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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μέσα από την παρουσίαση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας γίνεται μία προσπάθεια 

διερεύνησης του βαθμού αποδοχής και υιοθέτησης των χρεωστικών καρτών από το καταναλωτικό κοινό 

στην Ελλάδα. Επίσης, γίνεται μία προσπάθεια ανίχνευσης μελλοντικών τάσεων όσον αφορά στις 

προοπτικές εξέλιξης των χρεωστικών καρτών στη χώρα μας με την εφαρμογή της τεχνολογίας των 

έξυπνων καρτών (smart cards). Τα αποτελέσματα της ποιοτικής καθώς και της ποσοτικής έρευνας 544 

καταναλωτών έδειξαν πως το μέλλον των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα παρουσιάζεται ευοίωνο 

εφόσον τηρηθούν βασικοί όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στην ασφάλεια και στην αξιοπιστία των 

συναλλαγών.      
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία προσπάθεια διερεύνησης της Ελληνικής αγοράς όσον 

αφορά στο βαθμό χρήσης και αποδοχής των χρεωστικών καρτών (debit cards) καθώς επίσης και στις 

προοπτικές εξέλιξης αυτών. Για την ολοκλήρωση της και παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων 

χρειάσθηκε ένα χρονικό διάστημα έξι μηνών κατά το οποίο συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα εκείνα 

στοιχεία ώστε τα συμπεράσματα που προκύπτουν να είναι το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερα της 

Ελληνικής πραγματικότητας. Η στρατηγική που  ακολουθήθηκε αποτέλεσε συνδυασμό ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας. Όσον αφορά στην ποιοτική έρευνα διενεργηθήκαν δύο σε βάθος συνεντεύξεις (in 

depth interviews) με τον Διευθυντή Καταναλωτικής Πίστης της ATEbank κο Καμμένο καθώς και με 

τον Διευθυντή Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της ATEbank κο Παπανικολάου. Σε δεύτερο χρόνο διεξάγει 

μία ποσοτική έρευνα η οποία απευθύνθηκε κυρίως στο κοινό της Βόρειας Ελλάδας και στηρίχθηκε σε 

ένα ερωτηματολόγιο με δομημένες ερωτήσεις. Το τελικό δείγμα το οποίο συγκεντρώθηκε αποτελείται 

από 544 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, δείγμα ικανό σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Tabachnick & 

Fidell, 2001) για την ανάλυση που ακολούθησε. Των δύο προηγούμενων φάσεων είχε προηγηθεί η 

απαραίτητη έρευνα γραφείου η οποία μας παρείχε όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες 

μέσα από την βιβλιογραφία, το διαδίκτυο και των διάφορων επιστημονικών άρθρων και μελετών, για 

την εμπεριστατωμένη στήριξη του θεωρητικού υπόβαθρου αυτής της προσπάθειας.             

Σκοπός της έρευνας αποτελεί η διευκρίνηση α) του βαθμού αποδοχής των χρεωστικών καρτών στην 

Ελλάδα β) του βαθμού χρήσης αυτών και γ) οι προοπτικές εξέλιξης που δημιουργούνται με την 

χρησιμοποίηση της τεχνολογίας των smart cards. 

Σημαντικοί περιορισμοί κατά την διεξαγωγή της έρευνας αποτέλεσαν ο χρόνος, το μέγεθος του 

δείγματος, η έλλειψη προηγούμενης αρθρογραφίας καθώς και το γεγονός ότι η έρευνα διεξάγει σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα που προκύπτουν να αφορούν μόνο 

εκείνη την περίοδο. Υπάρχει ανάγκη επομένως, για διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας ειδικά μετά την 

πλήρωση των όρων για την μετάβαση της χώρας μας στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA). 

Η δομή της έρευνας αποτελείται από πέντε επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάζεται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση της έρευνας, στο δεύτερο η μεθοδολογία, στο τρίτο η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν, στο τέταρτο τα συμπεράσματα και οι διοικητικές υποδείξεις και στο 

πέμπτο οι περιορισμοί που αφορούν στην έρευνα και η δυνατότητα υιοθέτησης της μεθοδολογίας από 

μελλοντικούς ερευνητές.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις βασικότερες έννοιες που αφορούν στην παρούσα διπλωματική 

εργασία. Ο βαθμός χρήσης και αποδοχής των χρεωστικών καρτών (debit cards) από το καταναλωτικό 

κοινό της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως της πόλης της Θεσσαλονίκης, αποτελεί το βασικότερο στοιχείο 

που θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε. Έτσι, σε πρώτη φάση εξηγείται και αναλύεται η έννοια της 

χρεωστικής κάρτας (ορισμός, χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) και κατόπιν επιχειρείται 

μία ιστορική αναδρομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά την οποία παρατίθενται και ορισμένα 

στατιστικά στοιχεία. Ακολουθούν αναφορές σε διάφορα συμπεριφορικά κριτήρια τα οποία επηρεάζουν 

τον τελικό καταναλωτή, αναφορές στον παράγοντα εμπιστοσύνη κατά την πραγματοποίηση 

ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και κάποια μοντέλα μέτρησης αποδοχής τεχνολογικών καινοτομιών. 

Τέλος, με την αναφορά στις «έξυπνες κάρτες» (smart cards) γίνεται μία προσπάθεια να δούμε σε 

θεωρητικό επίπεδο τι μας επιφυλάσσει το μέλλον πάνω σε θέματα ηλεκτρονικών συναλλαγών που 

αφορούν στις χρεωστικές κάρτες.   

 

1.1. Χρεωστικές κάρτες-Ιστορική αναδρομή  

 

1.1.1. Ορισμός, χαρακτηριστικά 

Η χρεωστική κάρτα (debit card) είναι μία πλαστική κάρτα που χρησιμοποιείται για πληρωμές σε σημεία 

πώλησης όπου αυτές γίνονται δεκτές. Ο λογαριασμός του κάτοχου της κάρτας χρεώνεται αυτόματα 

μέσω του on line τραπεζικού συστήματος και πιστώνεται ο λογαριασμός του εμπορικού καταστήματος 

(Worthington and Harbisher, 1997). 

Σύμφωνα με  τον ορισμό που δίνει η δημοσιογράφος Έφη Καραγεώργου σε ένα άρθρο της στο τεύχος 

του Α΄ τριμήνου του 2006 του περιοδικού της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών  (σελ. 101), «η χρεωστική 

κάρτα –ή debit card- είναι συνδεδεμένη με τον καταθετικό λογαριασμό και δεν επιβαρύνεται με 

επιτόκιο ούτε με συνδρομή. Ο κάτοχος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, εκτός από αγορές και για 

ανάληψη μετρητών. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της αγοράς αφαιρείται αυτόματα από τον καταθετικό 

του λογαριασμό». 

Γίνεται επομένως άμεσα αντιληπτό πως η χρεωστική κάρτα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς παρέχει 

στον κάτοχό της τη δυνατότητα να εξυπηρετηθεί εύκολα, γρήγορα και απλά, τόσο όταν πρόκειται να 

πραγματοποιήσει μία αγορά όσο και όταν θέλει να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω 

ΑΤΜ (ανάληψη μετρητών, ενημέρωση υπολοίπου λογαριασμού, πληρωμές λογαριασμών, κατάθεση 

μετρητών κ.α.).  
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Όσον αφορά στην ετυμολογία του όρου debit card –χρεωστική κάρτα- αυτή προέρχεται από τα 

Λατινικά. Η λέξη debit (χρέωση) προέρχεται από το λατινικό ρήμα debere, το οποίο σημαίνει «οφείλω». 

Επίσης, το λατινικό debitum σημαίνει «χρέος», Wikipedia, (2007) Debits and credits. [on line]. 

Wikipedia, the free encyclopedia Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Debits_and_credits 

[Accessed 29th September 2007].  

Τα χαρακτηριστικά μίας χρεωστικής κάρτας, μέσω των οποίων μπορούμε να την αναγνωρίσουμε έχουν 

ως εξής: 

Στην εμπρός όψη παρατηρούμε 

1. Το λογότυπο της Τράπεζας 

2. Το τσιπ με τις EMV προδιαγραφές ασφαλείας 

3. Το ολόγραμμα 

4. Τον αριθμό της κάρτας 

5. Το λογότυπο της εταιρείας που εκδίδει την κάρτα 

6. Την ημερομηνία λήξης 

7. Το όνομα του κατόχου  

Στην πίσω όψη παρατηρούμε 

1. Την μαγνητική ταινία  

2. Την ταινία όπου υπογράφει ο κάτοχος 

3. Τον κωδικό ασφαλείας της κάρτας 

Σε πολλές χώρες, γίνεται πλέον χρήση της τεχνολογίας EMV (chip & pin) μέσω της οποίας οι Τράπεζες 

προσπαθούν να μειώσουν την πιθανότητα απάτης εις βάρος του κατόχου της κάρτας καθώς απαιτείται 

πέραν της ανάγνωσης του chip και η εισαγωγή του προσωπικού pin κωδικού για την πραγματοποίηση 

μίας συναλλαγής, γεγονός που κάνει τις συναλλαγές ακόμη πιο ασφαλείς, Wikipedia, (2007) Debit card. 

[on line]. Wikipedia, the free encyclopedia Available from:  http://en.wikipedia.org/wiki/Debit_card 

[Accessed 29th September 2007].  

Στη ζώνη του ευρώ κυκλοφορούν περισσότερες από 350 εκατομμύρια κάρτες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πάνω από 12 δισεκατομμυρίων συναλλαγών πληρωμής και 6 

δισεκατομμυρίων αναλήψεων μετρητών ετησίως  (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2006). Ο Ενιαίος 

Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area – SEPA) θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στον 

κλάδο των πληρωμών με κάρτα και η στάση του Ευρωσυστήματος θα έχει κρίσιμη σημασία 

προκειμένου η αγορά να μπορέσει να στραφεί προς την κατεύθυνση που μεγιστοποιεί τα οφέλη για τους 

πολίτες της Ευρώπης.  

Ως Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) ορίζεται η περιοχή όπου πολίτες, επιχειρήσεις και 

άλλοι οικονομικοί παράγοντες θα είναι σε θέση να αποστέλλουν και να λαμβάνουν πληρωμές σε ευρώ, 
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είτε εντός είτε εκτός των εθνικών τους συνόρων με τους ίδιους βασικούς κανόνες, δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής τους (ΑΤΕbank, 2007). 

Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), αποτελεί φυσική εξέλιξη της εισαγωγής του ευρώ και 

σημαντικό στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Σκοπός του SEPA είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς πλήρως αυτοματοποιημένων πληρωμών σε 

ευρώ, με θέσπιση ανοιχτών και κοινών προτύπων στις υπηρεσίες πληρωμών και η παροχή 

πανευρωπαϊκών προϊόντων. 

Τα πεδία εφαρμογής του  Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ είναι: 

• Οι μεταφορές Πιστώσεων  

• Οι Άμεσες Χρεώσεις  

• Το πλαίσιο Λειτουργίας Καρτών 

Γίνεται επομένως κατανοητό μετά την λεπτομερή περιγραφή του SEPA και των αλλαγών που πρόκειται 

να επιφέρει πως τα χαρακτηριστικά των μελλοντικών χρεωστικών καρτών στην Ευρωζώνη θα πρέπει να 

συνάδουν με το πρότυπο EMV (Europay, Mastercard, Visa) καθώς η καταπολέμηση της απάτης 

συνδέεται με την αξιοπιστία των καρτών ως μέσων πληρωμής (έξυπνες κάρτες–smart cards). Στον 

πίνακα 1 εμφανίζονται όλες οι Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ποιες από αυτές 

συμμετέχουν σε SEPA προϊόν (βλ. παράρτημα-έκθεμα 3, πίνακας 1).  

 

1.1.2. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα 

Τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι χρεωστικές κάρτες (debit cards) ως μέσα πληρωμής  είναι τα εξής: 

• Δυνατότητα χρήσης τους για αγορές με απευθείας χρέωση του λογαριασμού του κατόχου, σε 

Ελλάδα και εξωτερικό, χωρίς κόστος για τον κάτοχο 

• Ερώτηση υπολοίπου στο εξωτερικό 

• Δυνατότητα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ στο εξωτερικό με μικρή και πολύ ανταγωνιστική 

προμήθεια. Το χαρακτηριστικό αυτό εξυπηρετεί ιδιαίτερα γονείς με παιδιά που σπουδάζουν 

στο εξωτερικό για απευθείας αναλήψεις 

• Αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας (EMV standards - τεχνολογία chip)  

• 24ωρη εξυπηρέτηση μέσω των δικτύων των τραπεζικών ΑΤΜ 

• Τυγχάνουν αναγνώρισης και αποδοχής όπως και τα μετρητά από τα εμπορικά καταστήματα σε 

σχέση με άλλα μέσα πληρωμής (π.χ. επιταγές) 

 

Τα μειονεκτήματά τους σε σχέση με τα μετρητά ή τις πιστωτικές κάρτες αναφέρονται στα εξής: 

• Μερικές Τράπεζες χρεώνουν υψηλά έξοδα 
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• Σε μερικές χώρες του κόσμου όπως η Ιρλανδία και η Αγγλία ο κάτοχος δεν προστατεύεται στον 

ίδιο βαθμό με τον κάτοχο πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση που πέσει θύμα απάτης (skimming) 

• Γίνονται αποδεκτές ως μέσο πληρωμής σε λιγότερα σημεία πώλησης σε σχέση με τις 

πιστωτικές κάρτες είτε λόγω κακής πληροφόρησης είτε γιατί ο έμπορος δεν θέλει να 

επιβαρύνεται των χρεώσεων σε κάθε συναλλαγή. 

 

Μελετώντας προσεκτικά τους πίνακες 2,3,4,5 (Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, 2005) μπορείτε να 

αντλήσετε στοιχεία για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρεωστικής κάρτας σε σχέση με 

τα υπόλοιπα μέσα πληρωμής τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους έμπορους. Επίσης, 

παρατίθενται πληροφορίες για τον βαθμό αποδοχής των διάφορων μέσων πληρωμής και την χρήση 

των μέσων πληρωμής ανά τομέα (βλ. παράρτημα-έκθεμα 3, Πίνακας 2, Πίνακας 3, Πίνακας 4, 

Πίνακας 5). 

Τέλος, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα τιμολόγια και τις χρεώσεις των Τραπεζών όσον αφορά 

στις χρεωστικές κάρτες, παρατίθενται τα τιμολόγια (Visa, 2005) για την Ελληνική επικράτεια, το 

εξωτερικό εκτός Ευρωζώνης και τη ζώνη Ευρώ (βλ. παράρτημα-έκθεμα 3, Πίνακας 6, Πίνακας 7, 

Πίνακας 8, Πίνακας 9). 

 

1.1.3. Ιστορική αναδρομή    

Το 1950 ένας επιχειρηματίας στη Νέα Υόρκη, ο Frank McNamara, είχε την ιδέα της πρώτης πλαστικής 

κάρτας η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές γευμάτων στα εστιατόρια της πόλης. 

Έτσι, η πασίγνωστη πλέον «Diners Club» πήρε σάρκα και οστά και η πρώτη πλαστική κάρτα για 

πληρωμές ήταν γεγονός (Worthington, 2001).  

Το 1958 η American Express λανσάρισε μία χρεωστική κάρτα την Τ&Ε (travel and entertainment) η 

οποία έως το 1987 αριθμούσε πάνω από 10 εκατομμύρια  κάρτες. Η κάρτα αυτή δημιουργήθηκε στο 

πνεύμα της εξυπηρέτησης του Αμερικανού ταξιδιώτη (Worthington, 2001).  

Η International Bank Americard Corporation (IBANCO) ιδρύθηκε το 1974 και το 1977 μετονομάστηκε 

σε Visa International. Επίσης, η Interbank Card Association ιδρύθηκε το 1966 και μετονομάστηκε σε 

Mastercard International το 1980. Οι δύο αυτοί κολοσσοί έχουν καταστεί συνώνυμο του «πλαστικού 

χρήματος» παγκοσμίως (Worthington, 2001).     

Στην Βρετανία η πρώτη χρεωστική κάρτα (debit card) κυκλοφόρησε από την Barclays Bank το 1987 με 

την ελπίδα ότι θα αντικαταστήσει τις επιταγές (Smigin and Bourne, 1999).  
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Στην Ελλάδα η πρώτη κάρτα πληρωμών που κυκλοφόρησε ήταν η Diners Club το 1960 από μη 

τραπεζικό οργανισμό. Σήμερα εκδίδεται από την Citibank. Η American Express εκδίδεται στην Ελλάδα 

από το 1988 από την American Express Travel Related Services (Meidan and Davos, 1994). 

Η Visa κυκλοφόρησε τις πρώτες κάρτες στην Ελληνική αγορά το 1972 οι οποίες προορίζονταν για 

εγχώρια χρήση και εκδόθηκαν από την Εμπορική Τράπεζα  της Ελλάδας. Το 1997 ξεκίνησε η διάθεση 

χρεωστικών καρτών VISA Electron  στους καταναλωτές της χώρας μας από την Τράπεζα Πειραιώς, 

Επιστημονικό Μάρκετινγκ (2003) Data Base Marketing. [on line]. Επιστημονικό Μάρκετινγκ, Παλμός 

Τράπεζες. Available from: http:www.morax.gr [Accessed 29th September 2007].     

Παρόλο που στη χώρα μας το 70% των καρτών VISA είναι πιστωτικές, η αγορά των χρεωστικών 

καρτών επεκτείνεται συνεχώς, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Τον Ιούνιο του 2002 

υπήρχαν 4,6 εκατομμύρια κάρτες VISA, από τις οποίες οι 1,4 εκατομμύρια ήταν χρεωστικές. Από τον 

Ιούνιο του 2000, ο αριθμός των των χρεωστικών καρτών VISA σημείωσε αύξηση της τάξης του 445%! 

Επιστημονικό Μάρκετινγκ (2003) Data Base Marketing. [on line]. Επιστημονικό Μάρκετινγκ, Παλμός 

Τράπεζες. Available from: http:www.morax.gr [Accessed 29th September 2007].     

Σύμφωνα με στοιχεία της VISA (2005)  ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης χρεωστικών καρτών στην Ευρώπη 

είναι 19,2% όταν για τις πιστωτικές κάρτες είναι αντίστοιχα 9,4%. Στην Ελλάδα ο ετήσιος ρυθμός 

αύξησης πλήθους συναλλαγών με κάρτες VISA ξεπέρασε το 125,3% (67,7 εκατομμύρια συναλλαγές). 

Οι χρεωστικές κάρτες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι περισσότερες από 6.000.000. Παρόλα αυτά 

η αγορά των χρεωστικών καρτών στην χώρα μας βρίσκεται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης και η χρήση 

τους περιορίζεται κυρίως σε συναλλαγές ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ (cash card) καθώς υπάρχει 

σύγχυση στους καταναλωτές σχετικά με την ορθή χρήσης της χρεωστικής κάρτας.  

Το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές βρίσκονται σε άνοδο στις χώρες της Δύσης αποτυπώνεται 

στο διάγραμμα 1: 
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Διάγραμμα 1, Η σχετική σημασία των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (ποσοστό αξίας πληρωμών )  
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Source: Reserve Bank of Australia (2003a, p.2)
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Καθώς και στους πίνακες 10,11,12,13,14. 

 

 

 

Πίνακας 10, The relative volume and value of monthly transactions, Australia 1994, 2003 (millions of 
transactions) 
 

 Volume of monthly 

Transactions (milions) 

Value of monthly 

Transactions ($Aus billion)

Payment instruments  1994  2003  1994  2003 

Credit carts 19,9 85,6 1,8 11,7
Direct credits  35,0  64,5 45,2 245,5
EFTPoS  20,6  72,5 1,1 3,9
Cheques 
Direct debits  

81,4  
7,2  

50,6 
29.,6 

545,5 
28,8  

159,2 
188,8

Source: Australian Payments Clearing Association (2004) 
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Πίνακας 11, Number of debit cards (in millions)*         

                                           U.K. 
 

 Switch  Visa  Total  
1989  9.2  4.4  13.6  
1990  11.4  7.5  18.9 
1991  11.8  8.3  20.1 
1992  12.4  10.2  22.6 
1993  12.9  11.2  24.1 
1994  13.8  12.2  26.0  
*Source: Association for Payment Clearing Services. 
 

 

 

 

 
Πίνακας 12,  Value of debit 
card transactions (in £ millions)* 
                      U.K. 

 Switch Visa Total 
1990  1968  3163  5131  
1991  4507  5001  9508  
1992  6997  6843  13840  
1993  9134  8735  17869  
1994  11 602  10822  22424  

*Source: Association for Payment Clearing 
Services. 

 

 

 

 

Πίνακας 13,  

Volume of debit card 
transactions (in £ millions)*  
UU K Switch  Visa  Total  
1990  71  121  192  
1991  169  190  359
1992  269  253  522
1993  344  315  659
1994  425  383  808  
*Source: Association for Payment Clearing 
Services. 
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Πίνακας 14,  
Average debit card transaction value (1995)* 

       U.K.             in £ 
Food and drink 34.64    
Mixed business 25.06 
Clothes 27.69 
Household 34.46 
Other business 22.46 
Motoring 15.86 
Entertainment 24.64 
Hotels 60.16 
Travel 51.85 
Services 39.03 
Average 27.70 

*Source: Credit Card Research Group 
 

Τέλος, θα ήθελα να κλείσω αυτή την αναδρομή σημειώνοντας πως το μέλλον ανήκει στις «έξυπνες 

κάρτες» (smart cards) με την μετάβαση στην τεχνολογία του chip. Οι πρώτες κάρτες πολλαπλών 

λειτουργιών βασισμένες στο πρότυπο EMV κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα από την VISA το 2003. Το 

ίδιο έτος κυκλοφορούσαν 31.000.000 κάρτες  σε 7 χώρες της Ευρώπης, κάρτες συμβατές με τις 

προδιαγραφές EMV, Επιστημονικό Μάρκετινγκ (2003) Data Base Marketing. [on line]. Επιστημονικό 

Μάρκετινγκ, Παλμός Τράπεζες. Available from: http:www.morax.gr [Accessed 29th September 2007].        

Στον πίνακα 15 εμφανίζονται οι Ελληνικές Τράπεζες που έχουν υιοθετήσει το πρότυπο EMV (βλ. 

