνλέθηεκα φηη ε δηαλνκή ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ ζηα δχν κέιε ηεο 

ζπλαιιαγήο νθείιεη λα είλαη 100% αζθαιήο. Παξάιιεια δελ 

πεξηιακβάλεη μερσξηζηφ κεραληζκφ απζεληηθφηεηαο θαη δελ ππάξρεη 

βέβαηε θαη απφιπηα αμηφπηζηε απφδεημε ηεο ζπκκεηνρήο ηφζν ηνπ 

απνζηνιέα φζν θαη ηνπ παξαιήπηε. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο 

θξππηνγξάθεζεο κε κπζηηθφ θιεηδί είλαη ε αζθάιεηα, έρεη κεγάιε 

ρξήζε θαη δηάδνζε θαη είλαη γξήγνξε σο κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο. 

ηελ αζζχκεηξε θξππηνγξάθεζε ή αιιηψο θξππηνγξάθεζε κε 

δεκφζην θιεηδί ρξεζηκνπνηνχληαη δχν θιεηδηά. Σν έλα (θνηλφ θιεηδί) 

γηα λα θσδηθνπνηήζεη ην κήλπκα θαη έλα άιιν (ηδησηηθφ θιεηδί) γηα λα 

ην απνθσδηθνπνηήζεη. Έλα κήλπκα πνπ ζα θσδηθνπνηεζεί κε ην έλα 

θιεηδί ζα κπνξέζεη λα απνθσδηθνπνηεζεί κε ην άιιν. Σν έλα απφ ηα 

δχν θιεηδηά είλαη δεκφζην θαη κνηξάδεηαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη 

ην άιιν είλαη ηδησηηθφ θαη είλαη γλσζηφ κφλν ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ. Η 

κέζνδνο απηή πξνηηκάηαη γηα ιηγφηεξν απαηηεηηθέο εξγαζίεο, είλαη πην 

αξγή απφ απηήλ ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ θαη απαηηεί ηελ χπαξμε ηξίησλ 

αμηφπηζησλ θνξέσλ θαζψο θαη ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, ελψ θχξην 

πιενλέθηεκά ηεο είλαη φηη απινπνηεί ηελ δηαρείξηζε θιεηδηψλ. 

Ο ρξήζηεο δελ αληηιακβάλεηαη ηελ δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο 

αιιά ην κφλν ην νπνίν ηνλ ελεκεξψλεη φηη βξίζθεηαη ζε αζθαιέο 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο, είλαη έλα ζχκβνιν θιεηδαξηάο ζε θάπνην ζεκείν 

ηεο νζφλεο. 

 

 

2.8.2 Ζιεθηξνληθή Τπνγξαθή 

 

 

Με ηνλ φξν  ειεθηξνληθή ππνγξαθή ελλννχκε ηα δεδνκέλα ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ είλαη ζπλεκκέλα ζε άιια ειεθηξνληθά 

δεδνκέλα ή έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε απηά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε γλεζηφηεηα. Με απηή ηε κέζνδν, ε 

ππνγξαθή ηνπ ρξήζηε ςεθηνπνηείηαη θαη επηθνιιάηαη ζε έλα έγγξαθν 

έηζη ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ν ρξήζηεο αιιά θαη ε εγθπξφηεηα ή φρη 
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ελφο εγγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε απηή σο κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηνπ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ θιεηδηνχ. Οη ςεθηαθέο 

ππνγξαθέο είλαη αδηάςεπζηεο, κνλαδηθέο γηα θάζε ζπλαιιαγή θαη είλαη 

ζρεηηθά απίζαλν λα αληηγξαθνχλ ή λα κεηαθεξζνχλ. 

 

 

2.8.3 E-token 

 

To e-token πξφθεηηαη γηα κηα αθφκε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη αζθάιεηα ζηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε κηα εηδηθή ζπζθεπή, ε νπνία 

έρεη ην κέγεζνο ελφο θιεηδηνχ θαη παξέρεηαη απφ ηελ ηξάπεδα ζηνπο 

πειάηεο ηεο. Η ζπζθεπή απηή πεξηέρεη έλαλ θξππηνγξαθηθφ κεραληζκφ 

ζηνλ νπνίν ν θάηνρνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα απνζεθεχζεη ηελ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί κε 

αζθάιεηα ηηο ηξαπεδηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο on line ζε νπνηνδήπνηε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Σα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο 

κεζφδνπ πξνζηαζίαο είλαη ε πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηα θαζψο είλαη 

αδχλαηε ε αληηγξαθή ηνπ e-token, είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαζψο 

ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ην έρεη ζπλέρεηα καδί ηνπ 

θαη λα ην ζπλδέεη ζηελ usb ζχξα ηνπ εθάζηνηε ππνινγηζηή γηα λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάζε θνξά λα θαηαγξάθεη ηνπο 

θσδηθνχο ηνπ θαζψο απηνί πεξηέρνληαη ζην  e-token θαη επίζεο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηάθνξεο εξγαζίεο φπσο ςεθηνπνίεζε, 

ςεθηαθή ππνγξαθή θηι. 

 

 

2.8.4 Internet Firewalls 

 

 

Σν internet firewall βνεζάεη έηζη ψζηε ηελ ψξα πνπ ν ρξήζηεο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν λα κελ είλαη εθηθηή ε εηζξνή μέλνπ 

ινγηζκηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή απφ ηξίην, γηα ηνλ νπνίν δελ έρνπκε 

δψζεη εμνπζηνδνηεκέλε άδεηα. 

 

 

2.8.5 SSL-Secure Sockets Layer 

 

Τπάξρνπλ εηαηξίεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα νξγαληζκφο γηα 

λα πεηχρεη αζθαιείο ειεθηξνληθέ ζπλαιιαγέο. Μηα απφ απηέο ηηο 

εηαηξίεο είλαη ε VeriSign, ην ινγηζκηθφ ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο ηξαπεδηθέο φζν θαη ζε άιινπ ηχπνπ δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε ηαπηφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαη λα είλαη 
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αζθαιήο ε θάζε ζπλαιιαγή, ρξεζηκνπνηείηαη έλα κνλαδηθφ ςεθηαθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. Απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξίδεη ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ ρξήζηε θαη επηηξέπεη ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο κεηαθνξέο ρξεκάησλ 

κεηαμχ ινγαξηαζκψλ κφλν απφ ην ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή. Σα 

πηζηνπνηεηηθά απηά εμαζθαιίδνληαη εγθαζηζηψληαο έλα πξφγξακκα 

απφ ηελ αληίζηνηρε εηαηξία πηζηνπνίεζεο. 

 

 

2.9 Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΣΗ 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 

 

Η χριςθ των εναλλακτικϊν καναλιϊν για τθ διανομι τραπεηικϊν προϊόντων δεν 

αποτελεί ςθμερινό φαινόμενο, αλλά ζχει ιςτορία τουλάχιςτον 15 ετϊν. Οι τράπεηεσ 

βλζποντασ τα ζξοδα των τραπεηικϊν καταςτθμάτων να διογκϊνονται αποφάςιςαν 

να παρζχουν τραπεηικζσ υπθρεςίεσ με τθ χριςθ νζων και πιο ευζλικτων μζςων. 

Κακϊσ πλζον ςχεδόν όλα τα τραπεηικά ιδρφματα παρζχουν υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ 

τραπεηικισ ο ανταγωνιςμόσ είναι τεράςτιοσ και για τον λόγο αυτό οι τράπεηεσ 

επενδφουν ολοζνα και πιο πολφ ςε καινοφριεσ τεχνολογίεσ που αφοροφν τθν 

θλεκτρονικι τραπεηικι. Η θλεκτρονικι τραπεηικι αν και κεωρείται κανάλι χαμθλοφ 

κόςτουσ απαιτεί υψθλζσ δαπάνεσ τόςο για τθ δθμιουργία τθσ όςο και για τθ 

λειτουργία τθσ (Heffernan, 2005).  