παράρτημα-έκθεμα 3, Πίνακας 15). 

 

1.2. Βαθμός υιοθέτησης-Βαθμός αποδοχής 
Με ποιο τρόπο πληροφορούνται οι πιθανοί πελάτες τα νέα προϊόντα, πως τα δοκιμάζουν ή πως τα 

απορρίπτουν; Σύμφωνα με τον Kotler (2000) η διαδικασία της υιοθέτησης ενός προϊόντος από τον 

καταναλωτή σχετίζεται με την απόφασή του να γίνει τακτικός χρήστης αυτού του προϊόντος. Η 

διαδικασία υιοθέτησης ενός νέου προϊόντος από τον καταναλωτή ακολουθείται αργότερα από τη 

διαδικασία αφοσίωσης του καταναλωτή (consumer-loyalty process), η οποία θα πρέπει να είναι μέλημα 

μίας επιτυχημένης επιχείρησης.   

Ως καινοτομία (innovation) ορίζεται κάθε αγαθό, υπηρεσία ή ιδέα που εκλαμβάνεται από κάποια άτομα 

ως νέο αγαθό, νέα υπηρεσία ή νέα ιδέα (Kotler, 2000). Σύμφωνα πάντα με τον Kotler αυτοί που 

υιοθετούν νέα προϊόντα έχει παρατηρηθεί ότι περνούν από τις εξής πέντε φάσεις: 

• Επίγνωση 

• Ενδιαφέρον 

• Αξιολόγηση 

• Δοκιμή 

• Υιοθέτηση 
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Ο Rogers (1995) τονίζει πως όταν οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται πως μία καινοτομία έχει σχετικό 

πλεονέκτημα, συμβατότητα, δυνατότητα δοκιμής, δυνατότητα παρατήρησης και λιγότερη 

πολυπλοκότητα, την υιοθετούν πολύ γρηγορότερα σε σχέση με άλλες καινοτομίες.  

Η ταξινόμηση των χαρακτηριστικών των καινοτομιών σύμφωνα με τον Rogers (1983) έχει ως εξής: 

1. Το σχετικό πλεονέκτημα (relative advantage),  το οποίο αναφέρεται στο πως αντιλαμβάνονται 

οι καταναλωτές την ανωτερότητα ενός προϊόντος σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα που είναι 

διαθέσιμα 

2. Η συμβατότητα (compatibility), με τις συνήθειες, αξίες και προηγούμενες εμπειρίες του 

καταναλωτή 

3. Η δυνατότητα επικοινωνίας (communicability), η ευκολία με την οποία μπορεί το προϊόν να 

επικοινωνήσει με τους δυνητικούς πελάτες 

4. Η πολυπλοκότητα (complexity), αναφέρεται στην ευκολία χρήσης του προϊόντος από τον τελικό 

καταναλωτή 

5. Η δυνατότητα δοκιμής (trialability), ενός προϊόντος από τον καταναλωτή πριν την οριστική 

αγορά του 

6. Το αναλαμβανόμενο ρίσκο (perceived risk), από πλευράς καταναλωτή όταν εξακολουθεί να 

έχει κάποιες αμφιβολίες πριν από την αγορά. Το χαρακτηριστικό αυτό προστέθηκε αργότερα 

από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που ανέφερε ο Rogers καθώς κρίθηκε ότι είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας για την αποδοχή μίας καινοτομίας στον οικονομικό τομέα (Bauer, 1960; 

Ostlund, 1974).  

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω δομή αναγνωρίζουμε το «ηλεκτρονικό χρήμα» ως μία δυναμική και 

αδιάκοπη καινοτομία. Μία δυναμική και αδιάκοπη καινοτομία έχει σχέση είτε με την δημιουργία ενός 

νέου προϊόντος είτε με την τροποποίηση ενός υπάρχοντος (Smigin and Bourne, 1999). Το «ηλεκτρονικό 

χρήμα» είναι η τροποποιημένη φόρμα ενός ήδη υπάρχοντος προϊόντος, του χρήματος, και χρησιμοποιεί 

τις πλαστικές κάρτες, χρεωστικές ή πιστωτικές,  για την εφαρμογή της ιδέας. Παρακάτω, στο διάγραμμα 

2 βλέπετε την καμπύλη αποδοχής ενός νέου προϊόντος από τους καταναλωτές: 
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Διάγραμμα 2, Η καμπύλη αποδοχής ενός νέου προϊόντος  

 

Time

Laggards

Late
Majority

Early
Majority

Later
Consumer &

Merchant
Adopters

Most Consumer
& Merchant
Participants

in Smart Card
Trials

Innovators
Early

Adapters  
 

Πηγή: Αναπαραγωγή από το βιβλίο του Everett M. Rogers, “Diffusion of Innovations” (New York: Free 

Press, 1983).  

      

 

 

Όσον αφορά στον βαθμό αποδοχής του «ηλεκτρονικού χρήματος» από πλευράς εμπόρων τα 

διαγράμματα 3 και 4 είναι ενδεικτικά: 
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Διάγραμμα 3, Αποδοχή διάφορων μέσων πληρωμών από τους έμπορους. 
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Πηγή: Plouffe et al (2000) 
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Διάγραμμα 4, Οι προτιμήσεις των εμπόρων στα εναλλακτικά μέσα πληρωμής. 
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Πηγή: Plouffe et al (2000) 

 

Οι κυριότεροι λόγοι αποτυχίας στην προώθηση και υιοθέτηση/αποδοχή ενός νέου προϊόντος που 

αντικαθιστά το χρήμα στις πληρωμές, από τους καταναλωτές ή τους έμπορους έχουν να κάνουν με την 

τεχνολογία που έχει επιλεγεί να εφαρμοστεί, με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας, την ευκολία 

χρήσης της κάρτας, την ασφάλεια των συναλλαγών, το αυξημένο κόστος που μπορεί να επιβαρύνει τους 

καταναλωτές ή τους έμπορους στην προσπάθεια που κάνουν πολλές φορές οι Τράπεζες να αυξήσουν τα 

κέρδη τους και τέλος με την έλλειψη κίνητρου από πλευράς καταναλωτή για να χρησιμοποιήσει την 

κάρτα του σε συνεχή και μόνιμη βάση (σχέση ανταποδοτικότητας).  

Άλλωστε, υπάρχουν παραδείγματα στο κοντινό παρελθόν όπου συστήματα πληρωμών που πήγαν να 

στηριχτούν σε ένα πρότυπο που χρησιμοποιούσε «έξυπνες κάρτες» (smart cards) απέτυχαν. Τέτοιες 
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αποτυχημένες προσπάθειες (Smigin and Bourne, 1999) ήταν η απόπειρα που έγινε στην Αμερική τα 

μέσα της δεκαετίας του 1990 με το Mondex (πιλοτικό πρόγραμμα της Τράπεζας National Westminster 

Bank) να αποτυγχάνει και να αποσύρεται οριστικά ως ιδέα τον Ιανουάριο του 1999, Plouffe et al 

(2000). Επίσης, ανάλογη προσπάθεια που στηρίχτηκε στην τεχνολογία των «έξυπνων καρτών» (smart 

cards), έγινε στον Καναδά το 1997 και ονομάστηκε «Exact», ο κυριότερος λόγος αποτυχίας του οποίου 

ήταν η μη εφαρμογή μακροπρόθεσμων κινήτρων για τη χρησιμοποίηση της κάρτας από τον 

καταναλωτή, Plouffe et  al (2000).   

Σε μία προσπάθεια να δώσουμε στον αναγνώστη με αριθμούς την πραγματικότητα στην Ελλάδα και την 

Ευρωζώνη όσον αφορά στον βαθμό αποδοχής του «πλαστικού χρήματος» (χρεωστικές-πιστωτικές 

κάρτες) παραθέτουμε μία σειρά από πίνακες με στατιστικά στοιχεία: 

 

Πίνακας 16,  Αριθμός συναλλαγών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες 
ανά κάτοικο σε Ελλάδα και Ευρωζώνη 

ΕΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
2000 4,66 25,4 
2001 4,5 28,3 
2002 4,3 34,2 
2003 5,3 37,7 
2004 6 41,5 

Στοιχεία ECB, Μάρτιος 2006 

 

 

 

Πίνακας 17,  Αξία συναλλαγών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες 
Ανά κάτοικο σε Ελλάδα και Ευρωζώνη 

(τα ποσά είναι σε ευρώ) 
ΕΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
2000 287 1.403 
2001 267 1.560 
2002 279 2.471 
2003 479 2.067 
2004 543 2.318 

Στοιχεία ECB, Μάρτιος 2006 
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Πίνακας 18,  Η εξέλιξη των χρεωστικών καρτών 
Έτος Αριθμός καρτών 
1995  361.000 
1996 1.518.000 
1997 1.553.000 
1998 1.413.000 
1999 3.975.000 
2000 3.524.000 
2001 4.515.270 
2002 5.274.600 
2003 5.488.610 
2004 5.339.420 

Στοιχεία ECB, Μάρτιος 2006 

 

 

 

Πίνακας 19, Αναλογία  πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ανά κάτοικο 
      σε Ελλάδα και Ευρωζώνη το διάστημα 2000-2004 

ΕΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
2000 0,6 0,72 
2001 0,8 0,81 
2002 0,95 0,8 
2003 1 0,82 
2004 1 0,9 

Στοιχεία ECB, Μάρτιος 2006 

 

 

Πίνακας 20, Ποσοστό (%) συναλλαγών με χρεωστικές 
κάρτες 

ΕΤΟΣ  ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
1,2% 87% 
15% 81,2% 
17% 88% 

14,7% 88% 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004  7,35% 88,2% 

Στοιχεία: ECB, Μάρτιος 2006  
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Πίνακας 21,  Ποσοστό (%) συναλλαγών με πιστωτικές 
κάρτες 

ΕΤΟΣ  ΕΛΛΑΔΑ  ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

2000 98,8% 13% 
2001 85% 18,8% 
2002 83% 12% 
2003 85,3% 12% 
2004 92,65% 11,8% 

Στοιχεία: ECB, Μάρτιος 2006 

 

 

Από τους παραπάνω πίνακες βλέπουμε ότι οι Έλληνες προτιμούν στις συναλλαγές τους να 

χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους που είναι προσανατολισμένοι στη 

χρήση χρεωστικών καρτών. 

Έτσι, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις χρεωστικές τους κάρτες σε 

ποσοστό 88% για τις συναλλαγές τους, οι Έλληνες επικεντρώνονται στη χρήση πιστωτικών καρτών σε 

ποσοστό 92,65% προσπαθώντας να αντλήσουν από αυτές πρόσθετο εισόδημα.  

Περισσότερα στοιχεία για τις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες στην Ελλάδα και την Ευρώπη μπορείτε 

να βρείτε στο παράρτημα-έκθεμα 3, μελετώντας τα διαγράμματα 5α, 5β και τους πίνακες 22,23 και 24. 

 

1.3. Συμπεριφορικά κριτήρια 

Οι περισσότεροι ερευνητές συλλέγουν δημογραφικά στοιχεία σαν να πρόκειται για θέμα ρουτίνας και οι 

marketers αισθάνονται άνετα με την χρησιμοποίησή τους (Wells, 1975, cited in Harrison, 2000). 

Παρόλα αυτά τα δημογραφικά στοιχεία ως βάση τμηματοποίησης της αγοράς έχουν δεχτεί σκληρή 

κριτική. Ο κύριος λόγος για αυτή την κριτική είναι το γεγονός ότι προεξοφλείται σε πολλές περιπτώσεις 

ότι συγκεκριμένα δημογραφικά κριτήρια όπως το φύλο, η ηλικία, το εισόδημα κλπ. παίζουν ρόλο στην 

αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και αποδίδονται εκεί οι όποιες διαφορές στις 

καταναλωτικές συνήθειες (Harrison, 2000). Έχει αποδειχθεί όμως ότι τα δημογραφικά έχουν «φτωχές» 

επιδόσεις όσον αφορά στη πρόβλεψη της καταναλωτικής συμπεριφοράς (Haley, 1968; Frank et al., 

1972, cited in Harrison, 2000). Η εξήγηση έχει να κάνει με το γεγονός πως τα δημογραφικά είναι 

περιγραφικά (descriptive) κριτήρια και όχι αιτιολογικά (causal) καθώς επίσης και με το γεγονός πως τα 

μεμονωμένα άτομα με τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά (ηλικία, επάγγελμα, εισόδημα κ.α.) μπορούν 
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να επιδείξουν τελείως διαφορετικές συμπεριφορές και τρόπο ζωής. Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει η 

ψυχογραφική πρόταση η οποία υποστηρίζει πως οι διαφορετικές αυτές συμπεριφορές συνδέονται στενά 

με συγκεκριμένα συμπεριφορικά κριτήρια του κάθε μεμονωμένου ατόμου, όπως είναι τα πιστεύω, οι 

προτιμήσεις, τα κίνητρα, οι στάσεις κλπ.  

Τα ψυχογραφικά κριτήρια είναι κάτι παραπάνω από διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 

δημογραφικά στοιχεία, περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών όπως δραστηριότητες,  

ενδιαφέροντα, αξίες, προσωπικότητα κλπ. και είναι ταυτόχρονα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια 

γεγονός που οδηγεί στη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και πολυμεταβλητής στατιστικής 

ανάλυσης. Ο πυρήνας της τμηματοποίησης που στηρίζεται σε ψυχογραφικά κριτήρια περιστρέφεται 

αποκλειστικά γύρω από το πώς σκέφτονται οι καταναλωτές (Wills, 1985, cited in Harrison, 2000).  

Σύμφωνα με τον Kotler (2000) οι αγοραστικές επιλογές ενός ατόμου επηρεάζονται από τέσσερις 

βασικούς ψυχολογικούς παράγοντες: 

• Την Παρακίνηση, σε μια δεδομένη στιγμή κάθε άτομο έχει πολλές ανάγκες. Μερικές ανάγκες 

είναι βιογενείς. Προκύπτουν από τις οργανικές μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται κάποιο 

συναίσθημα, όπως η πείνα, η δίψα, η δυσφορία. Άλλες ανάγκες είναι ψυχογενείς και 

προκύπτουν από ψυχολογικές ανάγκες, όπως η ανάγκη για αναγνώριση, υπόληψη ή την ανάγκη 

να ανήκει κάπου. Μια ανάγκη γίνεται κίνητρο που ασκεί επαρκείς πιέσεις για να αναγκάσει το 

άτομο να ενεργήσει. Τρεις από τις πιο γνωστές θεωρίες για την ανθρώπινη παρακίνηση από 

πλευράς ψυχολόγων είναι οι θεωρίες του Sigmund Freud, του Abraham Maslow και του 

Frederick Herzberg. 

• Την Αντίληψη, ένα υποκινούμενο άτομο είναι έτοιμο να ενεργήσει. Το πώς θα ενεργήσει το 

υποκινούμενο άτομο επηρεάζεται από την αντίληψη που έχει για την κατάσταση. 

• Την Μάθηση, η οποία αφορά σε αλλαγές στη συμπεριφορά ενός ατόμου που προκύπτουν από 

την εμπειρία. 

• Τα Πιστεύω και την Συμπεριφορά, μέσω της δράσης και της μάθησης, οι άνθρωποι αποκτούν 

«πιστεύω» και στάση (attitude). Αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν την αγοραστική τους 

συμπεριφορά.  

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έγινε χρήση συμπεριφορικών κριτηρίων με την διατύπωση 13 

προτάσεων-δηλώσεων (statements) που σχετίζονται με την συμπεριφορά των καταναλωτών και 

συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο με τη μορφή πενταβάθμιας κλίμακας από το 1 έως το 5 (Likert 

scale) όπου στο 1 ο βαθμός της απόλυτης συμφωνίας με την πρόταση και στο 5 ο βαθμός της απόλυτης 

διαφωνίας με αυτήν.   
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Τέλος, παρατηρώντας τα διαγράμματα 6 και 7 μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα που αφορά στις 

χρεωστικές κάρτες και τα άλλα μέσα πληρωμής και πως επηρεάζεται η καταναλωτική συμπεριφορά 

ανάλογα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών (βλ. παράρτημα-έκθεμα 3, διάγραμμα 6 και διάγραμμα 

7). 

 

1.4. Εμπιστοσύνη 

Ο βαθμός κατά τον οποίο η σχέση καταναλωτή-επιχείρησης είναι επιτυχημένη εξαρτάται άμεσα από 

την εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στα δύο μέρη. Το «κτίσιμο» μίας σχέσης εμπιστοσύνης 

προϋποθέτει την συμμετοχή και των δύο, του καταναλωτή και του παρόχου της οικονομικής υπηρεσίας. 

Έχει αποδειχτεί πως η διάρκεια της σχέσης μεταξύ καταναλωτή-επιχείρησης εξαρτάται από την 

αντίληψη που έχει δημιουργήσει ο καταναλωτής για το αν και κατά πόσο χρήζει εμπιστοσύνης η 

επιχείρηση (Cowles, 1997, cited in Harrison, 2000).  

Μεγάλο μέρος ενός πετυχημένου μάνατζμεντ στον τομέα των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών 

σύμφωνα με τον Worthington (2001), στηρίζεται στον υψηλό βαθμό δέσμευσης και εμπιστοσύνης 

μεταξύ των μερών που συμμετέχουν σε αυτές τις τριαδικές συνήθως σχέσεις (Εκδότης-Τράπεζα-

Καταναλωτής).   

Ειδικά σε κλάδους, όπως είναι ο τραπεζικός, όπου η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι αιχμής, το 

καταναλωτικό κοινό χρησιμοποιεί μόνο την τεχνολογία που εμπιστεύεται. Το γεγονός αποτυπώνεται και 

στο διάγραμμα παρακάτω: 

 

 

Διάγραμμα 8, Μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής 
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Πηγή: Eriksson et al (2005) 

 

 

Ακριβώς για αυτόν το λόγο γίνεται η προσπάθεια για την δημιουργία ενός χώρου, ενός περιβάλλοντος 

ασφαλών πληρωμών, όπως ήδη έχουμε αναφέρει νωρίτερα (SEPA).  

Η ασφάλεια των συναλλαγών είναι απαραίτητος όρος για την δημιουργία εμπιστοσύνης και την χρήση-

αποδοχή των χρεωστικών καρτών αλλά δεν είναι και επαρκής καθώς υπάρχει το παράδειγμα των 
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ATM’s όπου οι Τράπεζες ενώ κατάφεραν να πείσουν το καταναλωτικό για την χρήση τους όσον αφορά 

στις αναλήψεις και ερωτήσεις υπολοίπων, δεν κατάφεραν το ίδιο με τις καταθέσεις μέσω των εν λόγω 

ταμειακών μηχανών (Singh, 2004). 

Σύμφωνα με τον David Bollier:  

Θα ήτανε πολύ χρήσιμο να  διαχωρίσουμε την εμπιστοσύνη σε «σκληρή  εμπιστοσύνη» (hard trust) 

που περιέχει την αυθεντικότητα, την κρυπτογράφηση και την ασφάλεια στις συναλλαγές, και σε 

«μαλακή εμπιστοσύνη» (soft trust) που περιέχει την ανθρώπινη ψυχολογία, την αφοσίωση σε μία 

μάρκα, και την φιλικότητα προς τον χρήστη…είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι 

προβλήματα που αφορούν στην εμπιστοσύνη δεν είναι απλώς προβλήματα τεχνικής φύσεως…Η 

εμπιστοσύνη είναι επίσης θέμα να φτιάχνεις ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και οργανωσιακές 

προσαρμογές (Bollier, 1996, cited in Singh, 2004).  

Η εμπιστοσύνη τέλος, είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα του καθενός. Έτσι ενώ η τεχνολογία 

μπορεί να ξεπεράσει θέματα που άπτονται της ασφάλειας  των συναλλαγών και να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις της υιοθέτησης του προϊόντος, κάτι τέτοιο μπορεί να μην συμβεί για κοινωνιολογικούς-

πολιτιστικούς λόγους (Hsiao,2003, cited in Singh, 2004).    

 

1.5. Μοντέλα μέτρησης αποδοχής τεχνολογικών καινοτομιών 

Στο παρελθόν έχουνε γίνει πολλές προσπάθειες από διάφορες συγκρουόμενες θεωρητικές προσεγγίσεις 

να ερευνηθούν εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό αποδοχής και χρήσης μίας νέας, 

καινοτόμου τεχνολογίας (Venkatesh et al., 2003, cited in Hernandez and Mazzon, 2007). 

Σε αυτήν την παράγραφο θα γίνει μία προσπάθεια καταγραφής των κυριότερων θεωρητικών μοντέλων 

που χρησιμοποιούνται συνήθως σε εξειδικευμένες μελέτες που αφορούν σε καινοτόμους τεχνολογίες.    

Τα κυριότερα λοιπόν, θεωρητικά μοντέλα είναι τα εξής: 

1. Innovation Diffusion Theory (IDT), η θεωρία της εξάπλωσης-διάδοσης των καινοτομιών η 

οποία υπάρχει ως θεωρία από την δεκαετία του 1960 προσπαθώντας να εξηγήσει την διαδικασία 

αποδοχής μίας καινοτομίας (Hernandez and Mazzon, 2007). Ο Rogers (1983), όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει σε προηγούμενη παράγραφο, βρήκε πέντε χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία 

θεώρησε καθοριστικά για τον βαθμό διάδοσης μίας τεχνολογικής καινοτομίας (relative 

advantage, combatibility, complexity, observability, trialability).  Οι Moore και Benbasat (1991) 

προσθέσανε στο μοντέλο του Rogers άλλα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα: την κοινωνική 

αποδοχή (image-status) και τον βαθμό κατά τον οποίο ένα μεμονωμένο άτομο είναι πρόθυμο να 

κάνει χρήση μίας νέας τεχνολογίας οικιοθελώς (voluntariness of use).  

2. Theory of Reasoned Action (TRA), η οποία διατυπώθηκε από τους Fishbein και Ajzen (1975) 

και είναι μία από τις θεωρίες που ασκήσανε μεγάλη επιρροή σε όποια προσπάθεια έχει γίνει να 
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εξηγηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά (Venkatesh et al., 2003, cited in Hernandez and Mazzon, 

2007). Εντελώς επιγραμματικά, η θεωρία αυτή ισχυρίζεται πως  η πρόθεση για μία 

συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί από την στάση του ατόμου ανάμεσα σε 

υποκειμενικούς κανόνες και την τελική του συμπεριφορά.  