Στα ςφγχρονα ελλθνικά δεδομζνα, μετά τθν επιβολι των capital controls οι 

καταναλωτζσ ςτράφθκαν αναγκαςτικά ςτο πλαςτικό χριμα και ςτα διάφορα 

ψθφιακά μζςα τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν. Ζρευνα του Συνδζςμου Επιχειριςεων 

Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν Ελλάδασ διαπίςτωςε ότι οι κωδικοί e-banking ςτθν 

Ελλάδα λόγω capital controls πενταπλαςιάςτθκαν.  Ιδιαίτερα μετά τθν επιβολι του 

‘χτίςιμου’ του αφορολόγθτου με ςυναλλαγζσ θλεκτρονικοφ χριματοσ θ ςτροφι 

αυτι προσ τθν θλεκτρονικι τραπεηικι είναι ακόμα πιο ζντονθ. Ωςτόςο, όπωσ 

προκφπτει και από τα ςτοιχεία του τελευταίου ζτουσ, τα οποία παρουςιάςτθκαν 

ςτο ςυνζδριο «Payment 360», μόνο το 19% των Ελλινων χρθςιμοποιοφν τισ 

υπθρεςίεσ τθσ θλεκτρονικισ τραπεηικισ για τισ τραπεηικζσ τουσ ςυναλλαγζσ. Το 

ποςοςτό αυτό επιβεβαιϊνεται και από τθν ζρευνα τθσ εταιρίασ Eurostat, θ οποία 

μασ τοποκετεί ςαν χϊρα τρίτουσ από το τζλοσ μαηί με τθν Τουρκία, με το 11% του 

πλθκυςμοφ να χρθςιμοποιεί τθν θλεκτρονικι τραπεηικι, όταν ςτθν Ιςλανδία και τθ 

Νορβθγία το ποςοςτό αυτό είναι 87%. Το γεγονόσ αυτό προκαλεί ζκπλθξθ αν 

αναλογιςτεί κανείσ πόςο φκθνότερεσ είναι οι διατραπεηικζσ ςυναλλαγζσ μζςω e-

banking ςυγκριτικά με τα ταμεία των τραπεηϊν, τόςο για τουσ καταναλωτζσ όςο και 

για τισ ίδιεσ τισ τράπεηεσ. Σφμφωνα με μελζτθ τθσ εταιρίασ Booz Allen–Hamilton, 

μια τυπικι τραπεηικι ςυναλλαγι όπωσ θ κατάκεςθ, ανάλθψθ, θ ενθμζρωςθ 

υπολοίπου και θ μεταφορά ποςοφ ςε άλλο λογαριαςμό, όταν πραγματοποιείται 

ςτο ταμείο και απαςχολεί ανκρϊπινο δυναμικό κοςτίηει 1,01€. Η ίδια ςυναλλαγι, 
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όταν πραγματοποιείται μζςω e-banking κοςτίηει μόλισ 0,01€. Μζχρι ςιμερα ζχουν  

πραγματοποιθκεί διάφορεσ ζρευνεσ προκειμζνου να εξθγθκεί αυτι θ ςυμπεριφορά 

των καταναλωτϊν.  Σκοπόσ αυτϊν των ερευνϊν είναι να αναλυκοφν οι ςτάςεισ και 

οι ςυμπεριφορζσ των καταναλωτϊν ςε ςχζςθ με τθν πραγματοποίθςθ 

θλεκτρονικϊν τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν (Kim et al, 2005). 

ηελ παξαθάησ ππνελφηεηα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νη βαζηθφηεξεο 

ππεξεζίεο e-banking ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίεο 

παξέρνληαη ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. θνπφο ηεο 

ελφηεηαο απηήο είλαη λα δηακνξθψζνπκε κηα πιήξε εηθφλα ηνπ παξερφκελνπ 

επηπέδνπ θαη ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ. 

 

2.9.1  Eurobank 

 

Σν e-banking ηεο Eurobank ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2000, 

πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο ηεο ιελα πιήξεο παθέην ηξαπεδηθψλ θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ. Έθηνηε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζπλερνχο 

αλαβάζκηζεο ηεο ππεξεζίαο, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα θαιχπηεη 

νπνηεζδήπνηε αλάγθεο πξνθχπηνπλ. Η ππεξεζία e-banking ηεο eurobank 

ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο θαηλνηφκα θαη έρεη δηαθξηζεί ζε φιεο ηηο ζπγθξηηηθέο 

δνθηκέο ζηηο νπνίεο έρεη ζπκκεηάζρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζηελ Διιάδα 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα ζην 2017 θαηάθεξε λα 

απνζπάζεη Υξπζφ Βξαβείν γηα ηελ εθαξκνγή Eurobank Mobile App ζηελ 

θαηεγνξία Δηδηθέο Δθαξκνγέο γηα Δηαηξίεο/Σξάπεδα. Γηα ηελ ηξάπεδα ε 

δηαζθάιηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. Μέζσ 

ηεο ππεξεζίαο e-Banking δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηεθπαηξεψλεηαη έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ εχθνια, 

γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα. 

Παξαθάησ εκθαλίδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο δηαζέζηκεο ζπλαιιαγέο κέζσ ηεο 

ππεξεζίαο e-Banking: 

Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο 

 πλνιηθή Δηθφλα Πειάηε (ινγαξηαζκνί, θάξηεο, δάλεηα, κεηνρέο, Α/Κ) 

 Σειεεηδνπνηήζεηο κέζσ sms & e-mail γηα εκεξήζηεο θηλήζεηο 

ινγ/ζκσλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ 

 Κηλήζεηο ηεξκαηηθψλ POS εκπφξσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηε 

Eurobank 

Υξεκαηηζηεξηαθέο Τπεξεζίεο 
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 Θέζε/Απνηίκεζε Πξνζσπηθνχ Υαξηνθπιαθίνπ Μεηνρψλ θαη Eurobank A/K 

 Παξαθνινχζεζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ΥΑΑ 

 Οηθνλνκηθέο Αλαιχζεηο, Online λέα ηεο αγνξάο, εκεξήζην ζρφιην   

Μεηαθνξέο 

 Μεηαθνξά Υξεκάησλ κεηαμχ Πξνζσπηθψλ Λνγαξηαζκψλ Eurobank 

 Μεηαθνξά Υξεκάησλ ζε Λνγαξηαζκνχο Σξίησλ Eurobank 

Πιεξωκέο 

 Πιεξσκή Γφζεο Γαλείνπ 

 Πιεξσκή Πηζησηηθήο Κάξηαο Eurobank (πξνζσπηθή θαη ηξίηνπ πξνζψπνπ) 

Υξεκαηηζηήξην 

 Αγνξά θαη Πψιεζε Μεηνρψλ 

 Αθχξσζε εληνιήο Αγνξάο, Πψιεζεο Μεηνρψλ 

 Intraday Δληνιέο Μεηνρψλ 

Αηηήζεηο 

 Αίηεζε Έθδνζεο Μπινθ Δπηηαγψλ 

 Αίηεζε εγγξαθήο ζην Mobile Banking 

 

 

2.9.2 Σξάπεδα Πεηξαηώο 

 

Οη παξερφκελεο e-banking ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο είλαη επίζεο 

πνιπάξηζκεο θαη ηθαλέο λα θαιχςνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο. Η Σξάπεδα 

Πεηξαηψο ηνλίδεη φηη εθηφο ηνπ φηη νη ζπλαιιαγέο κέζσ e-banking έρνπλ ρακειφηεξα 

ή κεδεληθά έμνδα, πξαγκαηνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθά κέζα απφ ηελ 

ππεξεζία winbank web banking βνεζάηε ην πεξηβάιινλ. Με ηε κεγάιε 

εμνηθνλφκεζε ραξηηνχ πνπ επηηπγράλεηαη, πεξηνξίδνληαη νη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ παξαγσγή ηνπ: θνπή δέληξσλ, θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

θαη λεξνχ.  Βάδνληαο ινηπφλ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο, 

ζπκβάιιεηε ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο πνπ αθήλεηε 

ζηνλ πιαλήηε. 

Η ππεξεζία winbank web banking θαιχπηεη φιν ην εχξνο ζπλαιιαγψλ: 

 Γηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ (αιιαγή νξίσλ, ηξνπνπνίεζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ θ.ιπ.) 
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 Μεηαθνξέο 

 Πιεξσκέο 

 Δκβάζκαηα 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο 

 winbank alerts 

Δπίζεο, παξέρεη θαη κηα ζεηξά απφ πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηα ειεθηξνληθά θαλάιηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο: 

 Έθδνζε & πιεξσκή e-Παξαβφινπ 

 πλαιιαγέο ζε Γηεζλή Υξεκαηηζηήξηα 

Μέζσ ηεο winbank web θαη phone banking κπνξείηε επηπιένλ λα έρεηε άκεζε 

πξφζβαζε, φιν ην 24σξν, ζε 31 επηιεγκέλα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα ζηελ 

Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή, ηελ Αζία, ηελ Χθεαλία (Απζηξαιία) θαη ηελ Αθξηθή. 

Μέζα απφ ηελ πιαηθφξκα winbank Trading κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε ην 

ρξεκαηηζηεξηαθφ ραξηνθπιάθηφ ζαο θάζε ζηηγκή: 

1. Απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζαο 

2. Δλεκέξσζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ζαο γηα αγνξά ή πψιεζε 

ηίηισλ 

3. Δηδνπνίεζε γηα ηελ έθδνζε πηλαθηδίσλ 

4. Real time ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε (status) ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ εληνιψλ ζαο 

 Αλαλέσζε ρξφλνπ νκηιίαο θαξηνθηλεηνχ 

 Έθδνζε Δξγνζήκνπ. 

 

2.9.3  Δζληθή Σξάπεδα 

 

Οη  ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο e-banking ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο παξέρνπλ θαηλνηφκεο 

ιχζεηο,  εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο, κέζσ ηνπ Internet Banking. 

Η Δζληθή Σξά[εδα δίλεη ηδηαίεξε βαξχηεηα ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο, γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο νπνίαο αθνινπζεί κηα ζεηξά θηλήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εμαζθαιίδεη ηελ  κπζηηθφηεηα θαη ην αλαιινίσην ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ 

πξσηνθφιινπ αζθαινχο επηθνηλσλίαο SSL (Secure Sockets Layer) κε ηζρπξή 

θξππηνγξάθεζε ζηα 128 bit, ρξεζηκνπνηεί ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο Firewall 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη ειεγρφκελε πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο. Δπίζεο, ε 

απζεληηθφηεηα ηεο Σξάπεδαο εμαζθαιίδεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο Verisign, ελφο 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο, δηεζλνχο θχξνπο νξγαληζκνχο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ 

παξνπζίαο ζην Internet. Σν πηζηνπνηεηηθφ εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε θάζε θνξά πνπ 

επηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζειίδα εηζφδνπ ζην ζχζηεκα. Η ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε 

πξφζβαζή ηνπ ζην Internet  Banking πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ Κσδηθφ Υξήζηε 

(UserID) θαη ην Μπζηηθφ Κσδηθφ (Password). Κάζε εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο ηνπ 
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Internet Banking (Θέζε Δξγαζίαο επηρείξεζεο) έρεη ην δηθφ ηνπ UserID θαη 

θαηαρσξεί ην Μπζηηθφ Κσδηθφ (Password) πνπ επηζπκεί (ζχκθσλα ηηο νδεγίεο ηεο 

Σξάπεδαο ζηελ νζφλε ηεο ζπλαιιαγήο), εηζάγνληαο, σο επηβεβαίσζε, έλα θσδηθφ απφ 

ηε ζπζθεπή i-code. Δπηπιένλ, Όηαλ ν ρξήζηεο παξακέλεη ζην Internet Banking γηα 

ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ 10 ιεπηψλ ρσξίο λα δηεθπεξαηψζεη θακία ζπλαιιαγή, ε 

ζχλδεζε δηαθφπηεηαη θαη ην ζχζηεκα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ζειίδα, φπνπ ζα πξέπεη 

λα μαλαδψζεη ηνπο κπζηηθνχο θσδηθνχο ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε κε 

εηζαγσγή ζην ζχζηεκα ρξήζηε πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο. 

 

Μέζσ ηνπ internet banking ε Δζληθή Σξάπεδα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηηο 

παξαθάησ ππεξεζίεο: 

 ηνηρεία πηζησηηθψλ θαξηψλ έθδνζεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

(πηζησηηθφ ππφινηπν, πηζησηηθφ φξην, ηξέρνπζα ζπλνιηθή νθεηιή, πνζφ 

κειινληηθψλ δφζεσλ θ.ά.) 

 Κίλεζε πηζησηηθψλ θαξηψλ έθδνζεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

(εκεξνκελία, πεξηγξαθή ζπλαιιαγήο, πνζφ) 

 Πιεξνθφξεζε ζε εκπφξνπο γηα θίλεζε θαξηψλ πειαηψλ ηνπο (έθδνζεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο ) κέζσ ησλ P.O.S 

 i-Statements: Λήςε ειεθηξνληθνχ αληηγξάθνπ κεληαίαο θίλεζεο ηξερνχκελσλ 

ινγ/ζκψλ & ινγ/ζκψλ φςεσο Ιδησηψλ, γηα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, κε 

επηινγή έηνπο & κήλα. 

 Άκεζε - ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν - ελεκέξσζε ησλ ηξερνπζψλ εκεξήζησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο κέζσ 

ησλ ηακείσλ ηεο Σξάπεδαο 

 

2.9.4 Alphabank 

 

Η ηξάπεδα Alphabank ζηνρεχεη ζην λα ζρεδηάδεη θαη λα εκπινπηίδεη δηαξθψο έλα 

θαηλνηφκν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ην νπνίν παξέρεη πιεζψξα ππεξεζηψλ 

θαη δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο πειάηεο ηεο. Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο Alphabank 

έρνπλ θαηαθέξεη λα απνζπάζνπλ κεγάιεο δηαθξίζεηο ζε δηαγσληζκνχο κε πην 

πξφζθαηε ηε δηάθξηζε “Digital Bank of Distinction for Western Europe” γηα ηελ 

ςεθηαθή παξνπζία θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηεο.  

Δλδεηθηηθά κεξηθέο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο Alphabank είλαη: 

 Δχθνιε αλαδήηεζε θαη πιεξσκή θαξηψλ, δαλείσλ, νθεηιψλ πξνο ην δεκφζην 

θαη άιιεο εηαηξίεο ή δσξεψλ 
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 Γξήγνξεο κεηαθνξέο πνζψλ ζε ινγαξηαζκνχο Alphabank ή άιισλ ηξαπεδψλ, 

εληφο ή εθηφο Διιάδαο 

 Καζνξηζκφο θαη δηαρείξηζε πάγησλ πιεξσκψλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ 

κεηαθνξψλ 

 Απνζήθεπζε θαη εθηχπσζε ή απνζηνιή κε e-mail ησλ απνδεηθηηθψλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ 

 Φφξηηζε ή απνθφξηηζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο 

 Άκεζε ελεκέξσζε γηα ηε ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ θαξηψλ, 

ησλ δαλείσλ θαη ησλ επελδχζεσλ κέζα απφ δηαδξαζηηθά γξαθήκαηα 

 Τπνινγηζκφο ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ θαη ελεκέξσζε γηα ην πνζφ θαιχςεψο 

ηνπ κέζσ αγνξψλ κε θάξηεο ή ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ 

 Δλεκέξσζε γηα εθθξεκείο ζπλαιιαγέο ή αθφκε θαη αθχξσζε απηψλ 

 

2.9.5 Attica Βank 

 

Η attica bank ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηεο ψζηε λα δηεθπεξαηψζνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε επθνιία, 

απφ ηνλ δηθφ ηνπο ρψξν, εμνηθνλνκψληαο ρξφλν ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπο 

ζηελ Σξάπεδα, αζθάιεηα θαη άκεζε εμππεξέηεζε, δεκηνχξγεζε ην attica e-banking. 

Παξερφκελεο ππεξεζίεο: 

 Άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηα ζηνηρεία, ηα ππφινηπα θαη ηηο θηλήζεηο ησλ 

ινγαξηαζκψλ  

 Μεηαθνξέο θεθαιαίσλ κεηαμχ πξνδεισκέλσλ ινγαξηαζκψλ ζηελ attica bank 

ή θαη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ απφ πξνδεισκέλν ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ 

ηξίηνπ, πνπ ηεξείηαη ζηελ attica bank 

 Δκβάζκαηα κε πιεξσκή ζε κεηξεηά ζε θαηάζηεκα ηεο attica bank 

 Πιεξσκέο νθεηιψλ θαη ηαπηφρξνλε εμαξγχξσζε Δξγνζήκνπ θαζψο θαη 

αλαδήηεζε θαη επαλεθηχπσζε παξαζηαηηθψλ πξνεγνχκελσλ Δξγνζήκσλ 

 Αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε θαξλέ επηηαγψλ, ελεκέξσζε γηα ηελ εμέιημε ηεο 

αίηεζεο 

 Δλεκέξσζε γηα ηηο θηλήζεηο θαη ηα ζηνηρεία δαλείνπ, πξνζεζκηαθήο 

θαηάζεζεο ή REPO πνπ ηεξνχληαη ζηελ attica bank 

 Πξνζζαθαίξεζε ινγαξηαζκψλ/θαξηψλ, δηθψλ ζαο ή ηξίησλ 

 Αιιαγή ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ζαο 

 Αιιαγή ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ζαο 
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3.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Η ζπγθεθξηκέλε ζηαηηζηηθή έξεπλα πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα πνπ έρεη σο 

ζηφρν λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ζηελ Διιάδα έρεη δηαδνζεί ε ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη θαηά πφζν νη Έιιελεο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηέηνηνπ είδνπο 

ππεξεζίεο. Καζψο φκσο πξφθεηηαη γηα κηα δίπιεπξε έξεπλα, δηεξεπλήζεθε 

επίζεο ην ζέκα θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα δηεμήρζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 1/6/2017 κέρξη 

θαη 31/7/2017 ζηελ Θεζζαινλίθε. Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ 

ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζπληάρζεθαλ, δηαλεκήζεθαλ θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ δπν δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εξσηεκαηνιφγηα, ηφζν γηα ηνπο 

πειάηεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ φζν θαη γηα ηα ζηειέρε ησλ 

ηξαπεδψλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ ρεηξφγξαθα, αιιά θαη κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηδηαηηέξσο απηά πνπ απεπζχλνληαλ ζηα 

ζηειέρε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα πεξηείραλ εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ, φπνπ ππήξραλ πεξηνξηζκέλεο πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο.  

Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην απεπζπλφηαλ ζε ελήιηθνπο πειάηεο ηξαπεδψλ ζηελ 

Διιάδα θαη δηαλεκήζεθε ζε δείγκα 80 πειαηψλ ζε δηαθνξεηηθά 

ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ. Σν εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφηππν παξφκνηα εξσηεκαηνιφγηα άιισλ εξεπλεηψλ 

πνπ δηεξεπλνχζαλ ην ηξέρνλ ζέκα. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε έηζη ψζηε 

λα δηεξεπλεζνχλ νη εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

Η πξψηε ελφηεηα ζηφρεπε ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξσηεζέλησλ. Γειαδή, ε ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ην θχιν, ηελ ειηθία, ην επίπεδν κφξθσζεο, ην επάγγεικα, ην εηζφδεκα θ.ά. 