3. Technology Acceptance Model (TAM), το συγκεκριμένο μοντέλο προτάθηκε από τον Davis 

(1989) στην προσπάθειά του να μετρήσει τον βαθμό αποδοχής και χρήσης των νέων 

τεχνολογιών στην πληροφορική ανάμεσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Παρακάτω 

απεικονίζεται το μοντέλο διαγραμματικά: 

 

Διάγραμμα 9,  Technology Acceptance Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceived 
Usefulness 

External 
Variables 

Perceived 
Ease of 

Use 

Perceived 
Ease of 

Use 

Perceived 
Ease of 

Use 

Perceived 
Ease of 

Use 

Technology acceptance 
Model (Davis, 1989) 

 

 

 

4. Theory of Planned Behavior (TPB),  η οποία προτάθηκε από τον Ajzen (1985) ως συνέχεια 

του μοντέλου TRA (Fishbein and Ajzen, 1975) και αναφέρεται σε καταστάσεις όπου τα άτομα 

δεν έχουν απόλυτο έλεγχο της συμπεριφοράς τους.  

5. Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB), οι Taylor και Todd (1995) πρότειναν αυτό 

το μοντέλο «παντρεύοντας» ουσιαστικά στοιχεία από τα μοντέλα IDT και TPB. Στο μοντέλο 

που προέκυψε τα συμπεριφορικά κριτήρια κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: 

χρησιμότητα (perceived usefulness), ευκολία χρήσης (ease of use), και συμβατότητα 

(compatibility). 

 

 23



Όσον αφορά στον βαθμό αποδοχής του on-line banking, ένα νέο ερευνητικό μοντέλο προτείνεται 

(Pikkarainen et al., 2004), μοντέλο που στηρίζεται σε έξι βασικές υποθέσεις και απεικονίζεται στο 

διάγραμμα παρακάτω: 

Διάγραμμα 10, Το ερευνητικό μοντέλο Pikkarainen et al  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceived  usefulness 

Perceived  ease of use 

Perceived  enjoyment 

Information on online 
banking 

Security and Privacy 

Quality of Internet 
connection 

Online 
Banking use 

 The research model 

 

Πηγή: Pikkarainen et al., 2004  

 

 

Κλείνοντας αυτήν την ενότητα, θα ήθελα να παρουσιάσω ακόμη ένα νέο μοντέλο που προσπαθεί να 

μετρήσει τον βαθμό αποδοχής του Internet Banking (IB) και είναι ότι πιο πρόσφατο μπορούμε να 

αναζητήσουμε στην βιβλιογραφία (Hernandez and Mazzon, 2007). Το νέο αυτό μοντέλο περιλαμβάνει 

μόνον εκείνες τις μεταβλητές των παραδοσιακών μοντέλων οι οποίες είναι ανεξάρτητες  και θεωρητικά 

στηρίζουν δομές. Αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες ανεξάρτητων μεταβλητών και απεικονίζεται 

διαγραμματικά παρακάτω: 
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Διάγραμμα 11, Θεωρητικό μοντέλο για την μέτρηση του βαθμού αποδοχής του Internet Banking 

(Hernandez and Mazzon, 2007) 
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1.6. Προοπτικές εξέλιξης-Smart cards 

Μία έξυπνη κάρτα (smart card) έχει ενσωματωμένο ένα μικρό χρυσαφί τσιπ διαστάσεων 1cm Χ 1cm το 

οποίο όταν εισέρχεται στον υποδοχέα κάνει επαφή με έναν ηλεκτρικό ανταποκριτή ο οποίος μπορεί να 

διαβάζει πληροφορίες από το τσιπ και να δίνει επίσης πληροφορίες πίσω, Wikipedia (2007) Smart card. 

[on line]. Wikipedia, the free encyclopedia. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card 

[Accessed 29th September 2007]. Οι διαστάσεις της είναι ίδιες με αυτές μίας πιστωτικής κάρτας και 

ορίζονται από το ID-1 του ISO 7810 στάνταρτ ως εξής: 85,60 Χ 53,98 mm. Το πάχος της είναι 0,76 

mm. Οι έξυπνες κάρτες παρέχουν αποτελεσματικές και ασφαλείς συναλλαγές με την μικρότερη δυνατή 

ανθρώπινη επέμβαση.  

Η πρώτη κάρτα με τσιπ εφευρέθηκε από τον Γερμανό επιστήμονα Helmut Grottrup και τον συνεργάτη 

του Jurgen Dethloff το 1968, αλλά η πατέντα τους εγκρίθηκε τελικά το 1982. Για πρώτη φορά 
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χρησιμοποιήθηκαν μαζικά στην Γαλλία το 1983 ως τρόπος πληρωμής τηλεφωνικών κλήσεων 

(τηλεκάρτα). Για δεύτερη φορά χρησιμοποιήθηκε πάλι στην Γαλλία όπου η αντικατάσταση όλων των 

χρεωστικών καρτών (Carte Bleue) είχε ολοκληρωθεί έως το 1992, Wikipedia (2007) Smart card. [on 

line]. Wikipedia, the free encyclopedia. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card 

[Accessed 29th September 2007].   

Η μεγάλη άνθηση των έξυπνων καρτών ήρθε στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Οι διεθνείς φίρμες 

ηλεκτρονικών πληρωμών Mastercard, Visa και Europay συμφώνησαν το 1993 να βελτιώσουν τις 

έξυπνες κάρτες ως μέσο πληρωμής είτε αυτές χρησιμοποιούνται ως χρεωστικές (debit) είτε ως 

πιστωτικές (credit). Έτσι, το 1994 η πρώτη εκδοχή του συστήματος EMV ήταν έτοιμη, Το 1998 το 

σύστημα οριστικοποιήθηκε και από τότε έως και σήμερα αναβαθμίστηκε άλλες δύο φορές το 2000 και 

το 2004, Wikipedia (2007) Smart card. [on line]. Wikipedia, the free encyclopedia. Available from: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card [Accessed 29th September 2007].   

Τα EMV standards, όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη παράγραφό μας κρίνονται πλέον 

σήμερα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάβαση σε έναν ασφαλή Χώρο Ενιαίων Πληρωμών σε 

Ευρώ (SEPA). 

Πέραν όμως των θεμάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης κατά την συναλλαγή, τα οποία διασφαλίζουν, οι 

έξυπνες κάρτες παρέχουν μία θαυμάσια ευκαιρία για την δημιουργία μίας σχέσης win-win ανάμεσα σε 

Τράπεζες, επιχειρήσεις και τελικούς χρήστες-καταναλωτές. 

Καθώς ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικός η απειλή 

της απώλειας κερδών από νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στον χώρο γίνεται μεγαλύτερη (Harrison, 

2000). Έτσι, η ανάγκη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να βελτιώσουν νέους τρόπους διατήρησης 

και ενίσχυσης της πελατειακής τους βάσης γίνεται όλο και πιο έντονη. Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη 

στηρίζεται η ανάπτυξη στρατηγικών Relationship marketing από πλευράς χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πρακτικές που εφαρμόζει ένα μοντέλο  Transactional 

marketing το οποίο στηρίζεται στην συναλλαγή αυτού καθαυτού χωρίς να βελτιώνει τη σχέση με τον 

πελάτη σε βάθος χρόνου. Το διάγραμμα 12 αποτυπώνει σχηματικά τις διαφορές μεταξύ των δύο 

μοντέλων και δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη να τα συγκρίνει: 
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Διάγραμμα 12, Σύγκριση μεταξύ transactional και relationship μάρκετινγκ 
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Πηγή: Cristopher et al., 1991 

 

Στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες τους (relationship marketing) οι 

τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αναπτύξει με την βοήθεια της τεχνολογίας εκείνες 

τις ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμών που καθιστούν τη ζωή του καταναλωτή ακόμη πιο εύκολη και 

παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την καταναλωτική συμπεριφορά και την επιβράβευση αυτής 

σύμφωνα με τον βαθμό χρήσης (loyalty schemes-προγράμματα επαναληπτικής χρήσης). Στο διάγραμμα 

13  αποτυπώνονται αυτές οι μέθοδοι σχηματικά: 
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Διάγραμμα 13, Ηλεκτρονικές μέθοδοι πληρωμών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATM Branch network CUSTOMER 

EFTPOS Retailer CUSTOMER 

TELEBANKING CUSTOMER 

HOME BANKING Retailer CUSTOMER Branch network

CUSTOMER INTERNET 

ATM 

SMART CARDS Retailer CUSTOMER 

Telephone 

 

Πηγή: Harrison, 2000 

 

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω διάγραμμα οι «έξυπνες κάρτες» (smart cards) δεν απουσιάζουν από 

τις νέες μεθόδους που εφαρμόζουν οι τράπεζες στην προσπάθεια που κάνουν ώστε να ενισχύσουν την 

πελατειακή τους βάση κρατώντας την ταυτόχρονα ικανοποιημένη. 

Τα προγράμματα αφοσίωσης ή ανταμοιβής (loyalty programs) αποτελούν μία συγκροτημένη 

προσπάθεια μάρκετινγκ η οποία ανταμείβει και ταυτόχρονα ενθαρρύνει την επαναλαμβανόμενη 

αγοραστική συμπεριφορά, Wikipedia, (2007) Loyalty program. [on line]. Wikipedia, the free 

encyclopedia. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Loyalty_program  [Accessed 29th September 

2007]. 

Τέτοιου είδους προγράμματα αξιοποιούν τις πληροφορίες που παρέχει το μικροτσίπ που είναι 

τοποθετημένο στην κάρτα είτε αυτή είναι χρεωστική είτε είναι πιστωτική (Allaway et. al., 2006). Έτσι, 

ανάλογα με την συχνότητα χρήσης ο καταναλωτής γίνεται αποδέκτης κάποιων προνομίων ως ένα είδος 

ανταμοιβής για την αφοσίωση που δείχνει στην συγκεκριμένη τράπεζα μέσω του βαθμού χρήσης της 

κάρτας. Αυτά τα προγράμματα ανταμοιβής αποτελούνται συνήθως, σύμφωνα με τους Ferguson και 

Hlavinka (2007), καθώς και από στοιχεία διημερίδας της ΑΤΕbank με θέμα «Εναλλακτικά δίκτυα 

εξυπηρέτησης» (2006), από: 

  

• Προγράμματα επιστροφής χρημάτων 

• Εκπτώσεις  
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• Ηλεκτρονικό πορτοφόλι  

• Προγράμματα επιβράβευσης και διαγωνισμών 

• Cash Back (μετρητά μέσω του εμπόρου) 

• Κληρώσεις 

• Συγκέντρωση πόντων με σκοπό την εξαργύρωσή τους   

 

Εφόσον τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία (τράπεζες-έμποροι-καταναλωτές) συνεργάζονται 

ομαλά, δημιουργείται ένα μοντέλο (share-cost-model) μέσω του οποίου απολαμβάνουν οφέλη άπαντες, 

(Ferguson and Hlavinka, 2007).  

Τρία είναι τα πλέον δημοφιλή μοντέλα (Uncles et. al., 2003) σύμφωνα με τα οποία μπορεί να 

αποτυπωθεί η έννοια της αφοσίωσης (loyalty): 

1. Η αφοσίωση ως συμπεριφορά η οποία οδηγεί σε μία σχέση με την μάρκα (Μοντέλο 1) 

2. Η αφοσίωση που εκφράζεται με όρους επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς (Μοντέλο 2) και 

3. Η αγοραστική συμπεριφορά η οποία υποκινείται από κάποια ατομικά χαρακτηριστικά, 

συνθήκες και καταστάσεις που αναφέρονται στον καταναλωτή (Μοντέλο 3) 

 

Τα τρία μοντέλα απεικονίζονται διαγραμματικά παρακάτω: 

 

Διάγραμμα 14, Εννοιολογική  προσέγγιση της αφοσίωσης του καταναλωτή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Uncles et. al., 2003  
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Επίσης, στο διάγραμμα 15 αποτυπώνεται η διαδικασία αποδοχής μίας μάρκας από τον καταναλωτή και 

στο διάγραμμα 16 εμφανίζονται οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον βαθμό αφοσίωσης του 

καταναλωτή: 

 

Διάγραμμα 15, Αποδοχή μίας μάρκας από τον καταναλωτή 
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• Weak strength 

Intividual Customers 
• characteristics 
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• significant others 

Set of 
Acceptable Brands 
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Satisfaction & 
Habit Formation 

Unexpected 
Purchase Situation 

Factors 

Purchase of 
Acceptable & Accesible 

Brands 

Need 
Arousal 

  Πηγή: Uncles et. al., 2003  

  

 

Διάγραμμα 16, Συνοπτική παρουσίαση των διαφορετικών προσεγγίσεων στον βαθμό αφοσίωσης του 

καταναλωτή 

 
Πηγή: Uncles et. al., 2003 
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Όσον αφορά στους καταναλωτές και στην αποδοχή που δείχνουν απέναντι στα διάφορα προγράμματα 

αφοσίωσης, μπορούμε να τους χωρίσουμε σύμφωνα με τον Ferguson (2006), σε τρεις τύπους: 

 

1. Τον οικονομικό, ο οποίος είναι ο καταναλωτής με περιορισμένη αγοραστική δύναμη και δυνητικά 

μπορεί να γίνει ένας από τους πλέον αφοσιωμένους πελάτες εφόσον χαίρει συγκεκριμένων 

προνομίων  

2. Τον καταναλωτή που επιζητεί τον διάλογο, ο διαρκής διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων μερών 

ενισχύει και βελτιώνει την σχέση καταναλωτή-λιανέμπορου (επιστολές επικοινωνίας, direct 

marketing, το διαδίκτυο, το σημείο πώλησης όπου ο λιανοπωλητής μπορεί να ακούσει τους 

καταναλωτές) 

3. Τον καταναλωτή που έχει στενή σχέση με την μάρκα, αυτός ο τύπος καταναλωτή θέλει να ζήσει ένα 

είδος εμπειρίας με την μάρκα και να απολάβει αναγνώριση και ανταμοιβή. Είναι ψυχολογικά 

συνδεδεμένοι με την μάρκα. 

 

Στο κεφάλαιο 2 (παράγραφος 2.4.3.) γίνεται αναφορά στην τμηματοποίηση της αγοράς με βάση τα 

αναμενόμενα οφέλη που προσδοκά ο καταναλωτής από την χρήση του προϊόντος (benefit 

segmentation). 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες παραγράφους είναι θέμα χρόνου να εφαρμοστεί στο 

Ευρωσύστημα ο SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ). Όταν ο SEPA καταστεί μία πραγματικά 

ενοποιημένη αγορά για τις κάρτες, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του θα είναι η αποδοχή των καρτών 

και ο ανταγωνισμός. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006) ο SEPA για τις κάρτες θα 

έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ ποικίλων ανταγωνιζόμενων συστημάτων 

καρτών που δεν θα έχουν προκαθορισμένη προτεραιότητα χρήσης στα τερματικά που 

βρίσκονται στα σημεία πώλησης (point-of-sale – POS) 

2. Η αγορά καρτών, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών και υποδομών, θα είναι 

ανταγωνιστική, αξιόπιστη και αποδοτική ως προς το κόστος 

3. Όλες οι τεχνικές και συμβατικές διατάξεις, οι επιχειρηματικές πρακτικές και τα πρότυπα 

που παλαιότερα είχαν οδηγήσει στον κατακερματισμό της ζώνης του ευρώ σε εθνικό 

επίπεδο θα έχουν εξαλειφθεί. Πιο συγκεκριμένα οι έμποροι θα μπορούν να αποδέχονται 

απρόσκοπτα πληρωμές με κάρτες που είναι συμβατές με το πλαίσιο του SEPA. 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν σε ένα λαμπρό μέλλον για τις «έξυπνες κάρτες» ως μέσο πληρωμών και 

συναλλαγών. Οι μελλοντικές περιοχές εφαρμογών των «έξυπνων καρτών» αυξάνονται με ταχύτατους 

ρυθμούς. Ωστόσο, τα κυριότερα πεδία εφαρμογής αφορούν:   
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• Την διαχείριση πληροφοριών 

• Τις εμπορικές εφαρμογές και  

• Τις ασύρματες επικοινωνίες  

Εάν στα παραπάνω προσθέσουμε και τους πέντε παράγοντες κλειδιά για την δημιουργία των τάσεων 

όσον αφορά σε προγράμματα αφοσίωσης μάρκετινγκ τότε είμαστε πολύ κοντά στις μελλοντικές τάσεις. 

Σύμφωνα με τους Capizzi και Ferguson (2005), οι πέντε τάσεις κλειδιά είναι οι εξής: 

1. Η πανταχού παρουσία (ubiquity) 

2. Η φαντασία (imagination), η τεχνολογία δίνει την δυνατότητα αλλά η φαντασία νικάει 

(smart cards, RFID, Biometrics, wireless κα) 

3. Οι συνασπισμοί (coalition model of loyalty), τρεις ή και περισσότερες επιχειρήσεις θα 

συνασπίζονται από κοινού κάτω από το ίδιο πρόγραμμα αφοσίωσης έτσι ώστε να 

μοιράζονται τα κόστη 

4. Ο κανόνας των αναλυτικών πελατών (customer analytics rule), η πιο πλούσια 

δεξαμενή δεδομένων που άπτονται της καταναλωτικής συμπεριφοράς είναι η 

επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της εφαρμογής ενός 

προγράμματος αφοσίωσης (loyalty-marketing program) 

5. Ο παράγοντας Γουάου! (the Wow! Factor), η απρόσμενη επιτυχία. 

Τα στελέχη μάρκετινγκ που ελπίζουν να ενσωματώσουν τον παράγοντα Γουάου στα προγράμματα 

αφοσίωσης-ανταμοιβής που εφαρμόζουν, θα πρέπει σύμφωνα με τους Cappizi και Ferguson (2005) να 

επιδιώξουν την ενσωμάτωση των παρακάτω στοιχείων για τον επιτυχημένο σχεδιασμό που αφορά στον 

21ο αιώνα: 

• Ειδικά προνόμια (soft benefits), όσο μεγαλώνει η συχνότητα χρήσης και τα ποσά που 

καταβάλλονται ανά συναλλαγή 

• Εξατομίκευση (personalization), χρησιμοποίηση των δεδομένων-πληροφοριών έτσι ώστε να 

παρέχεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τον πελάτη και η ανταμοιβή του να είναι το 

δυνατόν εξατομικευμένη 

• Συνεργασία (leveraging partners),  όπως σημειώσαμε και νωρίτερα ο παράγοντας Γουάου 

(the Wow! Factor) κοστίζει αρκετά χρήματα για αυτό θα πρέπει να επιδιωχθούν εκείνες οι 

συνεργασίες οι οποίες μειώνουν τα κόστη.  

Μέσα σε αυτό το πολυσύνθετο περιβάλλον η τοποθέτηση του προϊόντος της χρεωστικής κάρτας στην 

αγορά (positioning) εμφανίζεται στον πίνακα 25 (βλ. παράρτημα-έκθεμα 3, πίνακας 25). 
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Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στις τάσεις του μέλλοντος, τάσεις που 

σύμφωνα με τους Ferguson και Hlavinka (2006) θα επικρατήσουν από το 2006 και έπειτα και είναι οι 

εξής: 

1. Η δύναμη των δικτύων (The power of networks) 

2. Η δύναμη των δεδομένων-πληροφοριών (The power of data), πίσω από την οποία οι 

επιχειρήσεις προσδοκούν με την εφαρμογή προγραμμάτων ανταμοιβής-αφοσίωσης 

μεγαλύτερη επιστροφή των επενδύσεών τους (ROI - return-on-investment)  

3. Η δύναμη της σύγκλισης (The power of convergence), όπου η συμβολή των συγχωνεύσεων, 

των νέων τεχνολογιών και της επόμενης γενιάς CRM συστημάτων (Customer Relationship 

Management platforms) θα λανσάρουν την νέα γενιά προγραμμάτων ανταμοιβής-αφοσίωσης 

που θα προϋποθέτει την συνεργασία. 

Για τις τράπεζες και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ζωτικής σημασίας (Plouffe et. al., 

2000) να μην αντιμετωπίσουν τις «έξυπνες κάρτες» (smart cards) σαν μία μεμονωμένη τεχνολογία με 

τις όποιες εφαρμογές της, αλλά να επιδιώξουν να δουν τις τρεις περιοχές-πυρήνες που αναδεικνύονται 

και δεν είναι άλλες από τις: 

1. Προσωπικές πληροφορίες (Personal information) 

2. Ασφάλεια, γνησιότητα και επικοινωνία (Security access, authentication and 

communication) 

3. Χρηματοοικονομικές συναλλαγές και ηλεκτρονικό χρήμα (Financial transactions and 

electronic purses) – εφαρμογή προγραμμάτων ανταμοιβής-αφοσίωσης (loyalty programs). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Εισαγωγή 

Σε αυτό το μέρος της διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί μία ανάλυση της μεθοδολογίας της εν 

λόγω έρευνας. Θα γίνουν αναφορές στην μέθοδο έρευνας η οποία ακολουθήθηκε, στις πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, στην διαδικασία επιλογής του 

δείγματος, στα εργαλεία της έρευνας καθώς και στην στατιστική ανάλυση που θα ακολουθήσει.  

 

2.1. Σκοπός της έρευνας 
Η ερευνητική προσπάθεια που έγινε ανήκει στην κατηγορία της έρευνας διευκρίνησης ενός 

προβλήματος (Identification research) και προσπαθεί να διευκρινίσει α) τον βαθμό αποδοχής και β) 

τον βαθμό χρήσης των χρεωστικών καρτών στη χώρα μας. Επίσης, προσπαθεί να δώσει απαντήσεις 

μέσα από την διερεύνηση διάφορων κριτηρίων (συμπεριφορικών και μη) για το «τι μέλει γενέσθαι» 

ποιες είναι δηλαδή γ) οι προοπτικές εξέλιξης - και αν υπάρχουν αυτές – για τις χρεωστικές κάρτες στην 

Ελληνική αγορά μετά και την εφαρμογή της τεχνολογίας των «έξυπνων καρτών» (smart cards). 