Μέζσ απηνχ ηνπ είδνπο ησλ εξσηήζεσλ έγηλε πξνζπάζεηα λα έρνπκε κηα 

εηθφλα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί θηφιαο 

αλ ην δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. 

Η δεχηεξε ελφηεηα πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη ην θαηά πφζν ην δηαδίθηπν θαη 

θαη‟ επέθηαζε θαη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη δηεηζδχζεη ζηνλ πιεζπζκφ 

ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο εξεπλψληαη νη ιφγνη ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, νη πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο ειεθηξνληθήο θαη άιια 

εξσηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπζνχλ νη γλψζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

Η ηξίηε ελφηεηα δηεξεπλά ζέκαηα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο. Μέζσ απηήο 

ηεο ελφηεηαο έγηλε πξνζπάζεηα λα αληρλεπζεί ν βαζκφο αζθάιεηαο πνπ 

αηζζάλνληαη νη ρξήζηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ην επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο απηήο. Δπίζεο έγηλε πξνζπάζεηα 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη πηζαλνί ιφγνη πνπ πξνθαινχλ ζηνπο ρξήζηεο 

ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο. 
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ηελ ηέηαξηε ελφηεηα δηεξεπλνχληαη νη ιφγνη πνπ νξηζκέλα άηνκα ηνπ 

πιεζπζκνχ δελ θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, φπσο 

επίζεο θαη ε πηζαλφηεηα ε θαηάζηαζε απηή λα κεηαβιεζεί κειινληηθά θαη λα 

γίλνπλ ρξήζηεο ζην άκεζν κέιινλ. 

 

Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην απεπζπλφηαλ ζε ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα, νη 

νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο κέζσ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα απηά ζηάιζεθαλ πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, 

ηελ Alpha Bank, ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ηελ Eurobank, κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  Ο ζθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ είλαη λα 

δηεξεπλεζεί ν ηνκέαο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απφ ηελ πιεπξά ησλ ίδησλ 

ησλ ηξαπεδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη ηξάπεδεο 

έρνπλ ηειηθά επσθειεζεί απφ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, θαηά πνην βαζκφ ε 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

ηεο ηξάπεδαο, ζε πνην επίπεδν έρεη βνεζήζεη λα απμεζεί ν αξηζκφο ηνπ 

πειαηνινγίνπ ηεο θ.α. 

ηε ζπλέρεηα αθνχ ζπιιέρζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο excel θαηαζθεπάζηεθαλ γξαθήκαηα πνπ καο βνεζνχλ λα 

εμάγνπκε ηα δεηνχκελα πνζνζηά. 
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4.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΚΔΛΟΤ ΣΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1 Πξνθίι Πειαηώλ 

 

ην πξψην ζθέινο ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ 80 ελήιηθεο πειάηεο ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ. ηα δηαγξάκκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, απεηθνλίδνληαη ζρεκαηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Οη πξψηεο εξσηήζεηο απνζθνπνχλ νπζηαζηηθά ζε κηα 

πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ην πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  

 

4.1.1 Φύιιν πκκεηερόληωλ 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 1 παξαθάησ ε ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε εμήο. Σν 53,3% ησλ πειαηψλ νη 

νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απαληψληαο ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο δφζεθε 

ήηαλ άληξεο, ελψ ην ππφινηπν 46,7% ήηαλ γπλαίθεο. Όπσο κπνξεί θαλείο λα 

παξαηεξήζεη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε άληξεο θαη γπλαίθεο ήηαλ πεξίπνπ ηζάμηα, 

θαζψο νη άληξεο πνπ ζπκκεηείραλ ππεξηεξνχζαλ ιίγν πεξηζζφηεξν. 
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       Γξάθεκα 1 

 

 

4.1.2 Ζιηθία πκκεηερόληωλ 

 

Όπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζην γξάθεκα 2, φζνλ αθνξά ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε 

ηνπ δείγκαηνο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ην έρεη δψζεη ε πξψηε 

ειηθηαθή νκάδα, δειαδή ε νκάδα ησλ 18-25 εηψλ. Η ακέζσο επφκελε ζε ζπκκεηνρή 

ειηθηαθή νκάδα είλαη απηή ησλ 36-45. Λίγν κηθξφηεξν ήηαλ ην πιήζνο ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 26-35, ελψ ππάξρνπλ επίζεο 

11 ζπκκεηέρνληεο ζηηο ειηθίεο 46-55, 7 ζπκκεηέρνληεο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 55-64 

θαζψο θαη 3 ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα ησλ 66 θαη παξαπάλσ. Όπσο θαίλεηαη απφ ην 

γξάθεκα 2, αιιά θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν ζα αζρνιεζνχκε θαηά θχξην ιφγν κε 

ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 18 κέρξη θαη 55, θαζψο πξφθεηηαη νπζηαζηηθά θαη γηα 

ηα άηνκα πνπ θαηαλννχλ θαιχηεξα ηνλ φξν ηνπ e-banking. 

 

 

53,30% 
46,70% 

Φφλο 

Άντρεσ Γυναίκεσ 
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         Γξάθεκα 2 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ην δείγκα καο απνηειείηαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ γπλαίθεο κεηαμχ 26 έσο 36 εηψλ θαζψο θαη απφ άληξεο κεηαμχ 55 

έσο 65 εηψλ. 

 

 
    Γξάθεκα 3 

4.1.3 Μνξθωηηθό Δπίπεδν πκκεηερόληωλ 

 

ε φηη αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη 42 απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο είλαη απφθνηηνη αλψηαησλ θαη ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

άιινη 32 κε απνιπηήξην γεληθνχ ιπθείνπ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ επίζεο 4 

άηνκα πνπ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ θαη κφλν 2 

άηνκα πνπ είλαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ. Όπσο κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο 

πξφθεηηαη γηα έλα δείγκα κε ζρεηηθά πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. 

28% 

19% 26% 

14% 

9% 
4% 

Ηλικία 

18-25 ετϊν 26-35 ετϊν 36-45 ετϊν 

46-55 ετϊν 56-65 ετϊν >65 ετϊν 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65

Γυναίκεσ  

Άντρεσ 
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        Γξάθεκα 4 

 

 

 

 

4.1.4 Δπαγγεικαηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ ζπκκεηείρε απάληεζε πσο πξφθεηηαη γηα δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη 30 εξσηεζέληεο είλαη δεκφζηνη 

ππάιιεινη. Αθνινπζνχλ 17 ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη απαζρνινχληαη σο 

κηζζσηνί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαη ζπγθεθξηκέλα 

14 άηνκα είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ππάξρνπλ επίζεο 3 επηρεηξεκαηίεο 

θαη έλαο εηζνδεκαηίαο. 

 

 

2% 

40% 

53% 

5% 

Επίπεδο μόρφωςθσ 

Γυμνάςιο Λφκειο ΑΕΙ-ΤΕΙ Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό 
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    Γξάθεκα 5 

 

 

4.1.5 Δηζόδεκα Αλά  Μήλα 

 

Όπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ην δηάγξακκα, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα αλήθνπλ ζε κηα κεζαία ηάμε ησλ 800-1200 επξψ κεληαίσο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ην 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν 32% αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ 400-800 επξψ, ελψ ππάξρεη θαη έλα 15% ησλ νπνίσλ ην 

εηζφδεκα θπκαίλεηαη απφ 0-400 επξψ ηνλ κήλα. ρεηηθά ακειεηέα, φρη φκσο 

θαη αζήκαληα είλαη ηα πνζνζηά 10% θαη 3%, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο 

πςειφκηζζνπο πνιίηεο θαη πην αλαιπηηθά, ην 10% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα δήισζε φηη ν κεληαίνο κηζζφο ηνπ είλαη πεξίπνπ 1200-3000 επξψ, ελψ 

ην κφιηο 3% δήισζε πσο ακείβεηαη κε πεξηζζφηεξα απφ 3000 επξψ. 