 

2.2. Καθορισμός ερευνητικού θέματος 

Το πρώτο βασικό στάδιο στη μεθοδολογία αφορά στον καθορισμό του προβλήματος που 

διαπραγματεύεται η διπλωματική εργασία. Ο τίτλος της εργασίας «Χρεωστικές κάρτες (debit cards): 

Βαθμός αποδοχής και υιοθέτησής τους από το καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα. Προοπτικές εξέλιξης», 

είναι ενδεικτικός της προσπάθειας που έγινε να δοθούν απαντήσεις όσον αφορά στο στάδιο ανάπτυξης 

που βρίσκεται το συγκεκριμένο προϊόν (χρεωστικές κάρτες) στην Ελλάδα, καθώς και να αναδειχθούν οι 

παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την παρούσα κατάσταση του προϊόντος στη χώρα μας και ορίζουν 

τις μελλοντικές τάσεις. 

Η ανάγκη για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας δημιουργήθηκε από την ανυπαρξία δεδομένων 

και πρόσφατων στοιχείων σχετικών με την αγορά των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα. Η έλλειψη 

ερευνών και σχετικών μελετών έγκειται στο γεγονός πως από το 1992 έως και σήμερα εντοπίστηκε 

κατά την έρευνα γραφείου που πραγματοποίησε ο συγγραφέας, μόλις ένα επιστημονικό άρθρο (Meidan 

& Davos, 1994) το οποίο αναφέρεται άμεσα στην Ελληνική αγορά χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, 

χωρίς όμως να δίνει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες καθώς το 1994 είναι αρκετά μακριά από την 

πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί σήμερα.    Απαντήσεις στο ερευνητικό πρόβλημα ευελπιστούμε 

να δώσουμε με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε καθώς 

και μέσω της ποιοτικής έρευνας που είχε προηγηθεί. 
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2.3. Συλλογή δεδομένων 

 

2.3.1. Στρατηγική έρευνας   

Η στρατηγική που ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας αποτέλεσε συνδυασμό ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας.  

 

2.3.1.1. Ποιοτική έρευνα 

Σε πρώτη φάση, και στην προσπάθεια που έγινε να υπάρξει μία έρευνα πεδίου η οποία θα μπορούσε να 

δώσει χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα θέματα όπως είναι: οι αντιλήψεις των καταναλωτών, οι τάσεις 

της ελληνικής αγοράς, συγκριτικά στοιχεία χρεωστικών – πιστωτικών καρτών, συγκριτικά στοιχεία και 

μεγέθη μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης κ.α. έλαβαν χώρα δύο σε βάθος συνεντεύξεις (in-depth 

interviews) με δύο ανώτατα στελέχη της ATEbank, τον Διευθυντή της Καταναλωτικής Πίστης και τον 

Διευθυντή της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Η διεξαγωγή αυτής της ποιοτικής έρευνας παρείχε σημαντικά 

στοιχεία κατά τον σχεδιασμό και τον έλεγχο του ερωτηματολογίου πέραν της βιβλιογραφίας που 

χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό.  

 

2.3.1.2. Ποσοτική έρευνα 

Σε δεύτερη φάση, σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο με δομημένες ερωτήσεις –οι οποίες επιτρέπουν την 

πιο εύκολη επεξεργασία των δεδομένων- και διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα τον Δεκέμβριο του 2007. 

Με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατή η συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών από ένα ικανό δείγμα 

με σχετικά οικονομικό τρόπο.  

 

2.3.1.3. Έρευνα γραφείου 

Των δύο προηγούμενων φάσεων είχε προηγηθεί η ανάλογη έρευνα γραφείου για την συλλογή όλων 

εκείνων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών μέσα από την βιβλιογραφία, το διαδίκτυο, των 

άρθρων και μελετών διάφορων οργανισμών, τον τύπο κτλ., όπως παρουσιάζεται άλλωστε στο Κεφάλαιο 

1. 

 

2.3.2. Πηγές δεδομένων 
Για την άντληση των απαραίτητων στοιχείων και την εκπλήρωση των βασικών στόχων της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς καθώς και δευτερογενείς πηγές. Οι δευτερογενείς πηγές έχουν ήδη 

αναφερθεί στο 1ο Κεφάλαιο, και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου. Η 

επιτυχημένη ή μη, διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας στηρίχτηκε επομένως σε μεγάλο βαθμό στις 

δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης. 
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Καθώς σκοπός  αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η συγκέντρωση εκείνων των απαραίτητων 

στοιχείων για την μελέτη της αγοράς των χρεωστικών καρτών, διότι όπως προαναφέραμε παρατηρείται 

έλλειψη τέτοιων στοιχείων, κρίναμε σκόπιμο να συλλέξουμε πολύτιμες πληροφορίες από πρωτογενή 

πηγή όπως είναι τα έμπειρα στελέχη της Ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Κάτι τέτοιο έγινε εφικτό καθώς 

ο συγγραφέας τυγχάνει εργαζόμενος της ΑΤΕbank και η συνομιλία με τα δύο στελέχη της αποδείχθηκε 

πολύτιμη τόσο ως προς το μεθοδολογικό και αναλυτικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε όσο και ως προς τον 

έλεγχο και την επαλήθευση των δομημένων ερωτήσεων που είχαν προκύψει από την βιβλιογραφική 

επισκόπηση. Στη συλλογή πρωτογενών στοιχείων για την συγγραφή αυτής της εργασίας 

συμπεριλαμβάνεται και η διανομή του ερωτηματολογίου προς το καταναλωτικό κοινό της Βορείου 

Ελλάδος, από ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

2.4. Δειγματοληψία 

 

2.4.1. Επιλογή δείγματος 

Στη  βιβλιογραφία εντοπίζουμε δύο μεθόδους δειγματοληψίας, την πιθανολογική και την μη 

πιθανολογική (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου, 2005). 

 

2.4.1.1. Πιθανολογική δειγματοληψία 

 Στην πρώτη περίπτωση η πιθανότητα να επιλεχθεί κάποιος μέσα από ένα συγκεκριμένο δείγμα είναι 

γνωστή και συνήθως ίση για όλους. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συνήθως κατά την διεξαγωγή 

ποσοτικών ερευνών και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς 

όλον εκείνον τον πληθυσμό που σχετίζεται με το πρόβλημα το οποίο διερευνάται, καθώς υπάρχουν 

περιοριστικοί παράγοντες που αφορούν στο χρηματικό και χρονικό κόστος της έρευνας. Επίσης, η 

συγκέντρωση και η μετέπειτα ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι μία δύσκολη και χρονοβόρα 

διαδικασία. 

 

2.4.1.2. Μη πιθανολογική δειγματοληψία 

 Στη δεύτερη περίπτωση η πιθανότητα να επιλεγεί κάποιος από το δείγμα δεν είναι γνωστή, με 

αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η στατιστική ανάλυση που έπεται. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η μέθοδος 

αυτή επιλέγεται κυρίως στην περίπτωση που εξετάζονται μελέτες περιπτώσεων (case studies). 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η τυχαία πιθανολογική δειγματοληψία. Συγκεκριμένα, 

τυπώθηκαν 720 ερωτηματολόγια από τα οποία επέστρεψαν συμπληρωμένα τα 544. Τέσσερις ομάδες 

φοιτητών των δέκα ατόμων, οι οποίες προέρχονταν από τον χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

είχαν καταρτιστεί σε θέματα έρευνας Μάρκετινγκ, έπαιξαν τον καθοριστικό ρόλο του ερευνητή. Η 
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διεξαγωγή της έρευνας έλαβε χώρα στην Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά 

το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του έτους 2007. Οι ερωτώμενοι προσεγγίστηκαν τυχαία 

στους δρόμους της Θεσσαλονίκης (τεχνική Mall, convenience sampling)  και τους ζητήθηκε να 

απαντήσουν το ερωτηματολόγιο. Εδώ, θα ήθελα να συμπληρώσω  πως ένα μικρό μέρος του δείγματος 

(περί των 120 ερωτηματολογίων) μοιράστηκε από τον συγγραφέα και συμπληρώθηκε σε ορισμένες 

πόλεις της Βόρειας Ελλάδας εκτός Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κατερίνη, η Δράμα και τα Γρεβενά, με 

γνώμονα την μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.   

 

 

2.4.2. Τα εργαλεία της έρευνας 

 

2.4.2.1. Οι συνεντεύξεις (Ποιοτική έρευνα) 

Κατά την 06η και 07η Οκτωβρίου του 2006 έλαβε χώρα διημερίδα της ATEbank με θέμα «Εναλλακτικά 

δίκτυα εξυπηρέτησης». Στα πλαίσια αυτής της διημερίδας δόθηκε η ευκαιρία μίας ημίωρης σε βάθος 

συνέντευξης (in-depth interview) με τον Διευθυντή της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της ATEbank κο 

Αναστάσιο Παπανικολάου. Ο κος Παπανικολάου μας παρείχε πολύτιμες πληροφορίες τόσο σε έντυπο 

υλικό όσο και σε προφορικό. Καθώς η πρώτη χρεωστική κάρτα της ATEbank με τεχνολογία chip 

σχεδιάζονταν να κυκλοφορήσει εκείνη την περίοδο, γεγονός το οποίο είναι ήδη πραγματικότητα, είχαμε 

την τύχη να λάβουμε απαντήσεις σε καίρια ερωτήματά μας που αφορούσαν στον σχεδιασμό και το 

μέλλον των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα. 

Επίσης, τον Οκτώβριο (19 και 20 Οκτωβρίου) του 2007, και στα πλαίσια διημερίδας της ATEbank με 

θέμα «Καταναλωτική Πίστη-Πιστωτικές Κάρτες», συναντηθήκαμε με τον Διευθυντή Καταναλωτικής 

Πίστης της ATEbank κο Νικόλαο Καμμένο, και ανταλλάξαμε απόψεις καθώς και πληροφοριακό υλικό 

για θέματα που αφορούν σε συγκρίσεις  μεταξύ πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα και 

την Ευρώπη. Η συνέντευξη διήρκησε περίπου μία ώρα και προσέφερε πλούσιο πληροφοριακό υλικό για 

την διεξαγωγή της έρευνας. 

Έχουμε σημειώσει δε, πως ο ρόλος των σε βάθος αυτών συνεντεύξεων υπήρξε καταλυτικός  για τον 

έλεγχο (verification) των ερωτήσεων που τέθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε 

για την ποσοτική έρευνα αυτής της διπλωματικής εργασίας.  
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2.4.2.2. Το ερωτηματολόγιο (Ποσοτική έρευνα) 

Μετά το πέρας της ποιοτικής έρευνας σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις 

για την διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τα εξής τρία μέρη: 

• Το πρώτο μέρος, το οποίο αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά (descriptive) και κάλυψε τις 

πρώτες επτά ερωτήσεις 

• Το δεύτερο μέρος, το οποίο κάλυψαν οι ερωτήσεις 8-19 και μέσω του οποίου γίνεται προσπάθεια 

μέτρησης α) του βαθμού χρήσης και β) αποδοχής των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα καθώς 

και μία προσπάθεια γ) ανίχνευσης μελλοντικών τάσεων στη συμπεριφορά των καταναλωτών και 

τέλος όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.2. 

• Το τρίτο μέρος, στο οποίο γίνεται προσπάθεια καταγραφής των απόψεων των καταναλωτών για 

τις μελλοντικές προοπτικές εξέλιξης, προοπτικές που συνδέονται με την τεχνολογία των smart 

cards. Το μέρος αυτό καλύπτεται από τις ερωτήσεις 20-22. 

Σημειώνεται, πως για να μετρήσουμε τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με το 

θέμα, δημιουργήθηκε η ερώτηση 16 στην οποία ο ερωτώμενος καλείται να καταθέσει τον βαθμό 

συμφωνίας του σε μία σειρά προτάσεων-δηλώσεων  (statements) και μέσα από μία πενταβάθμια 

κλίμακα (Likert scale) όπου το 1 δηλώνει τον βαθμό της απόλυτης συμφωνίας με την πρόταση και το 5 

τον βαθμό της απόλυτης διαφωνίας. 

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε στην βιβλιογραφία και κυρίως στα επιστημονικά 

άρθρα όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1. 

Το βασικότερο άρθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε μεγάλο μέρος του σχεδιασμού του ερωτηματολογίου 

είναι των Worthington, &  Stewart (2007). Το συγκεκριμένο άρθρο έχει δώσει βοήθεια στο «στήσιμο» 

των ερωτήσεων 8,9,10,11,12,17 και κυρίως της 16 και έχει στηριχτεί σε προηγούμενη έρευνα η οποία 

εξέταζε τον βαθμό αποδοχής των πιστωτικών καρτών από το καταναλωτικό κοινό στην Σαουδική 

Αραβία (Ezzi, 2005). Το ερωτηματολόγιο που εμφανίζεται στο παραπάνω άρθρο διαμόρφωσε κατά 

πολύ την 16η ερώτηση στην τελική της μορφή. 

Λοιπά επιστημονικά άρθρα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου είναι 

τα εξής: 

• Ferguson & Hlavinka (2007), συνέβαλε στην δημιουργία των ερωτήσεων 18, 19, 20 και 21. 

• Worthington (2003) στις ερωτήσεις 12, 13 και 14. 

• Plouffe et al (2000), στις ερωτήσεις 15 και 16. 

• Szmigin & Bourne (1999), στις ερωτήσεις 15 και 16. 

• Worthington & Harbisher (1997), στις ερωτήσεις 8,15 και 16. 
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• Meidan & Davos (1994), στις ερωτήσεις 8α και 16. 

• Delener & Katzenstein (1994), στις ερωτήσεις 8 και 15. 

• Η έκθεση του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου με τίτλο «Κόστος, πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα των διαφόρων μέσων πληρωμής» που έχει εγγραφεί  τον Δεκέμβριο του 2005 

στήριξε επίσης  την ερώτηση 16 και τέλος 

• Pikkarainenet et al (2004), “Consumer acceptance of online banking: an extension of the 

technology acceptance model”, Internet Research, Vol. 14, No. 3, pp. 224-235. 

 

Σημειώνεται δε, πως αντίγραφο του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στο παράρτημα (έκθεμα 1). 

Στον πίνακα 26 απεικονίζεται η καθεμία από τις 22 μεταβλητές – ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και ο 

τρόπος μέτρησης  αυτής: 
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Πίνακας 26, Τρόπος μέτρησης των μεταβλητών του ερωτηματολογίου 

 

Variables Ερωτήσεις Τρόπος μέτρησης 

V1 ΦΥΛΟ NOMINAL 

V2 ΗΛΙΚΙΑ SCALE 

V3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NOMINAL 

V4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ INTERVAL 

V5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ NOMINAL 

V6 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ NOMINAL 

V7 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ SCALE 

V8 ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ NOMINAL 

V9 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SCALE 

V10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SCALE 

V11 ΣΥΝΗΘΕΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ SCALE 

V12 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ NOMINAL 

V13 ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ NOMINAL 

V14 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ NOMINAL 

V15 ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ NOMINAL 

V16 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ SCALE 

V17 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ  NOMINAL 

V18 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ NOMINAL 

V19 ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ NOMINAL 

V20 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΙΣΧΥΟΝΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ 
SCALE 

V21 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ NOMINAL 

V22 ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ SCALE 
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2.4.3. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

Για τη επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξαμε από την ποσοτική έρευνα, χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS 15.0. 

Συγκεκριμένα, στην προσπάθεια που έγινε να διευκρινιστεί ο βαθμός αποδοχής και ο βαθμός χρήσης 

των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση (factor analysis). 

Σύμφωνα με τους Σιώμκο & Βασιλικοπούλου (2005) η τεχνική της ανάλυσης παραγόντων επιτυγχάνει 

τη μείωση ενός μεγάλου αριθμού μεταβλητών σ’ ένα μικρότερο αριθμό σημαντικών παραγόντων (ή 

διαστάσεων). Η τεχνική της ομαδοποίησης των μεταβλητών χρησιμοποιεί ως κριτήριο τις συσχετίσεις 

που παρατηρούνται μεταξύ αυτών. Η παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για να: 

• Καθορίσει τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των καταναλωτών απέναντι 

στις χρεωστικές κάρτες (αποδοχή & χρήση) 

• Καθορίσει ποια χαρακτηριστικά είναι τα σημαντικότερα στην ομαδοποίηση των 

καταναλωτικών απόψεων, ιδεών ή στάσεων (συμπεριφορικά κριτήρια) 

• Ελέγξει αν μία ομάδα παραγόντων συσχετίζονται μεταξύ τους  

• Χρησιμοποιηθούν οι εξαγόμενες διαστάσεις ως μεταβλητές ή αξίες για άλλες αναλύσεις ή 

μελλοντική περαιτέρω διερεύνηση. 

Όσον αφορά στο τρίτο σκέλος, το οποίο αποτέλεσε σκοπό για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας, τις 

μελλοντικές προοπτικές εξέλιξης των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα μέσα από την τεχνολογία των 

smart cards με τα διεθνή πρότυπα (EMV standards), ακολουθήσαμε την ανάλυση του Chi-Square test 

(χ2) προκειμένου να πληροφορηθούμε την ένταση της συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών έτσι ώστε να 

διαγνώσουμε πιθανές μελλοντικές «τάσεις» στην αγορά των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα. 

Το ενδιαφέρον μας για τις μελλοντικές τάσεις στην ελληνική αγορά χρεωστικών καρτών έγκειται στο 

γεγονός ότι η αγορά μπορεί να τμηματοποιηθεί με βάση τα αναμενόμενα οφέλη που προσδοκά ο 

καταναλωτής από την χρήση του προϊόντος (benefit segmentation). Σύμφωνα με τον Σιώμκο (2004) η 

τμηματοποίηση με βάση τα οφέλη υπερέχει ως κριτήριο ή σύστημα τμηματοποίησης μίας αγοράς. 

Αναλυτική αναφορά σχετικά με το τι προσδοκά ο καταναλωτής μέσα από τα διάφορα loyalty schemes 

έχει γίνει στο Κεφάλαιο 1 και ειδικότερα στην παράγραφο 1.6.   

 Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία στο εν 

λόγω στατιστικό πακέτο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

3.1. Στατιστική ανάλυση 

 

3.1.1. Ο βαθμός αποδοχής των χρεωστικών καρτών 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά την κατασκευή του ερωτηματολογίου σημειώθηκαν δεκατρείς προτάσεις 

περιγραφής του βαθμού αποδοχής των χρεωστικών καρτών οι οποίες και βαθμολογήθηκαν σε 

πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert.  

Μετά από την διεκπεραίωση της έρευνας συλλογής των απαντημένων ερωτηματολογίων και την 

εισαγωγή τους στο στατιστικό λογισμικό προέκυψε η ανάγκη για επανακωδικοποίηση κάποιων 

ερωτήσεων που είχαν αρνητική έννοια. Οι ερωτήσεις που αφορούσαν τις μεταβλητές με αρνητική 

έννοια και σημασία μετατράπηκαν σε θετικές με σκοπό την κατάλληλη κωδικοποίηση των 

πεντάβαθμων  πόλων μέτρησης. Στον πίνακα 27 φαίνονται οι αλλαγές αυτές. 

 

Πίνακας 27, Οι μεταβλητές που δημιουργήθηκαν μετά την επανακωδικοποίηση 

Κωδικός Ερώτηση πριν την 

επανακωδικοποίηση 

Κλίμακα μέτρησης 

πριν την 

κωδικοποίηση 

Ερώτηση μετά την 

επανακωδικοποίηση 

Κλίμακα 

μέτρησης 

μετά την 

κωδικοποίη

ση 
ELEGXOS

EXODA 

16.6 

«Είναι πιο εύκολο να 

ελέγξεις τα έξοδά σου 

όταν πληρώνεις με 

μετρητά» 

 

«Συμφωνώ απόλυτα»=1 

«Συμφωνώ μερικώς»=2 

«Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ»=3 

«Διαφωνώ μερικώς»=4 

«Διαφωνώ απόλυτα»=5 

«Είναι πιο εύκολο να 

ελέγξεις τα έξοδά σου 

όταν πληρώνεις με 

χρεωστική κάρτα» 

Το: -

«Συμφωνώ 

απόλυτα»της 

προηγούμενης 

ερώτησης 

έγινε =5 

-«Συμφωνώ 

μερικώς»=4 

-«Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ»=3 

-«Διαφωνώ 

μερικώς»=2 

-«Διαφωνώ 

απόλυτα»=1 
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PARASY- 

REI 

AGORES 

16.7 

«Η χρήση της χρεωστικής 

κάρτας μπορεί να μας 

παρασύρει σε αγορές που 

δεν τις επιθυμούμε» 

 

 

 

>> 

«Η μη χρήση της 

χρεωστικής κάρτας 

μπορεί να μας παρασύρει 

σε αγορές που δεν τις 

επιθυμούμε» 

 

 

 

>> 

DYSKO-

LIES 

XRHSHS 

16.8 

«Οι χρήστες των 

χρεωστικών καρτών 

αντιμετωπίζουν πολλές 

φορές δυσκολίες κατά την 

χρήση τους» 

 

 

>> 

«Οι χρήστες των 

χρεωστικών καρτών 

συνήθως δεν 

αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες κατά την 

χρήση τους» 

 

 

>> 

XRHSH 

POLIPLO- 

KH 

16.9 

«Η χρήση μιας 

πιστωτικής κάρτας είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκη» 

 

>> 

«Η χρήση μιας 

πιστωτικής κάρτας δεν 

είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκη» 

 

>> 

TIMOLO- 

GIO 

AKRIVO 

16.12 

«Το τιμολόγιο των 

χρεώσεων των 

χρεωστικών καρτών στην 

Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό είναι ακριβό» 

 

      >> 

«Το τιμολόγιο των 

χρεώσεων των 

χρεωστικών καρτών στην 

Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό δεν είναι 

ακριβό» 

 

>> 

 

Τα αποτελέσματα μετά την κωδικοποίηση απέδωσαν και μετά την αφαίρεση της μεταβλητής «Η 

πληρωμή με χρεωστική κάρτα δίνει στον κόσμο την αίσθηση της οικονομικής άνεσης, του πλούτου, τον 

κάνει να αισθάνεται σπουδαίος» που δεν συνεισέφερε σημαντικά στην συνοχή και επομένως στην 

αξιοπιστία της κλίμακας μέτρησης, την συνολική τιμή 0.675 (Δείκτης Cronbach’s Alpha με 12 

προτάσεις) επίσης στην συνέχεια θεωρήθηκε σκόπιμο να αφαιρεθεί και η πρόταση «Ο λόγος για τον 

οποίο ο περισσότερος κόσμος υιοθετεί την χρήση μίας χρεωστικής κάρτας , είναι γιατί αισθάνεται, 

σύγχρονος, «της μόδας»» με αποτέλεσμα η αξιοπιστία των προτάσεων μέτρησης ως προς την συνοχή 

που παρουσίαζαν να αυξηθεί από 0.675 σε 0.726 (Δείκτης Cronbach’s Alpha με 11 προτάσεις). 
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Πίνακας 28, Στατιστική του συνολικού δείκτη αξιοπιστίας Cronbach;s Alpha με ανάλυση ανά πρόταση 

ερωτηματολογίου 

 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PLEONEKTHMATA16.1 34,7845 38,363 ,524 ,410 ,570

ASFALES16.2 34,7694 37,932 ,515 ,432 ,569

METRHTA16.3 35,8469 41,456 ,471 ,318 ,591

EXOTERIKO16.4 35,3440 38,673 ,276 ,137 ,620

VOLIKH16.5 34,7958 38,193 ,520 ,425 ,570

ELGXOSEXODA16.6 33,3270 43,239 ,212 ,133 ,625

PARASYREIAGORES16.7 33,3856 43,749 ,188 ,179 ,629

DYSKOLIESXRHSHS16.8 34,3119 41,779 ,329 ,217 ,606

XRHSHPOLIPLOKH16.9 35,4858 41,788 ,320 ,265 ,608

THSMODAS16.10 34,2930 47,598 -,068 ,324 ,670

PLOUTOS16.11 34,4953 47,686 -,079 ,329 ,675

TIMOLOGIOAKRIVO16.12 34,0113 46,242 ,056 ,046 ,645

SYNALLAGESOVER70EU

RO16.13 
34,8885 40,667 ,392 ,199 ,595

  
 

Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PLEONEKTHMATA16.1 31,8015 37,534 ,567 ,405 ,613

ASFALES16.2 31,7864 37,327 ,540 ,432 ,615

METRHTA16.3 32,8639 41,004 ,489 ,317 ,636

EXOTERIKO16.4 32,3611 38,367 ,279 ,137 ,670

VOLIKH16.5 31,8129 37,482 ,553 ,425 ,614

ELGXOSEXODA16.6 30,3440 42,688 ,231 ,133 ,668

PARASYREIAGORES16.7 30,4026 42,805 ,235 ,160 ,667

DYSKOLIESXRHSHS16.8 31,3289 41,282 ,346 ,216 ,651

XRHSHPOLIPLOKH16.9 32,5028 41,322 ,334 ,256 ,653

THSMODAS16.10 31,3100 49,044 -,167 ,073 ,726

TIMOLOGIOAKRIVO16.12 31,0284 45,778 ,071 ,044 ,687

SYNALLAGESOVER70EU

RO16.13 
31,9055 40,393 ,394 ,195 ,643

 

 

 44



Όπως είδαμε παραπάνω η αξιοπιστία (reliability) της κλίμακας μέτρησης μετά την αφαίρεση των δύο 

μεταβλητών που έδιναν έμφαση στην κοινωνική επίδραση (αίσθηση σπουδαιότητας και μόδα) για 

υιοθέτηση και χρήση μιας κάρτας,  ανήλθε βάσει του στατιστικού ελέγχου Cronbach Alpha στην 

συνολική τιμή 0.726 σε σύνολο 11 προτάσεων που έχουν ως αντικείμενο την μέτρηση των παραγόντων 

που επιδρούν στην υιοθέτηση μιας χρεωστικής κάρτας. Γενικότερα τιμές του συντελεστή Cronbach’s 

Alpha μιας κλίμακας μέτρησης θα πρέπει να είναι πάνω από 0.70 για να θεωρηθούν αποδεκτές (Pallant, 

2005). 

Στην συνέχεια οι μεταβλητές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της παραγοντικής ανάλυσης. Η 

Παραγοντική ανάλυση είχε ως σκοπό την ανεύρεση εκείνων των πιθανά υπαρκτών διαστάσεων που 

συντελούν στην ερμηνεία της αποδοχής μιας χρεωστικής κάρτας. Το δείγμα ανάλυσης περιελάμβανε 

544 περιπτώσεις από αυτές οι 529 δεν παρουσίαζαν ελλιπείς τιμές και χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω για 

την Παραγοντική Ανάλυση. Δείγματα άνω των 300 παρατηρήσεων θεωρούνται κατάλληλα για την 

διεξαγωγή μιας Παραγοντικής Ανάλυσης (Tabachnick & Fidell, 2001). Ακολούθως, για τον υπολογισμό 

της καταλληλότητας της παραγοντικής ανάλυσης υπολογίστηκαν οι τιμές Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

και αυτή του έλεγχου Bartlett’s test. Αντίστοιχα η KMO ήταν 0.818>0.60 (=ελάχιστη αποδεκτή τιμή), 

και η τιμή του έλεγχου Bartlett’s test ήταν κάτω από 0.05 (p<.05) οπότε θεωρείτε λόγω του βαθμού της 

στατιστικής της σημαντικότητας και στατιστικά κατάλληλη (significance) η χρήση της Παραγοντικής 

Ανάλυσης (Tabachnick & Fidell, 2001)     (Πίνακας 29).  

 

Πίνακας 29, Στατιστικοί συντελεστές ελέγχου καταλληλότητας της διεξαγωγής της Παραγοντικής 

Ανάλυσης (KMO και Bartlett's Test) 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,818

Approx. Chi-Square 1061,914

df 55

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Sig. ,000

 

 

3.1.2. Αποτελέσματα της Παραγοντικής Ανάλυσης 

Οι έντεκα μεταβλητές απέδωσαν διακριτούς μεταξύ τους παράγοντες.  Η Παραγοντική Ανάλυση 

αποπερατώθηκε σε δύο κύκλους συνεχόμενων αναλύσεων. Μετά την πρώτη Παραγοντική Ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι οι μεταβλητές «SYNALLAGESOVER70EURO16.13» και «EXOTERIKO16.4» που 

αφορούσαν λειτουργικές ωφέλειες των χρεωστικών καρτών δεν συνεισφέρουν σημαντικά στην 

συνολική διακύμανση (συνεισφέρουν κάτω από 0.40). Μετά την απομάκρυνσή τους παρατηρήθηκε με 
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την τεχνική της ανάλυσης component analysis και την χρήση μεγιστοποιημένης διακύμανσης (varimax 

procedure) μια υψηλότερη επεξηγημένη συνολική διακύμανση (Cumulative square loadings) από 

περίπου 61,1% σε 69,4% βάσει των τεσσάρων παραγόντων (components) που προέκυψαν από τις δύο 

διαδοχικές αυτές αναλύσεις. Επίσης τα κριτήρια καταλληλότητας διεξαγωγής της Παραγοντικής 

Ανάλυσης παρέμειναν μετά την απομάκρυνση των μεταβλητών, κατάλληλα (KMO=0.777, Bartlett’s 

test ήταν κάτω από 0.05, και το συνολικό δείγμα ανάλυσης ανήλθε στις 530 παρατηρήσεις). Θα πρέπει 

επίσης να σημειωθεί ότι λόγω της επανακωδικοποίησης δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές τιμές φόρτισης 

των μεταβλητών στους παράγοντές τους. 

 

Πίνακας 30, Παρουσίαση αποτελεσμάτων της συνολικής επεξηγημένης διακύμανσης στην περίπτωση 

των τεσσάρων παραγόντων 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,886 32,070 32,070 2,886 32,070 32,070 2,397 26,630 26,630

2 1,269 14,097 46,166 1,269 14,097 46,166 1,445 16,057 42,687

3 1,080 11,998 58,164 1,080 11,998 58,164 1,372 15,248 57,935

4 1,008 11,200 69,364 1,008 11,200 69,364 1,029 11,430 69,364

5 ,679 7,546 76,911        

6 ,628 6,982 83,892        

7 ,552 6,131 90,024        

8 ,458 5,084 95,107        

9 ,440 4,893 100,000        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Πίνακας 31, Πίνακας παρουσίασης παραγόντων και φορτίσεών των μεταβλητών τους μετά από την 

διαδικασία της περιστροφής (Rotated Component Matrix(a)) 
 

Component 

  1 2 3 4 

ASFALES16.2 ,821       

VOLIKH16.5 ,809       

PLEONEKTHMATA16.1 ,745       

METRHTA16.3 ,668       

XRHSHPOLIPLOKH16.9   ,814     

DYSKOLIESXRHSHS16.8   ,795     

ELGXOSEXODA16.6     ,801   
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PARASYREIAGORES16.7     ,776   

TIMOLOGIOAKRIVO16.12       ,978 

                Extraction Method: Principal Component Analysis.  

                Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

                Rotation converged in 4 iterations. 

 

Τελικά προέκυψαν τέσσερις παράγοντες που αφορούν στον βαθμό αποδοχής των χρεωστικών καρτών 

και μπορούν να ερμηνευθούν ως εξής: 

 

1. Λειτουργικότητα με έμφαση στην ασφάλεια. Περιλαμβάνει τις μεταβλητές «Ασφάλεια στις 

συναλλαγές λόγω χρήσης χρεωστικής κάρτας» (0.821), «Χρήση της χρεωστικής κάρτας θεωρείται 

βολική» (0.809), «Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα η χρήση χρεωστικής κάρτας» (0.745) και «Με την 

χρήση χρεωστικών καρτών μειώνεται η μεταφορά πολλών μετρητών» (0.668). 

 

2.  Ευκολία χρήσης.  Περιλαμβάνει τις μεταβλητές «Οι χρήστες των χρεωστικών καρτών συνήθως δεν 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την χρήση τους» (0.795) και «Η χρήση μιας χρεωστικής κάρτας δεν 

είναι εξαιρετικά πολύπλοκη» (0.814). 

 

3. Έλεγχος εξόδων-αγορών. Περιλαμβάνει τις μεταβλητές «Είναι πιο εύκολο να ελέγξεις τα έξοδά σου 

όταν πληρώνεις με χρεωστική κάρτα» (0.801) και «Η μη χρήση της χρεωστικής κάρτας μπορεί να μας 

παρασύρει σε αγορές που δεν τις επιθυμούμε» (0.776). 

 

4. Κόστος συντήρησης κάρτας. Περιλαμβάνει την μεταβλητή «Το τιμολόγιο των χρεώσεων των 

χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό δεν είναι ακριβό» (0.978). 

 

Γίνεται επομένως αντιληπτό πως ο βαθμός αποδοχής που απολαμβάνουν οι χρεωστικές κάρτες από το 

καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα είναι άμεση συνάρτηση κόστους-ευκολίας χρήσης-ασφάλειας. Με 

δεδομένο λοιπόν, ότι διασφαλίζεται στο ακέραιο η ασφάλεια των συναλλαγών (νέες τεχνολογίες-chip & 

pin), ότι η χρήση της κάρτας είναι το δυνατόν απλή χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και το κόστος για 

τον καταναλωτή παραμένει ελάχιστο έως μηδενικό, μπορούμε να πούμε πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος 

για την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος στην Ελληνική αγορά καθώς όπως ήδη προαναφέραμε μέσα 

και από την παράθεση στατιστικών στοιχείων στο Κεφάλαιο 1 (παράγραφο 1.2.) ο βαθμός χρήσης σε 

σχέση με την Ευρωζώνη είναι ασήμαντος.       
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3.1.3. Βαθμός χρήσης των χρεωστικών καρτών 

Ως προς τον χαρακτηρισμό του βαθμού χρήσης των χρεωστικών καρτών, επιλέχθηκαν τρεις ερωτήσεις-

μεταβλητές του ερωτηματολογίου και εξετάστηκε ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των τριών. Οι 

μεταβλητές αυτές ήταν: 

 

1. «Συχνότητα χρήσης στα πλαίσια του μήνα» 

2. «Συνηθέστερα ποσά που δαπανώνται ανά συναλλαγή» 

3. «Χρόνος κατοχής της χρεωστικής κάρτας» 

 

Η ανάλυση συσχέτισης στηρίχθηκε σε δείγμα 363 ατόμων (ποσό δαπάνης και συχνότητα χρήσης) και 

362 ατόμων (χρόνος χρήσης και συχνότητα χρήσης) αντίστοιχα. Όλες οι συσχετίσεις ήταν θετικές. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης συσχετίσεων αποτυπώνονται στον πίνακα 32.  

 

 Πίνακας 32, Αποτελέσματα της Ανάλυσης Συσχετίσεων (Correlations) 

 

    

SYXNOTH

TA10 POSO11 XRONOS9 

Pearson Correlation 1 ,003 ,159(**) 

Sig. (2-tailed)  ,948 ,002 

SYXNOTHTA10 

N 363 363 362 

Pearson Correlation ,003 1 ,318(**) 

Sig. (2-tailed) ,948  ,000 

POSO11 

N 363 364 363 

Pearson Correlation ,159(**) ,318(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000   

XRONOS9 

N 362 363 363 

               **   Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Οι σημαντικές στατιστικά συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξής 

(Cohen, 1988): 

 

 Η συσχέτιση μεταξύ  «Συχνότητας χρήσης στα πλαίσια του μήνα» και «χρόνου κατοχής» 

χαρακτηρίζεται ως μικρή (0.29>0.159>0.10) 

 Η συσχέτιση μεταξύ «Χρόνος κατοχής της χρεωστικής κάρτας» και  «Συνηθέστερου ποσού 

δαπάνης ανά συναλλαγή» χαρακτηρίζεται ως μέτρια (0.49>0.318>0.30) 
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Επομένως θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε με επιφύλαξη ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος κατοχής της 

κάρτας τόσο υπάρχει μια μέτρια σημαντική στατιστικά ένδειξη για αύξηση του χρηματικού ποσού 

συναλλαγής της χρεωστικής κάρτας και ελάχιστη σημαντική στατιστικά ένδειξη για αύξηση της 

συχνότητας χρήσης στα πλαίσια του μήνα. 

Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε πως άλλος ένας θετικός παράγοντας για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του προϊόντος στην Ελληνική αγορά είναι η σταδιακή μείωση των αναστολών των 

καταναλωτών για την χρήση του και η αντίστροφη σταδιακή αύξηση αυτής της χρήσης σε συνδυασμό 

πάντα και με όσα προαναφέραμε για τα θέματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε προηγούμενα 

Κεφάλαια (Κεφ. 1, Κεφ. 3)   

Στο παράρτημα-έκθεμα 2, παρατίθενται πίνακες με πληροφορίες που αφορούν στις μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων στο στατιστικό πακέτο SPSS. 

  

3.1.4. Οι προοπτικές εξέλιξης των χρεωστικών καρτών 

Για την ανίχνευση μελλοντικών τάσεων όσον αφορά στην εξέλιξη των smart cards και της αποδοχής 

που λαμβάνουν από το καταναλωτικό κοινό χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο χ2 (Χι τετράγωνο) για να 

εκτιμήσουμε αν τα δείγματα που επιλέξαμε, και τα οποία αποτελούνται από δεδομένα συχνοτήτων 

(ονομαστικά δεδομένα), διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους (Howitt & Cramer, 2001).   Ως εξαρτημένη 

μεταβλητή (μεταβλητή στήλης) χρησιμοποιήθηκε ο «καταλληλότερος τρόπος ανταμοιβής» (ερώτηση 

21) και ως ανεξάρτητες μεταβλητές (μεταβλητές γραμμής) το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης, το επίπεδο 

εισοδήματος, ο βαθμός ικανοποίησης από τα ισχύοντα προγράμματα ανταμοιβής και η μελλοντική 

επιθυμία του καταναλωτικού κοινού για εξατομίκευση (personalization) της σχέσης ανταποδοτικότητας 

(ερωτήσεις 1, 6,7,19 και 22). 

Με άλλα λόγια  (Howitt & Cramer, 2001), έγινε ο συνηθισμένος στατιστικός έλεγχος για την ανάλυση 

πινάκων διασταύρωσης ή συνάφειας (contingency tables) με βάση κάθε φορά δύο ονομαστικές 

μεταβλητές κατηγορίας (εκ των οποίων η μία ήταν σταθερά ο «καταλληλότερος τρόπος ανταμοιβής» 

όπως αναφέραμε παραπάνω).  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης μας οδήγησαν στην περαιτέρω εφαρμογή του Fisher’s Exact Test, 

καθώς σύμφωνα με τους Σιώμκο & Βασιλικοπούλου (2005) όταν προκύπτουν κελιά με αναμενόμενες 

συχνότητες μικρότερες από 5, το Fisher’s Exact Test θεωρείται καταλληλότερο για την εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης χ2 παρατίθενται στο παράρτημα-έκθεμα 2. 

Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα του Fisher’s Exact Test σε μορφή πινάκων και σχολιάζουμε 

ξεχωριστά την ανάλυση των πινάκων διασταύρωσης (contingency tables). 
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Πίνακας 33, Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας 

 
Case Processing Summary 

 
Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
FYLO1 * 
TROPOSANTAMIVIS21 534 98,2% 10 1,8% 544 100,0%

MORFOSH6 * 
TROPOSANTAMIVIS21 535 98,3% 9 1,7% 544 100,0%

EISODHMA7 * 
TROPOSANTAMIVIS21 513 94,3% 31 5,7% 544 100,0%

IKANOPOIHSHANTAMOI
BH20 * 
TROPOSANTAMIVIS21 

527 96,9% 17 3,1% 544 100,0%

ANTAMIVIPERSONAL * 
TROPOSANTAMIVIS21 535 98,3% 9 1,7% 544 100,0%

 
 
 

 

Πίνακας 34, Φύλο και καταλληλότερος τρόπος ανταμοιβής 

 

FYLO1 * TROPOSANTAMIVIS21 
Crosstab 

 

 

   TROPOSANTAMIVIS21  

    

PONTOI POY 
EXARGYRONON

TAI DORA
EKPTOSE

IS 
EPISTROFH 
METRHTON 

SYMMET
OXH SE 

KLHROSE
IS 

SYNDYAS
MOS TON 
PARAPAN

O Total 
FYLO1 ANDRAS Count 12 3 40 90 3 102 250
    Expecte

d Count 13,1 5,6 37,5 89,4 1,9 102,5 250,0

    Residu
al -1,1 -2,6 2,5 ,6 1,1 -,5  

  GYNAIKA Count 16 9 40 101 1 117 284
    Expecte

d Count 14,9 6,4 42,5 101,6 2,1 116,5 284,0

    Residu
al 1,1 2,6 -2,5 -,6 -1,1 ,5  

Total Count 28 12 80 191 4 219 534
  Expecte

d Count 28,0 12,0 80,0 191,0 4,0 219,0 534,0

 

Η μηδενική υπόθεση που έγινε ήταν η εξής: 
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Hο: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών ή διαφορετικά ο καταλληλότερος τρόπος 

ανταμοιβής δεν εξαρτάται από το φύλο.  

Τα αποτελέσματα του  Fisher’s Exact Test παρουσιάζονται στους πίνακες 35 και 36: 

 

Πίνακας 35, Χι τετράγωνο ανάλυση 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,084(a) 5 ,537
Likelihood Ratio 4,255 5 ,513
Linear-by-Linear 
Association ,130 1 ,718

N of Valid Cases 
534   

a  2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,87. 
 

 

Πίνακας 36, Fisher’s Exact Test 

 
  
 Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Phi ,087 ,537Nominal by 

Nominal Cramer's V ,087 ,537
N of Valid Cases 534  

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
Από το τεστ προκύπτει πως δεν υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ φύλου και επιλογής του 

καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής (ακριβής δίπλευρος έλεγχος Fisher p= 0.087) ή αλλιώς άνδρες και 

γυναίκες δεν διαφέρουν στη επιλογή του καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής.  

 

Στον πίνακα 37 παρατίθεται η συσχέτιση μεταξύ επιπέδου μόρφωσης και επιλογής καταλληλότερου 

τρόπου ανταμοιβής. 
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Πίνακας 37, Επίπεδο μόρφωσης και καταλληλότερος τρόπος ανταμοιβής  

 

MORFOSH6 * TROPOSANTAMIVIS21 
Crosstab 

 
 

    TROPOSANTAMIVIS21 Total 

    

PONTOI 
POY 

EXARG
YRONO

NTAI DORA
EKPTOSE

IS 
EPISTROFH 
METRHTON 

SYMME
TOXH 

SE 
KLHRO

SEIS 

SYNDYAS
MOS TON 
PARAPAN

O Total 
MORFOSH6 DHMOTIKO Count 1 0 0 6 0 3 10
    Expec

ted 
Count 

,5 ,2 1,5 3,6 ,1 4,1 10,0

    Resid
ual ,5 -,2 -1,5 2,4 -,1 -1,1  

  GYMNASIO Count 0 0 0 4 0 13 17
    Expec

ted 
Count 

,9 ,4 2,5 6,1 ,1 7,0 17,0

    Resid
ual -,9 -,4 -2,5 -2,1 -,1 6,0  

  LYKEIO Count 7 2 15 37 0 38 99
    Expec

ted 
Count 

5,2 2,2 14,8 35,3 ,7 40,7 99,0

    Resid
ual 1,8 -,2 ,2 1,7 -,7 -2,7  

  TEE Count 1 1 6 7 1 8 24
    Expec

ted 
Count 

1,3 ,5 3,6 8,6 ,2 9,9 24,0

    Resid
ual -,3 ,5 2,4 -1,6 ,8 -1,9  

  KOLEGIO Count 0 0 0 0 0 2 2
    Expec

ted 
Count 

,1 ,0 ,3 ,7 ,0 ,8 2,0

    Resid
ual -,1 ,0 -,3 -,7 ,0 1,2  

  IEK Count 1 0 6 10 1 18 36
    Expec

ted 
Count 

1,9 ,8 5,4 12,9 ,3 14,8 36,0

    Resid
ual -,9 -,8 ,6 -2,9 ,7 3,2  

  AEI - TEI Count 16 6 47 105 2 122 298
    Expec

ted 
Count 

15,6 6,7 44,6 106,4 2,2 122,5 298,0

    Resid
ual ,4 -,7 2,4 -1,4 -,2 -,5  

  METAPTYXIAK
O 

Count 2 3 5 20 0 14 44

    Expec
ted 
Count 

2,3 1,0 6,6 15,7 ,3 18,1 44,0

    Resid -,3 2,0 -1,6 4,3 -,3 -4,1  
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al 
  DIDAKTORIKO Count 0 0 1 2 0 2 5
    Expec

ted 
Count 

,3 ,1 ,7 1,8 ,0 2,1 5,0

    Resid
ual -,3 -,1 ,3 ,2 ,0 -,1  

Total Count 28 12 80 191 4 220 535
  Expec

ted 
Count 

28,0 12,0 80,0 191,0 4,0 220,0 535,0

 

 
Η μηδενική υπόθεση είναι 

Hο: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών ή διαφορετικά ο καταλληλότερος τρόπος 

ανταμοιβής δεν εξαρτάται από το επίπεδο μόρφωσης.  