 

32% 

20% 

22% 

8% 

10% 

4% 
4% 

Επαγγελματικι Δραςτθριότθτα 

Ελεφκεροσ επαγγελματίασ 

Ιδιωτικόσ υπάλλθλοσ 

Δθμόςιοσ υπάλλθλοσ 

Αγρότθσ 

Συνταξιοφχοσ  

Φοιτθτισ 

Άνεργοσ 



32 
 

 
              Γξάθεκα 6 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπζρεηηζηεί ην κεληαίν 

εηζφδεκα ησλ εξσηεζέλησλ κε ην αλ είλαη ρξήζηεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο. Σν ζεκαληηθφηεξν εχξεκα είλαη φηη ζηελ εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία 

ησλ 800-1200 επξψ φινη νη εξσηεζέληεο δειψλνπ ρξήζηεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο, ελψ ζηελ θαηεγνξία ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ 3000 επξψ νη 

πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη δελ θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ. 
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4.1.6 Υξήζηεο Ζιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή 

 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, αιιά θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαθάησ 

γξάθεκα, ε δηείζδπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη θαη‟ επέθηαζε θαη 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο κέξεο καο είλαη πιένλ ηδηαίηεξα κεγάιε. 
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4.1.7 Λόγνη Με Υξήζεο Σνπ Γηαδηθηύνπ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα ην 73% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα δήισζαλ φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν επεηδή δελ ηνπο είλαη 

ρξήζηκν. Σν 16% απάληεζε πσο δελ ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη ιφγσ έιιεηςεο 

ηθαλνηήησλ. Δλψ ηα δπν κηθξφηεξα πνζνζηά, δειαδή ην 5% θαη 6% ζεσξνχλ 

ην δηαδίθηπν αξθεηά δαπαλεξφ γηα λα ην ρξεζηκνπνηνχλ, θαζψο θαη 

επηθίλδπλν κε ηελ έλλνηα ηεο έθζεζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
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    Γξάθεκα 9 

 

4.1.8 Σόπνο Πξόζβαζεο ην Γηαδίθηπν 

 

Όπσο πξνέθπςε απφ ην παξαθάησ γξάθεκα ν βαζηθφηεξνο ηξφπνο πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν είλαη ην ζπίηη. Αθνινπζνχλ κε πνζνζηά 16% θαη 13% ε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο, αιιά θαη απφ θάπνην άιιν ζεκείν πνπ 

παξέρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Χζηφζν, κφιηο έλα 6% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δήισζαλ πσο ζπλδένληαη ζην ίληεξλεη κέζσ θάπνηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 
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4.1.9 πρλόηεηα Υξήζεο Σνπ Γηαδηθηύνπ 

 

Η πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο θαη 

κάιηζηα ην 62% ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν ζε θαζεκεξηλή ρξήζε, ελψ ην 20% 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα. Σν 9% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δηαδίθηπν ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα κέρξη θαη ιηγφηεξν απφ κηα θνξά 

κεληαίσο.  
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4.1.10 Λόγνη Υξήζεο Σνπ Γηαδηθηύνπ 

 

ηελ εξψηεζε γηα πνηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν, νη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απάληεζαλ φηη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο 

είλαη ε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία. Σν 17% ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν σο 

κέζν ςπραγσγίαο, ην 16% γηα παξαγγειίεο θαζψο θαη αγνξέο, ην 14% γηα ηελ 

εξγαζία ηνπ, ελψ ην 13% γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. 
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    Γξάθεκα 12 

 

 

Γηα πεξηζζφηεξε εκβάζπλζε ζηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

ζπλδπάζηεθαλ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα εηθφλα γηα 

ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ αλά ειηθηαθή νκάδα. Απηφ πνπ πξνέθπςε 

είλαη φηη νη λεαξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαηά 

θχξην ιφγν γηα ςπραγσγία θαη αγνξέο, ελψ γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ην 

ρξεζηκνπνηνχλ σο επί ην πιείζηνλ άηνκα κεηαμχ 35 έσο 55 εηψλ. 
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4.1.11 Μνξθέο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην γξάθεκα ε πην δεκνθηιήο κνξθή ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο είλαη ηα ΑΣΜ κε πνζνζηφ 38%, θαζψο ηα ΑΣΜ ππάξρνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο αξθεηά ρξφληα ηψξα. Αθνινπζεί ην e-banking κε 

πνζνζηφ 30%, ην νπνίν θαζεκεξηλά πιένλ θαίλεηαη λα θεξδίδεη ζπλερψο 

έδαθνο θαη είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ηα επφκελα ρξφληα ζα μεπεξάζεη ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ρξεζηηθφηεηα ησλ ΑΣΜ. Η νξνινγία EFT/POS κε 

πνζνζηφ 20%άξρηζε ζρεηηθά πξνζθάησο λα γίλεηαη δεδνκέλε κέζσ ηεο 

δπλαηφηεηαο ρξήζεο πηζησηηθήο ή ρξσζηηθήο θάξηαο ζηα θαηαζηήκαηα. Σν 

phone-banking θαη ην mobile-banking κε πνζνζηά 5% θαη 6% αληηζηνίρσο 

είλαη θαη απηά δηαδεδνκέλα, αιιά πξνηηκνχληαη ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο κνξθέο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 
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4.1.12 Απόζηαζε Από Σξαπεδηθό Καηάζηεκα 

 

Όπσο παξαζηαηηθά θαίλεηαη ζην γξάθεκα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο κέλεη 

ή εξγάδεηαη θνληά ζε θάπνην θπζηθφ ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα. Κάηη ηέηνην 

άιισζηε είλαη αλακελφκελν ιφγσ ηεο επξείαο εμάπισζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ ζρεδφλ ζε θάζε πεξηνρή ηεο Διιάδνο. Απφ ηελ 

έξεπλα πξνθχπηεη επίζεο φηη ην 27% ηνπ δείγκαηνο βξίζθεηαη ζε επίζεο 

θνληηλή απφζηαζε απφ ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα, πην ζπγθεθξηκέλα ζε απφζηαζε 

500-1000 κέηξσλ. Σν 23% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ην θνληηλφηεξν ζε 

απηνχο ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα απέρεη παξαπάλσ απφ 2 ρηιηφκεηξα, ελψ κφιηο 

ην 5% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο ππάξρεη ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα ζε 

απφζηαζε απφ απηνχο 1000-2000 κέηξσλ. 
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4.1.13 Υξήζηεο Σεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα θαη θαίλεηαη θαη απφιπηα ζην γξάθεκα, ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο θάλεη ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα ζπλδπάζηεθαλ δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ 

ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφζηαζε ησλ 

εξσηεζέλησλ απφ ην θνληηλφηεξν θπζηθφ ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα. Απφ ην δηάγξακκα 

θαίλεηαη φηη πηζαλψο λα ππάξρεη κηα ηέηνηα ζρέζε θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο δελ έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε θάπνην θπζηθφ 

θαηάζηεκα. 
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4.1.14 Πεγή Πιεξνθόξεζεο Σεο Ύπαξμεο Σωλ Γηαθόξωλ 

Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

 

Καζψο ε ηειεφξαζε είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο καο, ζα ήηαλ αδχλαην 

λα κελ εθκεηαιιεπηεί απφ ηηο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα δηαθεκίζνπλ θαη λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ηηο πνηθίιεο αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ πιένλ 

ειεθηξνληθψο. Γεληθφηεξα νη ηξάπεδεο έρνπλ επελδχζεη ζην κέζν ηεο δηαθήκηζεο φρη 

κφλν ζηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε αιιά ζε θάζε είδνπο, ηαθηηθή πνπ θαίλεηαη λα 

πεηπραίλεη ην ζηφρν ηεο, φπσο θαη απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεηνςεθία 

ηνπ δείγκαηνο έρεη ελεκεξσζεί γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηξαπεδηθήο ειεθηξνληθήο 

κέζσ θάπνηαο δηαθήκηζεο. Οη ππάιιεινη ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ έρνπλ θαη 

απηνί ζεκαληηθή ζπκβνιή απφ φζν θαίλεηαη θαζψο ην 27% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα έρνπλ ελεκεξσζεί απφ ππαιιήινπο ηξαπεδψλ. Σν 25% έρεη πιεξνθνξεζεί 

απφ ην δηαδίθηπν, ελψ ην 13% έρεη κάζεη γηα ηηο δπλαηφηεηεο απηέο κέζσ ζπδεηήζεσλ 

κε γλσζηνχο θαη θίινπο. 

0

5

10

15

20

25

Λιγότερο από 
500μ. 

500-1000μ. 1000-2000μ. Περιςςότερο 
από 2000μ 

Ναι  

Όχι  



40 
 

 

 

  Γξάθεκα 18 

 

4.1.15 πρλόηεηα πλαιιαγώλ Μέζω Phone-Banking 

 

Σν Phone-Banking φπσο πξνθχπηεη δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν θαη  επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν απφ ην ειιεληθφ θνηλφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κφιηο ην 14% ηνπ 

δείγκαηνο δήισζε φηη θάλεη ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο ηξαπεδηθήο θαη κάιηζηα κε 

ζπρλφηεηα ην πνιχ κηα θνξά κέζα ζε έλα κήλα. Σν 86% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε 

φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πνηέ ζηε δσή ηνπ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ 

ηειεθψλνπ. 
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4.1.16 πρλόηεηα πλαιιαγώλ Μέζω Mobile-Banking 

 

πγθξηηηθά κε ην Phone-Banking, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ην Mobile-Banking 

είλαη ειαθξψο πην δηαδεδνκέλν, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη ζεκαληηθή δεκνηηθφηεηα 

ζηνπο πειάηεο. Πην αλαιπηηθά, ην 6% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ φηη θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ Mobile-Banking κέρξη θαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ελψ ην 18% ην 

ρξεζηκνπνηεί κέρξη θαη κηα θνξά ζε δηάξθεηα ελφο κήλα. Χζηφζν έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 76% δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ην Mobile-Banking. 
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4.1.17 πρλόηεηα πλαιιαγώλ Μέζω Internet-Banking 

 

Όπσο θαίλεηαη παξαζηαηηθά ζην παξαθάησ γξάθεκα, νη ζπλαιιαγέο κέζσ Internet-

Banking είλαη κηα κνξθή ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ε νπνία θαίλεηαη λα πξνηηκάηαη 

ηδηαηηέξσο ζηηο κέξεο καο. Μάιηζηα ην 30% ηνπ δείγκαηφο ζηελ εξψηεζε πφζν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηε ην Internet-Banking απάληεζε φηη θάλεη θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ. 