Τα αποτελέσματα του  Fisher’s Exact Test παρουσιάζονται στους πίνακες 38 και 39: 

 

Πίνακας 38, Χι τετράγωνο ανάλυση 

 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 37,316(a) 40 ,592
Likelihood Ratio 40,224 40 ,460
Linear-by-Linear 
Association ,415 1 ,519

N of Valid Cases 
535   

a  35 cells (64,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 
 
 
 

Πίνακας 39, Fisher’s Exact Test 

 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Phi ,264 ,592Nominal by 

Nominal Cramer's V ,118 ,592
N of Valid Cases 535  

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Από το τεστ προκύπτει πως δεν υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και επιλογής 

του καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής (ακριβής δίπλευρος έλεγχος Fisher p= 0.264) ή αλλιώς η 

επιλογή του καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής δεν διαφέρει ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο.  

 

Στον πίνακα 40 παρατίθεται η συσχέτιση μεταξύ επιπέδου εισοδήματος και καταλληλότερου τρόπου 

ανταμοιβής. 

 

Πίνακας 40, Επίπεδο εισοδήματος και καταλληλότερος τρόπος ανταμοιβής 

 

 EISODHMA7 * TROPOSANTAMIVIS21 
Crosstab 

 

    TROPOSANTAMIVIS21 Total 

    

PONTOI POY 
EXARGYRON

ONTAI DORA 
EKPTO
SEIS 

EPISTRO
FH 

METRHTO
N 

SYMMET
OXH SE 

KLHROSE
IS 

SYNDYASMO
S TON 

PARAPANO Total 
EISODHMA7 EOS 12000 Count 12 5 34 95 1 105 252
    Expect

ed 
Count 

12,8 5,9 37,8 91,4 2,0 102,2 252,0

    Residu
al -,8 -,9 -3,8 3,6 -1,0 2,8  

  12000 - 30000 Count 11 5 31 65 3 85 200
    Expect

ed 
Count 

10,1 4,7 30,0 72,5 1,6 81,1 200,0

    Residu
al ,9 ,3 1,0 -7,5 1,4 3,9  

  30000 - 50000 Count 3 1 9 23 0 14 50
    Expect

ed 
Count 

2,5 1,2 7,5 18,1 ,4 20,3 50,0

    Residu
al ,5 -,2 1,5 4,9 -,4 -6,3  

  50000 - OVER Count 0 1 3 3 0 4 11
    Expect

ed 
Count 

,6 ,3 1,7 4,0 ,1 4,5 11,0

    Residu
al -,6 ,7 1,3 -1,0 -,1 -,5  

Total Count 26 12 77 186 4 208 513
  Expect

ed 
Count 

26,0 12,0 77,0 186,0 4,0 208,0 513,0

 
 

Η μηδενική υπόθεση είναι 

Hο: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών ή διαφορετικά ο καταλληλότερος τρόπος 

ανταμοιβής δεν εξαρτάται από το επίπεδο εισοδήματος.  
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Τα αποτελέσματα του  Fisher’s Exact Test παρουσιάζονται στους πίνακες 41 και 42: 

 

Πίνακας 41, Χι τετράγωνο ανάλυση 

 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,920(a) 15 ,685
Likelihood Ratio 11,822 15 ,692
Linear-by-Linear 
Association 1,761 1 ,185

N of Valid Cases 
513   

a  12 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,09. 
 
 

 

Πίνακας 42, Fisher’s Exact Test 

 
Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Phi ,152 ,685Nominal by 

Nominal Cramer's V ,088 ,685
N of Valid Cases 513  

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

Από το τεστ προκύπτει πως δεν υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ επιπέδου εισοδήματος και επιλογής 

του καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής (ακριβής δίπλευρος έλεγχος Fisher p= 0.152) ή αλλιώς η 

επιλογή του καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής δεν διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος.  

 

Στον πίνακα 43 παρατίθεται η συσχέτιση μεταξύ βαθμού ικανοποίησης από τα ισχύοντα προγράμματα 

και καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής. 
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Πίνακας 43, Βαθμός ικανοποίησης από τα ισχύοντα προγράμματα και καταλληλότερος τρόπος 

ανταμοιβής 

 

   TROPOSANTAMIVIS21 Total 

    

PONTOI 
POY 

EXARGYR
ONONTAI DORA 

EKPTO
SEIS 

EPISTROFH 
METRHTON 

SYMMET
OXH SE 

KLHROSE
IS 

SYNDYA
SMOS 
TON 

PARAPA
NO  

IKA
NOP
OIH
SHA
NTA
MOI
BH2
0 

APOLYTA 
IKANOPOIHMENOS 

Count 

2 1 1 0 0 6 10

    Expect
ed 
Count 

,5 ,2 1,5 3,6 ,1 4,1 10,0

    Residu
al 1,5 ,8 -,5 -3,6 -,1 1,9  

  KAPOS 
IKANOPOIHMENOS 

Count 4 1 15 31 2 29 82

    Expect
ed 
Count 

4,4 1,9 12,1 29,4 ,6 33,6 82,0

    Residu
al -,4 -,9 2,9 1,6 1,4 -4,6  

  OYTE IKANOPOIHMENOS 
OUTE ANIKANOPOIHTOS 

Count 15 6 38 85 2 105 251

    Expect
ed 
Count 

13,3 5,7 37,1 90,0 1,9 102,9 251,0

    Residu
al 1,7 ,3 ,9 -5,0 ,1 2,1  

  KAPOS 
ANIKANOPOIHTOS 

Count 6 3 11 36 0 39 95

    Expect
ed 
Count 

5,0 2,2 14,1 34,1 ,7 38,9 95,0

    Residu
al 1,0 ,8 -3,1 1,9 -,7 ,1  

  APOLYTA 
ANIKANOPOIHTOS 

Count 1 1 13 37 0 37 89

    Expect
ed 
Count 

4,7 2,0 13,2 31,9 ,7 36,5 89,0

    Residu
al -3,7 -1,0 -,2 5,1 -,7 ,5  

Total Count 28 12 78 189 4 216 527
  Expect

ed 
Count 

28,0 12,0 78,0 189,0 4,0 216,0 527,0
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Η μηδενική υπόθεση είναι 

Hο: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών ή διαφορετικά ο καταλληλότερος τρόπος 

ανταμοιβής δεν εξαρτάται από το βαθμό ικανοποίησης από τα ισχύοντα προγράμματα .  

Τα αποτελέσματα του  Fisher’s Exact Test παρουσιάζονται στους πίνακες 44 και 45: 

 

Πίνακας 44, Χι τετράγωνο ανάλυση 

 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 23,778(a) 20 ,252
Likelihood Ratio 26,271 20 ,157
Linear-by-Linear 
Association 1,226 1 ,268

N of Valid Cases 
527   

a  15 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08. 
 

 

Πίνακας 45, Fisher’s Exact Test 

 
Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Phi ,212 ,252Nominal by 

Nominal Cramer's V ,106 ,252
N of Valid Cases 527  

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

Από το τεστ προκύπτει πως δεν υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ επιπέδου εισοδήματος και επιλογής 

του καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής (ακριβής δίπλευρος έλεγχος Fisher p= 0.212) ή αλλιώς η 

επιλογή του καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής δεν διαφέρει ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης από 

τα ισχύοντα προγράμματα.  

 

Τέλος, Στον πίνακα 46 παρατίθεται η συσχέτιση μεταξύ μελλοντικής εξατομικευμένης σχέσης 

ανταποδοτικότητας και καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής. 

 

 

 57



Πίνακας 46, Μελλοντική εξατομικευμένη σχέση ανταποδοτικότητας και καταλληλότερος τρόπος 

ανταμοιβής 

 
 

ANTAMIVIPERSONAL * TROPOSANTAMIVIS21 
Crosstab 

 

    TROPOSANTAMIVIS21 Total 

    

PONTOI 
POY 

EXARGYR
ONONTAI DORA

EKPTO
SEIS 

EPISTRO
FH 

METRHTO
N 

SYMMET
OXH SE 

KLHROSE
IS 

SYNDYASM
OS TON 

PARAPANO Total 
ANTAMIVIPE
RSONAL 

SYMFONO APOLYTA Count 12 2 21 68 3 84 190

    Expect
ed 
Count 

9,9 4,3 28,4 67,8 1,4 78,1 190,0

    Residu
al 2,1 -2,3 -7,4 ,2 1,6 5,9  

  SYMFONO MERIKOS Count 7 6 28 76 1 74 192
    Expect

ed 
Count 

10,0 4,3 28,7 68,5 1,4 79,0 192,0

    Residu
al -3,0 1,7 -,7 7,5 -,4 -5,0  

  OYTE SYMFONO 
OYTE DIAFONO 

Count 8 3 27 33 0 52 123

    Expect
ed 
Count 

6,4 2,8 18,4 43,9 ,9 50,6 123,0

    Residu
al 1,6 ,2 8,6 -10,9 -,9 1,4  

  DIAFONO MERIKOS Count 0 0 2 6 0 2 10
    Expect

ed 
Count 

,5 ,2 1,5 3,6 ,1 4,1 10,0

    Residu
al -,5 -,2 ,5 2,4 -,1 -2,1  

  DIAFONO APOLYTA Count 1 1 2 8 0 8 20
    Expect

ed 
Count 

1,0 ,4 3,0 7,1 ,1 8,2 20,0

    Residu
al ,0 ,6 -1,0 ,9 -,1 -,2  

Total Count 28 12 80 191 4 220 535
  Expect

ed 
Count 

28,0 12,0 80,0 191,0 4,0 220,0 535,0

 

 
 
Η μηδενική υπόθεση είναι 

Hο: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών ή διαφορετικά ο καταλληλότερος τρόπος 

ανταμοιβής δεν εξαρτάται από την επιθυμία για μία μελλοντική εξατομικευμένη σχέση 

ανταποδοτικότητας.  
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Τα αποτελέσματα του  Fisher’s Exact Test παρουσιάζονται στους πίνακες 47 και 48: 

 
 
Πίνακας 47, Χι τετράγωνο ανάλυση 

 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 21,716(a) 20 ,356
Likelihood Ratio 23,200 20 ,279
Linear-by-Linear 
Association 1,283 1 ,257

N of Valid Cases 
535   

a  16 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 
 

 
 

Πίνακας 48, Fisher’s Exact Test 

 
Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Phi ,201 ,356Nominal by 

Nominal Cramer's V ,101 ,356
N of Valid Cases 535  

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

Από το τεστ προκύπτει πως δεν υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ επιθυμίας για μία μελλοντική 

εξατομικευμένη σχέση ανταποδοτικότητας  και επιλογής του καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής 

(ακριβής δίπλευρος έλεγχος Fisher p= 0.201) ή αλλιώς η επιλογή του καταλληλότερου τρόπου 

ανταμοιβής δεν διαφέρει ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης από τα ισχύοντα προγράμματα.  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η επιλογή του καταλληλότερου τρόπου ανταμοιβής δεν 

εξαρτάται από δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, μόρφωση, εισόδημα) αλλά ούτε και από τον βαθμό 

ικανοποίησης ή μη από τα ισχύοντα προγράμματα ανταμοιβής καθώς και από την εκδήλωση επιθυμίας 

για μία μελλοντική εξατομικευμένη σχέση ανταποδοτικότητας.  Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων συμφώνησε πως ο καταλληλότερος τρόπος ανταμοιβής είναι η επιστροφή μετρητών 

και ο συνδυασμός όλων των παραπάνω προτεινόμενων τρόπων ανταμοιβής ανεξαρτήτου φύλου, 

μόρφωσης ή εισοδήματος (βλ. παράρτημα-έκθεμα 2).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

 

4.1. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ποσοτική και ποιοτική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε καθώς και από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την απαραίτητη έρευνα 

γραφείου σχετικά με τον βαθμό υιοθέτησης και αποδοχής των χρεωστικών καρτών από το 

καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα και τις προοπτικές εξέλιξης αυτών, είναι τα εξής: 

• Τέσσερις παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στον βαθμό αποδοχής των 

χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα: 

α) Η λειτουργικότητα με έμφαση στην ασφάλεια  

β) Η ευκολία χρήσης (ease of use) 

γ) Ο έλεγχος εξόδων-αγορών και  

δ) Το κόστος συντήρησης της κάρτας  

• Η αύξηση του χρόνου κατοχής της κάρτας αυξάνει το χρηματικό ποσό συναλλαγής με την 

χρωστική κάρτα και αυξάνει επίσης τη συχνότητα χρήσης σε μηνιαία βάση 

• Η σταδιακή μείωση των αναστολών των καταναλωτών για την χρήση της χρεωστικής κάρτας 

και η αντίστροφη σταδιακή αύξηση αυτής της χρήσης σε συνδυασμό με τα ζητήματα 

ασφάλειας και εμπιστοσύνης λειτουργούν θετικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος 

στην Ελληνική αγορά. 

• Η αγορά των χρεωστικών καρτών βρίσκεται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης 

• Η χρήση των χρεωστικών καρτών περιορίζεται σε συναλλαγές ανάληψης μετρητών από τα 

ΑΤΜ (cash card) 

• Υπάρχει σημαντικότατο έλλειμμα ενημέρωσης, εξοικείωσης και γνώσης των χαρακτηριστικών 

και των δυνατοτήτων της χρεωστικής κάρτας  

• Απαιτείται οργανωμένη προσπάθεια-καμπάνια από το σύνολο των Τραπεζικών οργανισμών 

για την αποτελεσματική ενημέρωση και επανατοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά, ως 

αντικαταστάτη των μετρητών και όχι ως κάρτα αναλήψεως μετρητών   

• Το καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα αντιδρά θετικά σε έναν εξατομικευμένο τρόπο 

ανταμοιβής (customization-personalization) μελλοντικά και με την χρήση καρτών (smart cards) 

τεχνολογίας chip & pin  λαμβάνοντας βέβαια και όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας 

των συναλλαγών (EMV standards) 

• Το καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα εκφράζει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη εκείνων των 

προγραμμάτων ανταμοιβής-επιβράβευσης (Loyalty schemes) που θα συνδυάζουν μία σειρά 
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από ενέργειες ανταμοιβής όπως πόντοι που εξαργυρώνονται, δώρα, εκπτώσεις, κληρώσεις και 

επιστροφή μετρητών. 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο (κεφ.1 παράγραφοι 1.1.1. και 1.6.) η δημιουργία 

του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area – SEPA) θα έχει τεράστιο 

αντίκτυπο στον κλάδο των πληρωμών με κάρτα. Αυτή η εξέλιξη δεν αφήνει βεβαίως ανεπηρέαστη την 

αγορά των χρεωστικών καρτών (debit cards). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή μετάβαση σε 

έναν ασφαλή Χώρο Ενιαίων Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) είναι η διασφάλιση της επιτυχίας των 

θεμάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται όπως ήδη έχουμε αναφέρει στο 

κεφάλαιο 1 (παράγραφος 1.6.) με την εφαρμογή του πρότυπου EMV (Europay, Mastercard, Visa) την 

τεχνολογία αιχμής δηλαδή chip & pin η οποία πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές και διαφυλάσσει από 

κάθε πιθανό κίνδυνο τις συναλλαγές καθώς σε κάθε μία από αυτές απαιτείται η χρήση του pin πέρα από 

το ειδικό chip που λειτουργεί ως επιπρόσθετος φορέας ασφάλειας. Η χρησιμοποίηση του ειδικού chip 

παρέχει, πέραν από το ζωτικό ζήτημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης, την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης και επεξεργασίας ενός ευρύτατου φάσματος πληροφοριών. Πληροφορίες που έχουν να 

κάνουν με την αγοραστική συμπεριφορά του καρτούχου καθώς και με διάφορα προσωπικά του στοιχεία 

τα οποία δημιουργούν μία τεράστια βάση δεδομένων και παρέχουν μία θαυμάσια ευκαιρία, με την ορθή 

εκμετάλλευση αυτής της βάσης δεδομένων, για την δημιουργία μίας σχέσης win-win ανάμεσα στις 

Τράπεζες τις επιχειρήσεις και τους τελικούς καταναλωτές. 

Τα παραπάνω επαληθεύονται και από τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήγαμε στα 

πλαίσια της συγγραφής αυτής της διπλωματικής εργασίας. Έτσι, είναι φανερό πως υπάρχει πρόσφορο 

έδαφος για την ανάπτυξη των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα εφόσον τηρηθούν όλα εκείνα τα 

θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη. Σε συνδυασμό με την διατήρηση ενός 

χαμηλού κόστους συντήρησης και χρήσης των χρεωστικών καρτών καθώς και με την τάση που δείχνει 

να διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, υπέρ των προγραμμάτων 

ανταμοιβής-επιβράβευσης (Loyalty schemes) από πλευράς καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα, 

μπορούμε να πούμε πως το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του προϊόντος βασιζόμενη στην τεχνολογία 

των smart cards.  

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω για άλλη μία φορά την ανάγκη «εκπαίδευσης» του καταναλωτικού 

κοινού σε θέματα που αφορούν στις χρεωστικές κάρτες. Η ανάγκη αυτή προκύπτει τόσο από τα 

αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας αλλά κυρίως μέσα από την συζήτηση (in depth interview) που 

είχαμε με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της ATEbank (κος Παπανικολάου και κος Καμμένος) και το 

έντυπο υλικό που μας παρείχαν στα πλαίσια των δύο διημερίδων με τίτλο «Εναλλακτικά Δίκτυα 

Εξυπηρέτησης» και «Καταναλωτική Πίστη-Πιστωτικές κάρτες» που διεξήχθησαν στην Αθήνα και στην 

Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2006 και τον Οκτώβριο του 2007 αντίστοιχα. Θα πρέπει οι Τράπεζες 
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επομένως να είναι πολύ προσεκτικές κατά την τοποθέτηση του προϊόντος στην Ελληνική αγορά καθώς 

επικρατεί μεγάλη σύγχυση ανάμεσα στο καταναλωτικό κοινό, σύγχυση που έχει να κάνει με τον τρόπο 

που χρησιμοποιείται η κάρτα, με τις πιστωτικές κάρτες καθώς και με τα οφέλη που προκύπτουν από την 

χρησιμοποίησή της και δεν είναι ακόμη ευδιάκριτα για την συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών.  

Η μελλοντική ανάπτυξη και επιτυχία του προϊόντος στην Ελληνική αγορά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από αυτό το γεγονός, εάν δηλαδή καταφέρει η χρεωστική κάρτα να τοποθετηθεί στο μυαλό του 

καταναλωτή ως ένα εναλλακτικό και φτηνό μέσο πληρωμής το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει τα 

μετρητά στις συναλλαγές μας και όχι ως κάρτα ανάληψης μετρητών (cash card). Άλλωστε, έχουμε ήδη 

τονίσει σε προηγούμενα κεφάλαια (κεφ. 1, κεφ. 3 ) πως η αγορά των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα 

βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο σε σχέση με την ανάπτυξη που γνωρίζει το προϊόν στην Ευρωζώνη 

και επομένως τα περιθώρια μελλοντικής ανάπτυξης είναι τεράστια. 

 

4.2. Διοικητικές υποδείξεις           

Η παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιώντας πρωτογενή καθώς και δευτερογενή στοιχεία 

(ποιοτική, ποσοτική έρευνα, έρευνα γραφείου) κατέληξε στην εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων που 

συνοψίζονται γύρω από δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αναφέρεται στο γεγονός ότι το προϊόν 

βρίσκεται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης και ο δεύτερος στο γεγονός ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για 

την περαιτέρω ανάπτυξή του. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν όπως αναφέρθηκε και στη 

βιβλιογραφική επισκόπηση αναφέρονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) τον βαθμό 

υιοθέτησης/αποδοχής του προϊόντος β) τον βαθμό χρήσης του προϊόντος και γ) τις προοπτικές εξέλιξης 

του προϊόντος στη χώρα μας. Στο σημείο αυτό θα πραγματοποιηθούν κάποιες χρήσιμες υποδείξεις προς 

τα Τραπεζικά στελέχη έτσι ώστε να επιτευχθούν οι αντίστοιχες βελτιώσεις και να αυξηθεί ο ρυθμός 

ανάπτυξης των χρεωστικών καρτών στην Ελληνική αγορά. 

Κάνοντας την αρχή θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως όταν αναφερόμαστε στις χρεωστικές κάρτες (debit 

cards) και τα χαρακτηριστικά τους ως τραπεζικό προϊόν, αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά που 

διακρίνουν τις υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον Kotler (2000) οι υπηρεσίες έχουν τέσσερα βασικά 

χαρακτηριστικά τα οποία και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον σχεδιασμό των προγραμμάτων 

μάρκετινγκ. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 

1. Άυλη υπόσταση. Οι υπηρεσίες είναι άυλες 

2. Αδυναμία διαχωρισμού. Οι υπηρεσίες κατά κανόνα παράγονται και καταναλώνονται 

ταυτόχρονα.  

3. Μεταβλητότητα. Οι υπηρεσίες παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα, επειδή εξαρτώνται 

από το ποιος, πότε και που τις προσφέρει. 

4. Φθαρτότητα. Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν. 
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Γίνεται επομένως κατανοητό πως ο στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ υπηρεσιών διαφέρει σε σχέση 

με τα παραδοσιακά προγράμματα που αφορούν σε υλικά αγαθά (καταναλωτικά προϊόντα). Σε αυτό το 

γεγονός έρχεται να προστεθεί η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και των μέσων που χρησιμοποιεί για 

την στήριξη αυτών των προγραμμάτων. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στο κεφάλαιο 1 (παράγραφος 1.5.) 