Αθφκε κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 35% δήισζε φηη πξαγκαηνπνηεί 

ζπλαιιαγέο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν κε ζπρλφηεηα κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Δλψ ηα 

ππφινηπα 10% θαη 25% ην ρξεζηκνπνηνχλ έσο θαη κηα θνξά ηνλ κήλα θαη θαζφινπ 

αληηζηνίρσο. 
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4.1.18 Λόγνη Υξήζεο Σωλ Τπεξεζηώλ Σεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

 

Ο ιφγνο πνπ ν θαζέλαο καο ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ε 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη ππνθεηκεληθφο θαη είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηνπ ηη ζεσξεί ν 

θαζέλαο ζεκαληηθφ. Οη ιφγνη ρξήζεο πηζαλφλ λα πνηθίινπλ, ζηε παξνχζα έξεπλα 

φκσο ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο είλαη ην 

πιενλέθηεκα φηη κπνξείο λα πξαγκαηνπνηήζεηο ζπλαιιαγέο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην 

ζειήζεηο. Σν 28% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ ηελ έιιεηςε νπξψλ θαη 

αλακνλήο. Σν 11% πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κέζσ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαζψο 

ζεσξεί απηφ  ηνλ ηξφπν πεξηζζφηεξν αμηφπηζην σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ. Σν 8% 

δήισζε φηη ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ζνβαξή κείσζε ηνπ θφζηνπο, ελψ ην 5% 

θαη 6% απάληεζε φηη ην ζχζηεκα απηφ είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη παξάιιεια 

δηαζθαιίδεη ην απφξξεην ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. 
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  Γξάθεκα 22 

 

4.1.19 Αζθαιέζηεξνο Σξόπνο πλαιιαγώλ 

 

ηελ εξψηεζε πνηφλ ηξφπν ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν αζθαιή φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ηηο ζπλαιιαγέο ζαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο, δειαδή ην 78% απάληεζε ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη κε θπζηθή παξνπζία ζηα γθηζέ ησλ ηξαπεδψλ, ελψ κφλν ην 

22% εκπηζηεχεηαη πεξηζζφηεξν ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη 

φηη ν θφζκνο ζεσξεί πσο ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν. 
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4.1.20 Δκπηζηνζύλε ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο 

 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ απνηξέπεη πνιινχο αλζξψπνπο απφ ην λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη ν θφβνο γηα παξαβίαζε ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη δηαθφξσλ πηζαλψλ ππνθινπψλ. ηηο εκέξεο φκσο, πνπ ε 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη εμειηρζεί ηδηαίηεξα δελ ζπληξέρνπλ ηέηνηεο ζεκαληηθέο 

πηζαλφηεηεο, θαζψο φιεο νη ηξάπεδεο πιένλ δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Ο θφζκνο θαίλεηαη φηη αξρίδεη πιένλ θαη εκπηζηεχεηαη ηα 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο ησλ ηξαπεδψλ θαη απηφ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 50% 

ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξψηεζε αλ αλεζπρεί φηαλ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο 

ειεθηξνληθά, δήισζε πσο ε αλεζπρία ηνπ είλαη ιίγε. Σν 24% απάληεζε φηη αλεζπρεί 

πνιχ, ελψ ην 14% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πάξα πνιχ. Μφιηο ην 12% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δελ έρεη θακία απνιχησο αλεζπρία γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ηνπ ζπλαιιαγέο. 
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Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ δηάγξακκα ε αλεζπρία γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ειηθία ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απνδεηθλχεηαη φηη φζν λεφηεξνο είλαη ν ζπλαιιαζζφκελνο ηφζν 

ιηγφηεξν δείρλεη λα αλεζπρεί γηα ηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ζπλαιιαγέο, γεγνλφο πνπ 

πηζαλψο απνδίδεηαη είηε ζην φηη ηα λεαξφηεξα άηνκα δελ πξαγκαηνπνηνχλ κεγάινπ 

βάξνπο ζπλαιιαγέο είηε ζην φηη νη λεαξφηεξνη ζπλαιιαζζφκελνη γλσξίδνπλ θαη 

εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ. 
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4.1.21 Καηαγξαθή πλαιιαθηηθώλ πλεζεηώλ 

 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξείηαη παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ε θαηαγξαθή 

ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζπλεζεηψλ ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, δειαδή ην 73% 

απάληεζε ζεηηθά, ελψ κφλν ην 27% ζα ήηαλ αλνηθηφ ζε κηα ηέηνηα πηζαλή ηαθηηθή ηεο 

ηξάπεδαο. 
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4.1.22 Με Υξήζηεο Σεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

 

Η εξψηεζε απηή απεπζπλφηαλ κφλν ζε απηνχο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 53% ηνπ δείγκαηνο δελ θάλεη ρξήζε 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, επεηδή πξνηηκά ηελ ηξάπεδα. Σν 22% βξίζθεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθή πνιχπινθεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ηηο 

αμηνπνηήζεη. Σν 13% θαη ην 12% ηελ ζεσξνχλ πνιχ απξφζσπε ή δελ έρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη δελ γλσξίδνπλ ηδηαίηεξα απφ ηερλνινγία. 
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4.1.23 Πηζαλνί Μειινληηθνί Υξήζηεο Σεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

 

Η πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δελ είλαη θαζφινπ πηζαλφ αθφκα θαη 

κειινληηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Σν 

40% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη έλα ηέηνην ζελάξην είλαη ιίγν πηζαλφ, ελψ ην 10% θαη 

3% δειψλνπλ φηη νη πηζαλφηεηεο αξγφηεξα ζην κέιινλ λα γίλνπλ θαη απηνί ρξήζηεο 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο είλαη αξθεηέο έσο πνιχ πηζαλέο. 
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4.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΚΔΛΟΤ ΣΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.2.1 Γηάξθεηα Παξνρήο Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

 

Όηαλ ηα ηξαπεδηθά ζηειέρε ξσηήζεθαλ αλ ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ θαηξφ ηηο ππεξεζίεο 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ην 100% ηνπ δείγκαηνο ησλ ηξαπεδψλ απάληεζε ζεηηθά, 

θαζψο ήηαλ θαη αλακελφκελν, αθνχ ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη εδξαησζεί πιένλ 

γηα ηα θαιά ζην πξνθίι ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 
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4.2.2 ρεδηαζκόο Σεο Ζιεθηξνληθήο ειίδαο Σεο Σξάπεδαο 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα, νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο θαη κάιηζηα ην 

75% ηνπ δείγκαηνο ζπλεξγάζηεθε κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

δηακφξθσζε ηεο ειεθηξνληθήο ηεο ηζηνζειίδαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα αξκνδηφηεηα 

πνπ απαηηεί γλψζεηο, γηαηί ην βαζηθφηεξν ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο ηέηνηνπ είδνπο 

ηζηνζειίδαο είλαη ε δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ε αληίζεζε ην 25% ησλ 

ηξαπεδψλ εθηέιεζαλ απηή ηε δηαδηθαζία κε ηε βνήζεηα δηθψλ ηνπο ηξαπεδηθψλ 

ζηειερψλ. 
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4.2.3 Οη εκαληηθνί Παξάγνληεο Σεο Ηζηνζειίδαο Μηαο Σξάπεδαο 

 

Η ηδαληθή ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα κηαο ηξάπεδαο πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ επθνιία ζηελ πινήγεζή ηεο, ηελ ειθπζηηθή ηεο εκθάληζε, ηελ 

ζσζηή θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζή ηεο θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. 