προσπάθειες μέτρησης του βαθμού αποδοχής αυτών των τεχνολογικών καινοτομιών γίνονταν ανέκαθεν 

μέσα από διάφορα μοντέλα, αρκετά εκ των οποίων παρουσιάσαμε. Με την είσοδο όμως στον 21ο αιώνα 

και την κατακόρυφη ανάπτυξη του άμεσου μάρκετινγκ  τα δεδομένα έχουν γίνει άκρως ανταγωνιστικά. 

Έτσι σήμερα μιλάμε πλέον για το μάρκετινγκ του 21ου αιώνα, το on line μάρκετινγκ. Ως κανάλι 

μάρκετινγκ on line ορίζεται σύμφωνα με τον Kotler (2000) εκείνο το κανάλι στο οποίο μπορεί να έχει 

κάποιος πρόσβαση μέσω Η/Υ και μόντεμ. Το μόντεμ συνδέει τον Η/Υ με μία τηλεφωνική γραμμή έτσι 

που ο χρήστης του Η/Υ να μπορεί να έχει πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών on line. 

Υπάρχουν τρεις τύποι καναλιών on line: 

1. Τα εμπορικά κανάλια on line, τα οποία παρέχουν στους συνδρομητές τους πέντε βασικές 

υπηρεσίες: πληροφόρηση, διασκέδαση, δυνατότητες για ψώνια, ευκαιρίες για διαλογική 

συζήτηση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

2. Το Internet, ένα παγκόσμιο δίκτυο Η/Υ που έχει δώσει τη δυνατότητα για αυτόματες και 

αποκεντρωμένες παγκόσμιες επικοινωνίες. 

3. Τα ATM’s, το τραπεζικό σύστημα on line με την βοήθεια του οποίου, και την χρησιμοποίηση 

των smart cards, μπορούμε να έχουμε υψηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών με ασφάλεια 

και ταχύτητα. Τα είδη των προσφερόμενων υπηρεσιών έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο 1 

(παράγραφος 1.1.2.). 

Στο σημείο αυτό και θέλοντας να εξηγήσουμε το γεγονός της κατακόρυφης ανόδου του on line 

μάρκετινγκ θα θέλαμε να κάνουμε μία αναφορά στα πλεονεκτήματα που παρέχει τόσο στους 

καταναλωτές όσο και στους φορείς που εφαρμόζουν τέτοιου είδους προγράμματα. Σύμφωνα πάντα με 

τον Kotler (2000) τρία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές: 

• Ευκολία, πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο 

• Πληροφόρηση, συγκριτικές πληροφορίες για εταιρίες, προϊόντα και ανταγωνιστές 

• Λιγότερη ταλαιπωρία, δεν είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν πωλητές. 

Οι υπηρεσίες on line παρέχουν πλεονεκτήματα και στους φορείς που εφαρμόζουν τα προγράμματα: 

• Γρήγορη προσαρμογή προς τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά  

• Χαμηλότερο κόστος 

• Δημιουργία σχέσεων 

• Μέτρηση του μεγέθους του ακροατηρίου 
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Είναι σαφές λοιπόν, πως το on line μάρκετινγκ δίνει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία στις επιχειρήσεις να 

βρίσκουν, να προσεγγίζουν, να επικοινωνούν και να πωλούν. Παρέχεται με άλλα λόγια η δυνατότητα να 

«χτίσουν» δικές τους βάσεις δεδομένων που αφορούν στο πελατολόγιό τους και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο κάθε ένας ξεχωριστά, παρατηρώντας τις αγοραστικές συμπεριφορές 

μέσα από τα στοιχεία που αντλούν από τη σύγχρονη τεχνολογία (smart cards). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες διοικητικές υποδείξεις 

προς τα τραπεζικά στελέχη που έχουν αναλάβει τον ρόλο της προώθησης των χρεωστικών καρτών 

(debit cards) στην Ελλάδα:  

1. Θα πρέπει να δοθεί αγώνας δρόμου από όλες τις Ελληνικές Τράπεζες έτσι ώστε κατά το τέλος 

της χρονικής περιόδου του έτους 2008 όλες οι χρεωστικές κάρτες που κυκλοφορούν στην 

Ελληνική αγορά να πληρούν τα πρότυπα EMV έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής μετάβαση 

στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) έως το τέλος του 2013 όπως είναι 

προγραμματισμένο (ΕΚΤ, 2006). Το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός να περάσουμε στον 

SEPA αποδεικνύεται και μέσω της συγκεκριμένης έρευνας καθώς όπως ήδη έχουμε αναφέρει 

στο κεφάλαιο 3 (παράγραφος 3.1.2.) και στο κεφάλαιο 4 (παράγραφος 4.1.) το καταναλωτικό 

κοινό στην Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ασφάλειας-αξιοπιστίας-εμπιστοσύνης 

καθώς και στην ευκολία χρήσης (ease of use) των χρεωστικών καρτών. Ένας από τους 

βασικότερους, εάν όχι ο βασικότερος, παράγοντες ο οποίος παίζει καίριο ρόλο στην σταδιακή 

μείωση των αναστολών των καταναλωτών για την χρήση της χρεωστικής κάρτας ως 

ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής είναι ακριβώς, η ασφάλεια των συναλλαγών.    

2. Οι Ελληνικές Τράπεζες θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες έτσι ώστε να διατηρήσουν το 

κόστος συντήρησης των χρεωστικών καρτών σταθερό. Από την έρευνα προέκυψε πως εφόσον 

οι χρεώσεις που αφορούν στο προϊόν παραμένουν χαμηλές, υπάρχει διάθεση από πλευράς 

καταναλωτικού κοινού για περαιτέρω χρησιμοποίηση των χρεωστικών καρτών καθώς 

πιστεύουν ότι τους βοηθούν στον έλεγχο των εξόδων-αγορών που πραγματοποιούν. Εάν στο 

άμεσο μέλλον γίνει προσπάθεια μετακύλισης του κόστους προς την πλευρά του καταναλωτή 

υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αποτυχίας του εν λόγω προϊόντος (debit cards). Άλλωστε, έχουμε 

ήδη αναφέρει στο κεφάλαιο 1 (παράγραφος 1.2.) παραδείγματα όπου διάφορα συστήματα 

πληρωμών (Mondex, Exact) στηρίχτηκαν σε ένα πρότυπο το οποίο είχε ως βάση του την 

τεχνολογία των smart cards αλλά παρόλα αυτά απέτυχαν ακριβώς επειδή προσπάθησαν να 

μετακυλίσουν το κόστος προς την πλευρά του καταναλωτή ή γιατί δεν παρείχαν επαρκή 

κίνητρα στον καταναλωτή για την χρησιμοποίηση της κάρτας.  

3.  Απαιτείται οργανωμένη προσπάθεια-καμπάνια από το σύνολο των Τραπεζικών οργανισμών 

για την αποτελεσματική ενημέρωση και επανατοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά, ως 
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αντικαταστάτη των μετρητών και όχι ως κάρτα αναλήψεως μετρητών. Η υπόδειξη αυτή προς το 

σύνολο των Ελληνικών Τραπεζών αποτελεί και ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την ποιοτική έρευνα που διεξάγει στα πλαίσια της ολοκλήρωσης αυτής της 

διπλωματικής εργασίας (βλ. κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.1.). Μέσα από τις δύο σε βάθος 

συνεντεύξεις με τα στελέχη της ATEbank, αλλά και από το έντυπο υποστηρικτικό υλικό που 

μας παρείχαν, προκύπτει πως η αγορά των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα βρίσκεται στο 

αρχικό στάδιο της ανάπτυξής της και ως εκ τούτου το καταναλωτικό κοινό είναι ελάχιστα 

ενημερωμένο για τις δυνατότητες και τα οφέλη που μπορεί να του παράσχει η χρεωστική κάρτα 

καθώς στην συντριπτική του πλειοψηφία την χρησιμοποιεί απλώς για ανάληψη μετρητών. Ο 

ρόλος επομένως, των Ελληνικών Τραπεζών θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός και 

ενημερωτικός απέναντι στο καταναλωτικό κοινό. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε το 

προϊόν να επανατοποθετηθεί στο μυαλό των καταναλωτών ως ένα μέσο ηλεκτρονικών 

πληρωμών που έχει έρθει να αντικαταστήσει τα μετρητά και όχι να λειτουργήσει ως κάρτα 

ανάληψης μετρητών (cash card). 

4. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με μία υπόδειξη που αφορά κυρίως στο μέλλον. Η έρευνα απέδειξε 

πως το καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα αντιμετωπίζει με θετική ματιά την ανάπτυξη 

προγραμμάτων ανταμοιβής-επιβράβευσης (Loyalty schemes) με την χρησιμοποίηση της 

τεχνολογίας των smart cards  και σε συνδυασμό πάντα με την αυστηρή τήρηση των όρων 

ασφάλειας και εμπιστοσύνης-αξιοπιστίας (EMV standards). Το γεγονός αυτό θα πρέπει να το 

εκμεταλλευτούν οι Ελληνικές Τράπεζες και στο εγγύς μέλλον όταν θα έχουν αποκτήσει εκείνες 

τις πληροφορίες που τους παρέχει η τεχνολογία του ειδικού chip, που είναι ενσωματωμένο στις 

κάρτες, να προωθήσουν τα απαραίτητα εκείνα προγράμματα ανταμοιβής-επιβράβευσης, ακόμη 

και σε ξεχωριστό ατομικό επίπεδο (customization-personalization), έτσι ώστε να επιτύχουν την 

περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος στην Ελληνική αγορά.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

 

5.1. Περιορισμοί στην έρευνα 

Οι σημαντικότεροι περιορισμοί της παρούσας έρευνας σχετίζονται με τον παράγοντα χρόνο και την 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Παρακάτω γίνεται προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης 

αυτών καθώς στην συνέχεια θα αποτελέσουν τη βάση των προτάσεων για μελλοντική έρευνα. Έτσι, 

οι σημαντικότεροι περιορισμοί της έρευνας υπήρξαν οι εξής: 

• Ο χρόνος, καθώς ο χρονικός περιορισμός διεξαγωγής της συγκεκριμένης ποσοτικής έρευνας 

δεν ξεπέρασε τις 15 ημέρες. Αποτέλεσμα αυτού του περιορισμού ήταν η συγκέντρωση ενός 

δείγματος της τάξεως των 544 συμπληρωμένων ερωτηματολόγιων ενώ μία μεγαλύτερη 

συγκέντρωση θα μπορούσε να δώσει ακόμη πιο φερέγγυα αποτελέσματα. Σημειώνουμε δε, 

πως δείγματα άνω των 300 παρατηρήσεων θεωρούνται κατάλληλα για την διεξαγωγή μίας 

Παραγοντικής Ανάλυσης όπως ήδη έχουμε αναφέρει στο κεφάλαιο 3 (παράγραφος 3.1.1.). 

• Το δείγμα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία αυτού προέρχεται από τον χώρο της Βόρειας 

Ελλάδας και ιδιαίτερα την Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε πως μία μελλοντική έρευνα θα έπρεπε 

να καλύψει σε ευρύτερο βαθμό περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.  

• Η έλλειψη προηγούμενης αρθρογραφίας, η οποία και προέκυψε από την έρευνα γραφείου 

που διεξάγει και τα αποτελέσματά της όσον αφορά στην Ελληνική αγορά ήταν πενιχρά. Τα 

περισσότερα των δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

συγγραφή αυτής της διπλωματικής εργασίας αφορούσαν σε προηγούμενες  έρευνες που 

είχαν διεξαχθεί σε άλλες χώρες και περιλάμβαναν κυρίως το ρόλο της πιστωτικής κάρτας ως 

ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Ο συγκεκριμένος περιορισμός αποτέλεσε ανασταλτικό 

παράγοντα και για την σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας με 

αντίστοιχες παρόμοιες έρευνες παρελθόντων ετών. 

• Τέλος, η έρευνα  διεξάγει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, για την ακρίβεια το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου του 2007, με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από αυτήν να αφορούν μόνο εκείνη τη περίοδο. Το γεγονός αυτό γίνεται ακόμη 

σημαντικότερο εάν αναλογιστούμε πως το έτος της εφαρμογής των όρων για την μετάβαση 

στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) που αφορά στους Τραπεζικούς 

οργανισμούς είναι το 2008.     
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5.2. Υποδείξεις για μελλοντική έρευνα  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι περιορισμοί της έρευνας αποτελούν και τη βάση των προτάσεων 

για περαιτέρω μελλοντική έρευνα. Κατά συνέπεια οι προτάσεις που ακολουθούν βρίσκονται σε άμεση 

συνάρτηση με τους περιορισμούς που θέσαμε νωρίτερα και ως εκ τούτου ενδεχόμενη μεταβολή σε 

αυτούς τους περιορισμούς θα προκαλέσει την μεταβολή της αντίστοιχης πρότασης από την πλευρά ενός 

μελλοντικού ερευνητή.  

Οι προτάσεις που μπορούμε να παραθέσουμε για μελλοντική περαιτέρω έρευνα αριθμούνται στις εξής: 

1. Προσπάθεια για επίτευξη μεγαλύτερης αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος, με την 

ικανοποίηση του γεωγραφικού κριτηρίου σε μεγαλύτερη διασπορά από την τωρινή, καθώς και 

σε μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρήσεων (ένα δείγμα περί των 1000 απαντηθέντων 

ερωτηματολογίων κρίνεται ιδανικό). 

2. Διεξαγωγή έρευνας πριν και μετά την μετάβαση στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ 

(SEPA) καθώς δίνεται η ευκαιρία της σύγκρισης μεταξύ της τωρινής κατάστασης και των 

επερχόμενων αλλαγών (smart cards-loyalty schemes)  

3. Το γεγονός ότι μελλοντικά η Ελληνική αγορά μπορεί να τμηματοποιηθεί με βάση τα 

αναμενόμενα οφέλη που προσδοκά ο καταναλωτής μέσα από την επαναλαμβανόμενη χρήση 

του προϊόντος και την εφαρμογή των διάφορων προγραμμάτων ανταμοιβής-επιβράβευσης που 

ήδη έχουμε προαναφέρει (benefit segmentation). 

Εν κατακλείδι, ο ερευνητής του μέλλοντος δύναται να εντοπίσει στην συγκεκριμένη αγορά των 

χρεωστικών καρτών (debit cards) εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς όλα δείχνουν πως μόλις ξεκινούν τα 

πρώτα τους βήματα στην Ελληνική αγορά. 
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ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (IN DEPTH INTERVIEWS)  

 

Σε βάθος συνέντευξη με τον Διευθυντή της Καταναλωτικής Πίστης της ATEbank κο Νικόλαο Καμμένο 

τον Οκτώβριο του 2007 στα πλαίσια της διημερίδας με τίτλο «Καταναλωτική Πίστη-Πιστωτικές 

Κάρτες». 

 

Σε βάθος συνέντευξη με τον Διευθυντή της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της ATEbank κο Αναστάσιο 

Παπανικολάου τον Οκτώβριο του 2006 στα πλαίσια της διημερίδας με τίτλο «Εναλλακτικά δίκτυα 

εξυπηρέτησης». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΚΘΕΜΑ 1 
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 
 
            Βαγγέλης Γιαννικός, MBA Executive 
            Μεταπτυχιακός φοιτητής στην Διοίκηση Επιχειρήσεων 
            6942-243349, mbaex0613@uom.gr
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
 

 

Χρεωστικές κάρτες (Debit cards): Βαθμός αποδοχής και υιοθέτησής τους από το 
καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα. Προοπτικές εξέλιξης. 

 
 

 
 

 
 
Το ερωτηματολόγιο είναι αυστηρά προσωπικό και ανώνυμο και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για την διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας. Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για 
την επιτυχία της έρευνας και την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων που θα αντανακλούν 
στην πραγματικότητα, για τον λόγο αυτόν παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με 
προσοχή! 
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Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά πριν την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου . 
 
 
 
Πριν ξεκινήσετε την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα θέλαμε να σας δώσουμε κάποιες 
χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στις χρεωστικές κάρτες έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
συγχύσεις και ταύτισή τους με τις πιστωτικές κάρτες. 
 
 
Η χρεωστική κάρτα - ή debit card – είναι συνδεδεμένη με τον καταθετικό λογαριασμό ή τον 
λογαριασμό μισθοδοσίας σας και δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο ούτε με συνδρομή. 
Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο καθώς παρέχει στον κάτοχό της την δυνατότητα να 
εξυπηρετηθεί εύκολα, γρήγορα και με μηδενικό κόστος  για μια σειρά εργασιών όπως: 

• Ερώτηση υπολοίπου λογαριασμού 
• Ανάληψη μετρητών 
• Κατάθεση μετρητών 
• Πληρωμές λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) 
• Αγορές (καταστήματα, super markets και γενικά όπου εμφανίζεται το σήμα της Visa ή 

της Mastercard)  
 

Στις περιπτώσεις όπου ο κάτοχος χρησιμοποιεί την κάρτα για αγορές, το ύψος της 
αγοράς αφαιρείται αυτόματα από τον καταθετικό του λογαριασμό. 
 
Τιμολόγιο με τις αντίστοιχες χρεώσεις υπάρχει για συναλλαγές που αφορούν στην 
χρησιμοποίηση της κάρτας εκτός Ελληνικών συνόρων και για μια σειρά συναλλαγών όπως 
ανάληψη μετρητών, ερώτηση υπολοίπου, μετατροπή ευρώ σε συνάλλαγμα κ.α. όμως και πάλι 
οι χρεώσεις είναι σχεδόν μηδενικές σε σχέση με τις ευκολίες και την άνεση που προσφέρει στις 
συναλλαγές η κάρτα.     
 
Χρέωση υπάρχει επίσης και εντός συνόρων Ελλάδος σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το 
ΑΤΜ μίας άλλης Τράπεζας και όχι της δικής σας (ενδεικτικά: η χρέωση για ερώτηση 
υπολοίπου σε ΑΤΜ άλλης Τράπεζας είναι € 0,60 και η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ άλλης 
Τράπεζας είναι 1% επί του ποσού συν € 0,50 με ελάχιστο το € 1,50 και μέγιστο το € 3,50).  
 
Γίνεται επομένως αντιληπτό πως όταν οι συναλλαγές γίνονται εντός των συνόρων της 
Ελλάδας και κατά επέκταση  και της Ε.Ε. στο ΑΤΜ της Τράπεζάς σας καμία επιβάρυνση δεν  
υφίσταται ο κάτοχος της κάρτας. 
 
Επίσης, καμία χρέωση δεν υπάρχει για όλες τις αγορές σε σημεία πώλησης. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. Φύλο:            Άνδρας    
    Γυναίκα    

 
 

2. Ηλικία:  18-25       26-35            
      36-50       50 και άνω    

 
 
3. Οικογενειακή κατάσταση:     
 

Ελεύθερος/η      Χωρισμένος/η χωρίς παιδιά    

Παντρεμένος/η με παιδιά    Χήρος/α με παιδιά       

Παντρεμένος/η χωρίς παιδιά    Χήρος/α χωρίς παιδιά      

Χωρισμένος/η με παιδιά    
 

4. Αριθμός τέκνων:     
 
 
5. Τόπος κατοικίας: ……………………… 
 
 
6. Μορφωτικό επίπεδο: 
 

Δημοτικό     Τ.Ε.Ε.        Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι       

Γυμνάσιο               Κολέγιο               Μεταπτυχιακό    

Λύκειο                    Ι.Ε.Κ.                  Διδακτορικό        
 
 

7. Επίπεδο εισοδήματος σε ετήσια βάση: 
 

Έως 12.000 €                   12.000 € - 30.000 €    

30.000 € - 50.000 €        50.000 και άνω           
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
8. Είστε κάτοχος χρεωστικής κάρτας; 
 

Ναι     
Όχι     

 
 
α) Εάν ναι, ποιας χρεωστικής κάρτας είστε κάτοχος; 
 

Mastercard    
Visa          
Άλλη          

 
β) Εάν όχι, προχωρήστε απευθείας στην ερώτηση 15. 
 
 
 
9. Χρόνος που είμαι κάτοχος της χρεωστικής κάρτας: 
 

Έως 6 μήνες              3 - 10 χρόνια       

6 μήνες - 1,5 χρόνο      Πάνω από 10 χρόνια    

1,5 χρόνο - 3 χρόνια      
 
 
10. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την χρεωστική κάρτα σας μέσα σε έναν μήνα; 
 

Έως 1 φορά    2 - 4 φορές             
5 - 9 φορές      10 φορές και άνω  

 
 
11. Ποιο είναι το σύνηθες ποσό ανά συναλλαγή που πραγματοποιείτε με τη       χρεωστική 
κάρτα σας; 
 

Έως 20 €       21-70 €            
71-150 €         151 € και άνω    
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12. Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα σας; 
 

Ανάληψη μετρητών         Αγορές αγαθών     
Πληρωμές λογαριασμών    Άλλες Τραπεζικές εργασίες   
Για να μην έχω μαζί μου πολλά μετρητά (λόγοι ασφάλειας)          

 
 
13. Σε ποια σημεία χρησιμοποιείτε συνήθως την χρεωστική κάρτα σας; 
       (παρακαλώ σημειώστε 1 επιλογή) 
 

Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ’s)     Εμπορικά Καταστήματα   
 
Για πληρωμές άλλων υπηρεσιών 

(εστιατόρια, ξενοδοχεία, πρατήρια κλπ)   
 
 
14. Έχετε χρησιμοποιήσει  την χρεωστική κάρτα σας στο εξωτερικό για     πληρωμές άλλων 
υπηρεσιών; 
 

Ναι    
Όχι    

 
 
15. Ποιον από τους παρακάτω τρόπους συναλλαγής θεωρείτε ευκολότερο; 
      (παρακαλώ σημειώστε 1 επιλογή) 
 

Μετρητά     Χρεωστική κάρτα    
Επιταγή      Πιστωτική κάρτα     

 
 
 
16. Απαντήστε στις παρακάτω προτάσεις-δηλώσεις τοποθετώντας έναν κύκλο γύρω από τον 
αριθμό που κατά την γνώμη σας ταιριάζει περισσότερο στην άποψή σας: 
 

Προτάσεις-Δηλώσεις Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ 
μερικώς 

Ούτε 
συμφωνώ 

Ούτε 
διαφωνώ 

Διαφωνώ 
μερικώς 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

1. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της 
χρεωστικής κάρτας ως μέσο 
συναλλαγών, είναι περισσότερα σε 
σχέση με τα μετρητά. 