ηελ εξψηεζε πνηφλ παξάγνληα ζεσξείηε ζεκαληηθφηεξν γηα ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ηξάπεδάο ζαο ηα ηξαπεδηθά ζηειέρε απάληεζαλ φηη ην βαζηθφηεξν πνπ πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη ε ηζηνζειίδα είλαη ε αζθάιεηα ησλ δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Έλα 25% ηνπ δείγκαηνο δίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζην θαηά πφζν ε δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο είλαη εχθνιε θαη 

θαηαλνεηή, ελψ ην ππφινηπν 25% ζεσξεί ζεκαληηθφηεξν λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε ζηνπο πειάηεο ηεο. 
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4.2.4 Ζ πκβνιή Σεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηε Μείωζε Σνπ 

Λεηηνπξγηθνύ Κόζηνπο Σωλ Σξαπεδώλ 

 

Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο έρεη σο άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο ηξάπεδαο. Η κείσζε απηή βέβαηα 

είλαη ζπλάξηεζε ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη επνκέλσο φζν 

πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο πξνηηκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη φρη κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπο ζηα ηξαπεδηθά 

θαηαζηήκαηα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο ηξάπεδαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 75% ησλ ηξαπεδψλ ζεσξεί φηη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο έρεη 

κεησζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ σο απφξξνηα ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο, ζε αληίζεζε κε ην ππφινηπν 25% πνπ έρεη παξαηεξήζεη θάπνηα κείσζε 

ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αιιά φρη ζε αμηνζεκείσην βαζκφ. 
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4.2.5 Αλακελόκελα Κέξδε Από Δπέλδπζε ε Νέεο Σερλνινγίεο 

Αλαθνξηθά Με Σελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Ο ηνκέαο ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ νη νπνίεο αθνξνχλ 

ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, απαηηνχλ κηα ζεκαληηθή επέλδπζε θεθαιαίνπ. Χζηφζν, 

φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ έξεπλά καο, νη ηξάπεδεο είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλεο 

απφ ηελ επέλδπζή ηνπο απηή, θαζψο εηζπξάηηνπλ ηα αλακελφκελα θέξδε θαη νθέιε. 
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4.2.6 Πνην Μέξνο Σνπ Αξηζκνύ Σνπ Πειαηνινγίνπ Υξεζηκνπνηεί Σελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Απφ ην γξάθεκα 29 παξαθάησ πξνθχπηεη φηη ζην 50% ησλ ηξαπεδψλ ηνπ δείγκαηνο 

έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 10% έσο 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ 

ηεο ηξάπεδαο, θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Σν 25% ηνπ 

δείγκαηνο δήισζε φηη ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζε κηθξφηεξε ηάμε ηνπ 5%-10%, 

ελψ ην 25% δήισζε φηη απηφ ην πνζνζηφ είλαη κφιηο 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ηνπ πειαηνινγίνπ. 
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4.2.7 Ζ Αλακελόκελε Κίλεζε Σνπ Παξαπάλω Πνζνζηνύ 

 

Σα επφκελα ρξφληα πξνβιέπνληαη επνίσλα γηα ηηο ηξάπεδεο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα έξεπλα ην 75% ησλ ηξαπεδψλ αλακέλεη ην πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο λα απμεζεί κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. Μφλν ην 25% ησλ ηξαπεδψλ εθηηκά 

φηη ην παξαπάλσ πνζνζηφ πηζαλψο λα παξακείλεη ζηαζεξφ φπσο έρεη. 
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5.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 ΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΚΔΛΟΤ 

ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ε φηη αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην πξνθίι ηνπ κέζνπ εξσηψκελνπ ηεο 

έξεπλαο είλαη άληξαο, ειηθίαο απφ 35 έσο θαη 44 εηψλ, απφθνηηνο ΣΔΙ ή ΑΔΙ, ν 

νπνίνο εξγάδεηαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, κε έλα κέζν κεληαίν εηζφδεκα ηεο 

ηάμεσο ησλ 800 έσο 1200 επξψ. Δπνκέλσο, ην πξναλαθεξζέλ πξνθίι ηξαπεδηθνχ 

πειάηε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απφ ηηο ηξάπεδεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 

κειινληηθψλ ηξαπεδηθψλ πξνηφλησλ θαη αγαζψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαζψο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, 

παξαηεξνχκε φηη ηφζν ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή φζν θαη ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζην δείγκα καο θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζηνλ ππφ 

εμέηαζε πιεζπζκφ. Όζνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο ηνπ δείγκαηνο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δηαδίθηπν ην θάλνπλ θπξίσο επεηδή πηζηεχνπλ φηη δελ ηνπο ρξεηάδεηαη ή φηη δελ έρνπλ 

ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο γηα απηφ. Παξαηεξνχκε επνκέλσο φηη ε έιιεηςε 

εμεηθίσζεο θαη γλψζεσλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνπο ππνινγηζηέο απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ηδηαηηέξσο ζε 

άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλδένληαη ζε απηφ θπξίσο 

απφ ην ζπίηη. Υξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαζεκεξηλά ή ζρεδφλ θαζεκεξηλά θαη θαηά 

θχξην ιφγν γηα αλαδεηήζεηο, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαη θαηέβαζκα πιηθνχ θαη 

φρη γηα ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Δπνκέλσο ε δηαδεδνκέλε ρξήζε 

ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ δελ ππνδειψλεη άκεζα θαη δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ e-

banking. 

Όπσο έδεημε ε έξεπλά καο ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο θάλεη ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, θαίλεηαη επίζεο φηη ζρεδφλ φιν ην δείγκα καο γλσξίδεη ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο ηεο, σζηφζν πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλν  ζην δείγκα είλαη απφ φηη 

θαίλεηαη ην internet-banking θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ EFT/POS. Δπίζεο, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο δηακέλεη ή εξγάδεηαη θνληά ζε 

έλα ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα, ην νπνίν επηζθέπηεηαη κε ηα πφδηα. Σν γεγνλφο φηη 

ππάξρνπλ πιένλ ηφζα θπζηθά ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα δίλνληαο πξφζβαζε ζρεδφλ ζε 

φινπο έρεη σο αληίθηππν ηε αλαζηνιή ρξήζεο ηνπ e-banking. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

έξεπλα επίζεο, ε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο θαίλεηαη φηη είλαη νη ππάιιεινη ησλ ηξαπεδψλ θαη νη θίινη θαη γλσζηνί, 

ελψ θαίλεηαη φηη ε δηαθήκηζε θαη ε ηξαπεδηθή ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα δελ βνεζνχλ 

φζν ζα έπξεπε ζηελ δηάδνζή ηνπο. Όζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, νη 

εξσηψκελνη ηνπ δείγκαηφο καο θάλνπλ ρξήζε θπξίσο ηνπ ΑΣΜ, κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα, πξνθαλψο γηα λα πάξνπλ ρξήκαηα γηα ηελ θάιπςε νηθνγελεηαθψλ θαη 
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ινηπψλ ηνπο αλαγθψλ. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

είλαη φπσο θαίλεηαη ε ζπλερήο επί 24ψξνπ βάζεσο εμππεξέηεζε θαη έπεηηα 

αθνινπζεί ε έιιεηςε νπξψλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη ην δείγκα καο παξφιν πνπ γλσξίδεη 

ηελ χπαξμε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο δελ ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο δηαζέζηκεο 

κνξθέο απηήο. ηφρνο επνκέλσο ησλ ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε δηάδνζε φισλ 

ησλ κνξθψλ ελαιιαθηηθήο ηξαπεδηθήο, δεδνκέλνπ φηη απηέο κπνξεί λα απνβνχλ 

ηδηαηηέξσο επσθειήο θαη πξνζνδνθφξεο ηφζν γηα ηηο ηξάπεδεο, φζν θαη γηα ηνπο 

πειάηεο ηνπο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ νη ηξάπεδεο 

πξνζδίδνληαο πάληα, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ηελ αλζξψπηλε αίζζεζε ζηηο κνξθέο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο είλαη απηφ ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ ζε απηά. Η έξεπλά 

καο έδεημε φηη νη Έιιελεο πνιίηεο πξνηηκνχλ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή σο ηξφπν 

ζπλαιιαγήο, σζηφζν φκσο ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν αζθαιή ηξφπν ηε ηξαπεδηθή 

ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θπζηθή παξνπζία ζην γθηζέ ηεο ηξάπεδαο. Η 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δείρλεη λα αλεζπρεί ηδηαίηεξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ φηαλ θάλεη ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

Γηαπηζηψζακε δειαδή φηη ν κεγαιχηεξνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

e-banking είλαη ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ 

ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Σα άηνκα πνπ δελ θάλνπλ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο δειψλνπλ φηη είλαη ζρεδφλ απίζαλν κειινληηθά λα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη 

λα γίλνπλ ρξήζηεο 

Αλαθνξηθά κε ηηο πην εμαηνκηθεπκέλεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσησκέλσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο απηήο, θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ζα 

ζεσξνχζε παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ ηνπ ζπλεζεηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο, αθφκε θαη αλ απηφ είλαη πξνο 

φθειφο ηνπο. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είλαη ίζσο απνηέιεζκα θαη απφξξνηα ηνπ 

αξλεηηθνχ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηηο ηξάπεδεο θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία. Απφ ηελ έξεπλα θαίλεηαη φηη ην ζπλαιιαθηηθφ θνηλφ δελ είλαη 

αθφκε έηνηκν λα δερζεί πξνηάζεηο απφ ηελ ηξάπεδα θαη δελ κπνξεί λα πεηζηεί φηη ηα 

δηάθνξα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηάεη ή αθφκε θαη απηά πνπ ζπιιέγεη κφλε 

ηεο είλαη γηα ην θαιφ ηνπ.  

 

5.2 ΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΚΔΛΟΤ 

ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο, 

δειαδή απηφ πνπ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Διιάδα απφ ηελ πιεπξά 
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ησλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο. Η ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Διιάδα δελ είλαη θάηη ηδηαίηεξα θαηλνχξην θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ηξαπεδψλ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγψλ αξθεηά ρξφληα ηψξα.      

Σφζν νη ηξάπεδεο φζν θαη νη πειάηεο ηνπο ζεσξνχλ φηη ε ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηεο 

ηξάπεδαο πξέπεη νπσζδήπνηε λα παξέρεη αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηήλ. Δμάιινπ ζχκθσλε κε ην γεγνλφο απηφ ήηαλ θαη ε 

δήισζε φηη ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ πξέπεη λα 

απνηεινχλ ζέκαηα χςηζηεο ζεκαζίαο γηα θάζε ηξάπεδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ρψξν απηφ. Παξά φκσο ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο ηνπ e-banking απμάλνληαη εηεζίσο 

θαη νη ηζρχνληεο λφκνη σζνχλ ηνπο Έιιελεο ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, νη 

ηξάπεδεο δελ ζεσξνχλ φηη απνιακβάλνπλ ηα κέγηζηα δπλαηά θέξδε ησλ επελδχζεψλ 

ηνπο. 
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Η έξεπλα απηή δηεμάγεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο εθπφλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ηίηιν 

«Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή».  Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη 

λα δηαπηζηψζεη ην θαηά πφζν νη Έιιελεο έρνπλ απνδερζεί θαη εμνηθεησζεί κε ηελ 

κνξθή ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο 

πειάηεο ηξαπεδψλ ηεο Διιάδαο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

smartphone, tablet θ.ά. 

 

Δξωηεκαηνιόγην 

1. Δπηιέμηε ην θύιν ζαο 

Άλδξαο  □ 

Γπλαίθα  □ 

2. Δπηιέμηε ηελ ειηθία ζαο 

18-25 εηψλ □ 

26-35  □ 

36-45  □ 

46-55  □ 

56-65  □ 

>65  □ 

3. Δπηιέμηε ην επίπεδν κόξθωζήο ζαο 

Γπκλάζην    □ 

Λχθεην    □ 

ΑΔΙ-ΣΔΙ    □ 

Μεηαπηπρηαθφ-Γηδαθηνξηθφ □ 

4. Δπηιέμηε ην επάγγεικά ζαο 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο □ 

Ιδησηηθφο ππάιιεινο  □ 

Γεκφζηνο ππάιιεινο  □ 

Αγξφηεο    □ 

πληαμηνχρνο    □ 

Φνηηεηήο    □ 

Άλεξγνο    □ 

5. Πνην είλαη ην κεληαίν εηζόδεκά ζαο; 

0-400 επξψ  □ 

400-800 επξψ   □ 

800-1200 επξψ  □ 

1200-3000 επξψ  □        

>3000 επξψ             □ 

6. Δίζηε ρξήζηεο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή; 

Ναη    □ 
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Όρη   □ 

7. Δάλ όρη γηαηί δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν; 

Γελ κνπ ρξεηάδεηαη  □ 

Έιιεηςε ηθαλνηήησλ  □ 

Αθξηβφ θφζηνο εμνπιηζκνχ □ 

Δπηθίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ □ 

8. Από πνην κέξνο ζπλδέεζηε ζπλήζωο ζην δηαδίθηπν; 

πίηη   □ 

Δξγαζία   □ 

Γεκφζηα Τπεξεζία □ 

Wifi hotspot  □ 

9. Υξεζηκνπνηείηε ηαθηηθά ην δηαδίθηπν; 

ρεδφλ θαζεκεξηλά   □ 

Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα □ 

Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα □ 

Ληγφηεξν απφ κηα θνξά ηνλ κήλα □ 

10. Γηα πνηνπο από ηνπο παξαθάηω ιόγνπο ρξεζηκνπνηείηε ζπλήζωο ην 

δηαδίθηπν; 

Παξαγγειίεο ή αγνξέο  □ 

Αιιεινγξαθία   □ 

Φπραγσγία   □ 

Δξγαζία    □ 

Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο  □ 

11. Πνηεο κνξθέο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο γλωξίδεηε; 

ATM   □ 

EFT/POS   □ 

E-banking  □ 

Phone-banking  □ 

Mobile-banking  □ 

Κακία    □ 

12. Πόζν καθξηά είζηε από ην πιεζηέζηεξν ηξαπεδηθό θαηάζηεκα; 

Ληγφηεξν απφ 500 κέηξα □ 

500-1000 κέηξα   □ 

1000-2000 κέηξα  □ 

Πεξηζζφηεξν απφ 2000 κέηξα □ 

13. Δίζηε ρξήζηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο; 

Ναη    □ 

Όρη    □ 

14. Από πνύ πιεξνθνξεζήθαηε γηα ηηο ελαιιαθηηθέ κνξθέο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο; 

Τπάιιεινη ηξάπεδαο  □ 

Γηαθήκηζε   □ 

Γηαδίθηπν   □ 

Φίινη/γλσζηνί   □ 
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15. Πόζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαιιαγέο κέζω Phone-Banking; 

Πνηέ   □  

Μηα θνξά ηνλ κήλα □ 

Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα □ 

Καζεκεξηλά  □ 

16. Πόζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαιιαγέο κέζω Mobile-Banking; 

Πνηέ   □  

Μηα θνξά ηνλ κήλα □ 

Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα □ 

Καζεκεξηλά  □ 

17. Πόζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαιιαγέο κέζω Internet-Banking; 

Πνηέ   □  

Μηα θνξά ηνλ κήλα □ 

Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα □ 

Καζεκεξηλά  □ 

18. Γηα πνηόλ από ηνπο παξαθάηω ιόγνπο ρξεζηκνπνηείηαη ηελ  ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή; 

Δμππεξέηεζε 24 ψξεο ην 24σξν□ 

Υακειφ θφζηνο   □ 

Έιιεηςε νπξψλ   □ 

Δπθνιία ζηε ρξήζε  □ 

Αμηνπηζηία ζπλαιιαγψλ  □ 

Απφξξεην ζπλαιιαγψλ  □ 

19. Πνηό ζεωξείηαη πην αζθαιή ηξόπν ζπλαιιαγώλ; 

Ηιεθηξνληθή ηξαπεδηθή  □ 

Γθηζέ ηξάπεδαο   □ 

20. Αλεζπρείηε γηα ηελ αζθάιεηα ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ; 

Καζφινπ   □ 

Λίγν   □ 

Πνιχ   □ 

Πάξα πνιχ  □ 

21. Θα ζεωξνύζαηε παξαβίαζε ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ ηελ 

θαηαγξαθή ηωλ ζπλαιιαθηηθώλ ζαο ζπλεζεηώλ; 

Ναη  □ 

Όρη  □ 

22. Γηαηί δελ είζηε ρξήζηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο; 

Δίλαη πνιχπινθε  □ 

Δίλαη απξφζσπε  □ 

Πξνηηκψ ηελ ηξάπεδα □ 

Γελ έρσ δεμηφηεηεο □ 

23. Πόζν πηζαλόλ είλαη λα γίλεηαη ζην κέιινλ ρξήζηεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο; 

Καζφινπ πηζαλφ  □ 

Λίγν πηζαλφ □ 
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Αξθεηά πηζαλφ  □ 

Πνιχ πηζαλφ  □ 

 

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέζαηε  γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ 

έξεπλα! 
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Δξωηεκαηνιόγην Πξνο Σα ηειέρε Σωλ Σξαπεδηθώλ Ηδξπκάηωλ 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην φπσο αθξηβψο απηφ δφζεθε ζηα ζηειέρε 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πξνο ζπκπιήξσζε. 

 

 

 

 

Η παξνχζα έξεπλα δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην 

Π.Μ. ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα απνηππψζεη ηελ εηθφλα  ζρεηηθά κε ηε 

δηείζδπζε ησλ ππεξεζηψλ ζηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηνλ 

βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ Διιήλσλ κε ηε λέα απηή κνξθή ηξαπεδηθήο. Σν ηξέρνλ 

εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

 

    Δξωηεκαηνιόγην 

1. Ζ ηξάπεδά ζαο ρξεζηκνπνηεί πνιιά ρξόληα ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο; 

Ναη □ 

Όρη □ 

2. Ο ζρεδηαζκόο ηεο ηζηνζειίδαο ζαο πξαγκαηνπνηήζεθε από: 

Δμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο □ 

ηειέρε ηεο ηξάπεδαο  □ 

3. Πνηνο από ηνπο παξαθάηω παξάγνληεο είλαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθόο γηα 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδάο ζαο; 

Δπθνιία πινήγεζεο   □ 

Διθπζηηθή εκθάληζε   □ 

σζηή παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο □ 

Αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε  □ 

Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ  □ 
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4. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κείωζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηεο ηξάπεδαο; 

Ναη □ 

Όρη □ 

5. Ζ επέλδπζε ηεο ηξάπεδαο ζε λέεο ηερλνινγίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη απνθέξεη ηα αλακελόκελα θέξδε; 

Ναη □ 

Όρη □ 

6. Σν πνζνζηό ηωλ πειαηώλ ηεο ηξάπεδάο ζαο, επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

ηωλ πειαηώλ ηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο είλαη: 

<5%  □ 

5%-10% □ 

10%-20% □ 

>20%  □ 

7. Σνλ επόκελν ρξόλν απηό ην πνζνζηό αλακέλεηαη λα: 

Μεησζεί  □ 

Παξακείλεη ζηαζεξφ □ 

Απμεζεί  □ 

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ ρξφλν ζαο! 
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