1 2 3 4 5 
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Προτάσεις-Δηλώσεις Συμφωνώ 

απόλυτα 
Συμφωνώ 
μερικώς 

Ούτε 
συμφωνώ 

Ούτε 
διαφωνώ 

Διαφωνώ 
μερικώς 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

2. Είναι πιο ασφαλές να 
χρησιμοποιείς στις συναλλαγές σου 
την χρεωστική σου κάρτα αντί των 
μετρητών.  

1 2 3 4 5 

3. Με την χρεωστική κάρτα δεν 
χρειάζεται να μεταφέρεις πολλά 
μετρητά μαζί σου. 1 2 3 4 5 

4. Η χρεωστική κάρτα είναι 
απαραίτητη όταν ταξιδεύεις στο 
εξωτερικό. 1 2 3 4 5 

5. Η χρησιμοποίηση της χρεωστικής 
κάρτας στις συναλλαγές είναι πιο 
βολική σε σχέση με τα μετρητά.  1 2 3 4 5 

6. Είναι πιο εύκολο να ελέγξεις τα 
έξοδά σου όταν πληρώνεις με 
μετρητά. 1 2 3 4 5 

7. Η χρήση της χρεωστικής κάρτας 
μπορεί να μας παρασύρει σε αγορές 
που δεν τις επιθυμούμε.  1 2 3 4 5 

8. Οι χρήστες των χρεωστικών 
καρτών αντιμετωπίζουν πολλές 
φορές δυσκολίες κατά την χρήση 
τους.  

1 2 3 4 5 

9. Η χρήση μίας χρεωστικής κάρτας 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. 

1 2 3 4 5 

10. Ο λόγος για τον οποίο ο 
περισσότερος κόσμος υιοθετεί την 
χρήση μίας χρεωστικής κάρτας, είναι 
γιατί αισθάνεται, σύγχρονος, «της 
μόδας».   

1 2 3 4 5 

11. Η πληρωμή με χρεωστική κάρτα 
δίνει στον κόσμο την αίσθηση της 
οικονομικής άνεσης, του πλούτου, 
τον κάνει να αισθάνεται σπουδαίος.  

1 2 3 4 5 

12. Το τιμολόγιο των χρεώσεων που 
ισχύει για τις χρεωστικές κάρτες στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι 
ακριβό. 

1 2 3 4 5 

13. Η χρεωστική κάρτα είναι 
προτιμότερη για συναλλαγές 
μεγαλύτερες των 70 ευρώ σε σχέση 
με τα μετρητά.  

1 2 3 4 5 
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17. Ποιο είναι κατά την γνώμη σας το μεγαλύτερο μειονέκτημα της χρεωστικής   
κάρτας σας; (παρακαλώ σημειώστε 1 επιλογή). 
 

Προβλήματα που αφορούν στο δίκτυο συναλλαγών (ΑΤΜ’s κλπ)   
Δυσκολία στη χρήση            
Έλλειψη εμπιστοσύνης           
Πιθανά προβλήματα ασφάλειας στις συναλλαγές        
 

        Άλλο (παρακαλώ σημειώστε)…………………………………………… 
 
 
 
 
18. Εμπιστεύεστε την Τράπεζά σας σε θέματα ηλεκτρονικών συναλλαγών;  
 

Ναι    
Όχι    

 
 
 
 
19. Θα επιθυμούσατε μία πιο στενή σχέση, μία σχέση ανταμοιβής/επιβράβευσης από την 
Τράπεζά σας προς εσάς ανάλογα με τον βαθμό χρησιμοποίησης της χρεωστικής  κάρτας σας; 
 

Ναι    
Όχι    

 
 
 
20. Είστε ικανοποιημένος/η με τα ισχύοντα προγράμματα ανταμοιβής που εφαρμόζονται από 
τις Τράπεζες ως κίνητρα για την χρησιμοποίηση της χρεωστικής σας κάρτας; (Τοποθετείστε 
έναν κύκλο γύρω από τον αριθμό που κατά την γνώμη σας ταιριάζει περισσότερο στην άποψή 
σας). 
 
 

Απόλυτα 
ικανοποιημένος/η 

Κάπως 
ικανοποιημένος/η 

Ούτε ικανοποιημένος 
Ούτε ανικανοποίητος 

Κάπως 
ανικανοποίητος/η 

Απόλυτα  
ανικανοποίητος/η 

1 2 3 4 5 
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21. Ποιος κατά την γνώμη σας είναι ο καταλληλότερος τρόπος ανταμοιβής του καταναλωτή για 
την συχνή χρήση της χρεωστικής του κάρτας; 
(παρακαλώ σημειώστε 1 επιλογή) 
 

Πόντοι που εξαργυρώνονται    
Δώρα       
Εκπτώσεις      
Επιστροφή μετρητών     
Συμμετοχή σε κληρώσεις    
Ο συνδυασμός των παραπάνω   

 
 
 
 
22. Πιστεύετε ότι στο μέλλον και με την αυξανόμενη χρήση των λεγόμενων «έξυπνων καρτών» 
(τεχνολογία chip) η σχέση ανταποδοτικότητας μεταξύ Καταναλωτή και Τράπεζας πρέπει να 
ενισχυθεί με συχνότερες και περισσότερες εφαρμογές αντίστοιχων προγραμμάτων ανταμοιβής 
ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο; (Τοποθετείστε έναν κύκλο γύρω από τον αριθμό που κατά 
την γνώμη σας ταιριάζει περισσότερο στην άποψή σας). 
 
 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ 
μερικώς 

Ούτε συμφωνώ
Ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 
μερικώς 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 

Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που διαθέσατε! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΚΘΕΜΑ 2 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SPSS 
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Variable Information 
 

Variable Position Label 

Measurement 

Level 

Column 

Width Alignment 

Print 

Format 

Write 

Format 

ARITHMOS 1 <none> Scale 8 Right F12.2 F12.2 

FYLO1 2 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

HLIKIA2 3 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

OIKOGkATA3 4 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

PAIDIA4 5 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

KATOIKIA5 6 <none> Nominal 8 Left A15 A15 

MORFOSH6 7 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

EISODHMA7 8 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

KATOXOS8 9 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

A8A 10 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

XRONOS9 11 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

SYXNOTHTA10 12 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

POSO11 13 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

LOGOSXRHSHS12 14 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

SHMEIAXRHSHS13 15 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

XRHSHEXOTERIKO14 16 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

EYKOLIATROPOSSYNN15 17 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

PLEONEKTHMATA16.1 18 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

ASFALES16.2 19 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

METRHTA16.3 20 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

EXOTERIKO16.4 21 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

VOLIKH16.5 22 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

ELGXOSEXODA16.6 23 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

PARASYREIAGORES16.7 24 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

DYSKOLIESXRHSHS16.8 25 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

XRHSHPOLIPLOKH16.9 26 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

THSMODAS16.10 27 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

PLOUTOS16.11 28 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

TIMOLOGIOAKRIVO16.12 29 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

SYNALLAGESOVER70EURO16.13 30 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

MEIONEKTHA17 31 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

EMPISTOSYNHHLEKTRONIKES18 32 <none> Scale 10 Right F8.2 F8.2 

STENHSXESH19 33 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

IKANOPOIHSHANTAMOIBH20 34 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

TROPOSANTAMIVIS21 35 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

ANTAMIVIPERSONAL 36 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

VAR00001 37 <none> Scale 8 Right F8.2 F8.2 

Variables in the working file 
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Variable Values 
 

Value Label 

1,00 ANDRAS FYLO1 

2,00 GYNAIKA 

1,00 18-25 

2,00 26-35 

3,00 36-50 

HLIKIA2 

4,00 50-OVER 

1,00 ELEYTHEROS 

2,00 PANTREMENOS ME PAIDIA 

3,00 PANTREMENOS XORIS PAIDIA 

4,00 XORISMENOS ME PAIDIA 

5,00 XORISMENOS XORIS PAIDIA 

6,00 XHROS ME PAIDIA 

OIKOGkATA3 

7,00 XHROS XORIS PAIDIA 

1,00 DHMOTIKO 

2,00 GYMNASIO 

3,00 LYKEIO 

4,00 TEE 

5,00 KOLEGIO 

6,00 IEK 

7,00 AEI - TEI 

8,00 METAPTYXIAKO 

MORFOSH6 

9,00 DIDAKTORIKO 

1,00 EOS 12000 

2,00 12000 - 30000 

3,00 30000 - 50000 

EISODHMA7 

4,00 50000 - OVER 

1,00 NAI KATOXOS8 

2,00 OXI 

1,00 MASTERCARD 

2,00 VISA 

A8A 

3,00 ALLH 

1,00 EOS 6 MHNES 

2,00 6 MHNES - 1,5 XRONO 

3,00 1,5 - 3 XRONIA 

4,00 3 - 10 XRONIA 

XRONOS9 

5,00 10 - OVER 

1,00 EOS 1 FORA 

2,00 2 - 4 FORES 

3,00 5 - 9 FORES 

SYXNOTHTA10 

4,00 10 - OVER 

POSO11 1,00 EOS 20 EURO 
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2,00 21 -70 EURO 

3,00 71 - 150 EURO 

4,00 151 - OVER 

1,00 ANALHPSI METRHTON 

2,00 AGORES AGATHON 

3,00 PLHROMES LORIASMON 

4,00 ALLES TRAPEZIKES ERGASIES 

LOGOSXRHSHS12 

5,00 DEN KOUVALAO METRHTA 

1,00 ATM 

2,00 EMPORIKA KATASTHMATA 

SHMEIAXRHSHS13 

3,00 PLHROMES ALLON YPHRESION 

1,00 NAI XRHSHEXOTERIKO14 

2,00 OXI 

1,00 METRHTA 

2,00 XREOSTIKH KARTA 

3,00 EPITAGH 

EYKOLIATROPOSSYNN1

5 

4,00 PISTOTIKH KARTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

PLEONEKTHMATA16.1 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

ASFALES16.2 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

METRHTA16.3 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

EXOTERIKO16.4 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA VOLIKH16.5 

2,00 SYMFONO MERIKOS 
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3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

ELGXOSEXODA16.6 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

PARASYREIAGORES16.7 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

DYSKOLIESXRHSHS16.8 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

XRHSHPOLIPLOKH16.9 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

THSMODAS16.10 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

PLOUTOS16.11 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

TIMOLOGIOAKRIVO16.12 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 
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4,00 DIAFONO MERIKOS 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

SYNALLAGESOVER70EU

RO16.13 

5,00 DIAFONO APOLYTA 

1,00 PROVLIMA STO DIKTYO 

2,00 DYSKOLIA STH XRHSH 

3,00 ELLEIPSI EMPISTOSYNHS 

4,00 PROVLIMATA ASFALEIAS 

MEIONEKTHA17 

5,00 ALLO 

1,00 NAI EMPISTOSYNHHLEKTRO

NIKES18 2,00 OXI 

1,00 NAI STENHSXESH19 

2,00 OXI 

1,00 APOLYTA IKANOPOIHMENOS 

2,00 KAPOS IKANOPOIHMENOS 

3,00 OYTE IKANOPOIHMENOS OUTE 

ANIKANOPOIHTOS 

4,00 KAPOS ANIKANOPOIHTOS 

IKANOPOIHSHANTAMOIB

H20 

5,00 APOLYTA ANIKANOPOIHTOS 

1,00 PONTOI POY 

EXARGYRONONTAI 

2,00 DORA 

3,00 EKPTOSEIS 

4,00 EPISTROFH METRHTON 

5,00 SYMMETOXH SE KLHROSEIS 

TROPOSANTAMIVIS21 

6,00 SYNDYASMOS TON PARAPANO 

1,00 SYMFONO APOLYTA 

2,00 SYMFONO MERIKOS 

3,00 OYTE SYMFONO OYTE 

DIAFONO 

4,00 DIAFONO MERIKOS 

ANTAMIVIPERSONAL 

5,00 DIAFONO APOLYTA 
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FYLO1 * TROPOSANTAMIVIS21  
Crosstab 

 

    TROPOSANTAMIVIS21 Total 

    

PONTOI 
POY 

EXARGY
RONON

TAI DORA
EKPTO
SEIS 

EPISTR
OFH 

METRHT
ON 

SYMME
TOXH 

SE 
KLHROS

EIS 

SYNDY
ASMO
S TON 
PARAP

ANO Total 
FYLO1 AND

RAS 
Count 12 3 40 90 3 102 250

    Expected 
Count 13,1 5,6 37,5 89,4 1,9 102,5 250,0

    Residual -1,1 -2,6 2,5 ,6 1,1 -,5  
  GYN

AIKA 
Count 16 9 40 101 1 117 284

    Expected 
Count 14,9 6,4 42,5 101,6 2,1 116,5 284,0

    Residual 1,1 2,6 -2,5 -,6 -1,1 ,5  
Total Count 28 12 80 191 4 219 534
  Expected 

Count 28,0 12,0 80,0 191,0 4,0 219,0 534,0

 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
FYLO1 * 
TROPOSANTAMIVIS21 534 98,2% 10 1,8% 544 100,0% 

MORFOSH6 * 
TROPOSANTAMIVIS21 535 98,3% 9 1,7% 544 100,0% 

EISODHMA7 * 
TROPOSANTAMIVIS21 513 94,3% 31 5,7% 544 100,0% 

IKANOPOIHSHANTAMOI
BH20 * 
TROPOSANTAMIVIS21 

527 96,9% 17 3,1% 544 100,0% 

ANTAMIVIPERSONAL * 
TROPOSANTAMIVIS21 535 98,3% 9 1,7% 544 100,0% 

 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,084(a) 5 ,537
Likelihood Ratio 4,255 5 ,513
Linear-by-Linear 
Association ,130 1 ,718

N of Valid Cases 
534   

a  2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,87. 
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MORFOSH6 * TROPOSANTAMIVIS21 
Crosstab 

 
    TROPOSANTAMIVIS21 Total 

  

PONTOI 
POY 

EXARG
YRONO

NTAI DORA 
EKPTOS

EIS 

EPISTROF
H 

METRHTO
N 

SYMMETO
XH SE 

KLHROSEI
S 

SYNDYA
SMOS 
TON 

PARAPA
NO   Total 

MORFOSH6 DHMOTIKO Count 1 0 0 6 0 3 10
    Expected 

Count ,5 ,2 1,5 3,6 ,1 4,1 10,0

    Residual ,5 -,2 -1,5 2,4 -,1 -1,1  
  GYMNASIO Count 0 0 0 4 0 13 17
    Expected 

Count ,9 ,4 2,5 6,1 ,1 7,0 17,0

    Residual -,9 -,4 -2,5 -2,1 -,1 6,0  
  LYKEIO Count 7 2 15 37 0 38 99
    Expected 

Count 5,2 2,2 14,8 35,3 ,7 40,7 99,0

    Residual 1,8 -,2 ,2 1,7 -,7 -2,7  
  TEE Count 1 1 6 7 1 8 24
    Expected 

Count 1,3 ,5 3,6 8,6 ,2 9,9 24,0

    Residual -,3 ,5 2,4 -1,6 ,8 -1,9  
  KOLEGIO Count 0 0 0 0 0 2 2
    Expected 

Count ,1 ,0 ,3 ,7 ,0 ,8 2,0

    Residual -,1 ,0 -,3 -,7 ,0 1,2  
  IEK Count 1 0 6 10 1 18 36
    Expected 

Count 1,9 ,8 5,4 12,9 ,3 14,8 36,0

    Residual -,9 -,8 ,6 -2,9 ,7 3,2  
  AEI - TEI Count 16 6 47 105 2 122 298
    Expected 

Count 15,6 6,7 44,6 106,4 2,2 122,5 298,0

    Residual ,4 -,7 2,4 -1,4 -,2 -,5  
  METAPTYXI

AKO 
Count 2 3 5 20 0 14 44

    Expected 
Count 2,3 1,0 6,6 15,7 ,3 18,1 44,0

    Residual -,3 2,0 -1,6 4,3 -,3 -4,1  
  DIDAKTORI

KO 
Count 0 0 1 2 0 2 5

    Expected 
Count ,3 ,1 ,7 1,8 ,0 2,1 5,0

    Residual -,3 -,1 ,3 ,2 ,0 -,1  
Total Count 28 12 80 191 4 220 535
  Expected 

Count 28,0 12,0 80,0 191,0 4,0 220,0 535,0

 
 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 37,316(a) 40 ,592 
Likelihood Ratio 40,224 40 ,460 
Linear-by-Linear 
Association ,415 1 ,519 

N of Valid Cases 
535    

                                a  35 cells (64,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 
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EISODHMA7 * TROPOSANTAMIVIS21 
Crosstab 

 

    TROPOSANTAMIVIS21 Total 

    

PONTOI 
POY 

EXARGY
RONONT

AI DORA 
EKPTOS

EIS 

EPISTRO
FH 

METRHT
ON 

SYMMET
OXH SE 
KLHROS

EIS 

SYNDY
ASMOS 

TON 
PARAP

ANO Total 
EISODH
MA7 

EOS 
12000 

Count 12 5 34 95 1 105 252

    Expected 
Count 12,8 5,9 37,8 91,4 2,0 102,2 252,0

    Residual -,8 -,9 -3,8 3,6 -1,0 2,8  
  12000 - 

30000 
Count 11 5 31 65 3 85 200

    Expected 
Count 10,1 4,7 30,0 72,5 1,6 81,1 200,0

    Residual ,9 ,3 1,0 -7,5 1,4 3,9  
  30000 - 

50000 
Count 3 1 9 23 0 14 50

    Expected 
Count 2,5 1,2 7,5 18,1 ,4 20,3 50,0

    Residual ,5 -,2 1,5 4,9 -,4 -6,3  
  50000 - 

OVER 
Count 0 1 3 3 0 4 11

    Expected 
Count ,6 ,3 1,7 4,0 ,1 4,5 11,0

    Residual -,6 ,7 1,3 -1,0 -,1 -,5  
Total Count 26 12 77 186 4 208 513
  Expected 

Count 26,0 12,0 77,0 186,0 4,0 208,0 513,0

 
 
 
 
  

Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,920(a) 15 ,685 
Likelihood Ratio 11,822 15 ,692 
Linear-by-Linear 
Association 1,761 1 ,185 

N of Valid Cases 
513    

                                a  12 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,09. 
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IKANOPOIHSHANTAMOIBH20 * TROPOSANTAMIVIS21 
Crosstab 

 

    TROPOSANTAMIVIS21 Total 

    

PONTOI 
POY 

EXARGYR
ONONTAI DORA 

EKPTOS
EIS 

EPISTRO
FH 

METRHTO
N 

SYMMET
OXH SE 

KLHROSE
IS 

SYNDYA
SMOS 
TON 

PARAPA
NO Total 

IKANOPOI
HSHANTA
MOIBH20 

APOLYTA 
IKANOPOIHMENO
S 

Count 
2 1 1 0 0 6 10

    Expected 
Count ,5 ,2 1,5 3,6 ,1 4,1 10,0

    Residual 1,5 ,8 -,5 -3,6 -,1 1,9  
  KAPOS 

IKANOPOIHMENO
S 

Count 
4 1 15 31 2 29 82

    Expected 
Count 4,4 1,9 12,1 29,4 ,6 33,6 82,0

    Residual -,4 -,9 2,9 1,6 1,4 -4,6  
  OYTE 

IKANOPOIHMENO
S OUTE 
ANIKANOPOIHTOS 

Count 

15 6 38 85 2 105 251

    Expected 
Count 13,3 5,7 37,1 90,0 1,9 102,9 251,0

    Residual 
1,7 ,3 ,9 -5,0 ,1 2,1  

  KAPOS 
ANIKANOPOIHTOS 

Count 6 3 11 36 0 39 95

    Expected 
Count 5,0 2,2 14,1 34,1 ,7 38,9 95,0

    Residual 1,0 ,8 -3,1 1,9 -,7 ,1  
  APOLYTA 

ANIKANOPOIHTOS 
Count 1 1 13 37 0 37 89

    Expected 
Count 4,7 2,0 13,2 31,9 ,7 36,5 89,0

    Residual -3,7 -1,0 -,2 5,1 -,7 ,5  
Total Count 28 12 78 189 4 216 527
  Expected 

Count 28,0 12,0 78,0 189,0 4,0 216,0 527,0

 
 
 
 

Chi-Square Tests 
 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 23,778(a) 20 ,252 

Likelihood Ratio 26,271 20 ,157 
Linear-by-Linear 

Association 1,226 1 ,268 

N of Valid Cases 
527   

                                a  15 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08. 
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ANTAMIVIPERSONAL * TROPOSANTAMIVIS21 
 

Crosstab 
 

    TROPOSANTAMIVIS21 Total 

    

PONTOI 
POY 

EXARGY
RONONT

AI DORA 
EKPTOS

EIS 

EPISTRO
FH 

METRHT
ON 

SYMMET
OXH SE 

KLHROSE
IS 

SYNDY
ASMOS 

TON 
PARAPA

NO 
Total 

 
ANTAMIVIPER
SONAL 

SYMFONO 
APOLYTA 

Count 12 2 21 68 3 84 190

    Expected 
Count 9,9 4,3 28,4 67,8 1,4 78,1 190,0

    Residual 2,1 -2,3 -7,4 ,2 1,6 5,9  
  SYMFONO 

MERIKOS 
Count 7 6 28 76 1 74 192

    Expected 
Count 10,0 4,3 28,7 68,5 1,4 79,0 192,0

    Residual -3,0 1,7 -,7 7,5 -,4 -5,0  
  OYTE 

SYMFONO 
OYTE 
DIAFONO 

Count 

8 3 27 33 0 52 123

    Expected 
Count 6,4 2,8 18,4 43,9 ,9 50,6 123,0

    Residual 
1,6 ,2 8,6 -10,9 -,9 1,4  

  DIAFONO 
MERIKOS 

Count 0 0 2 6 0 2 10

    Expected 
Count ,5 ,2 1,5 3,6 ,1 4,1 10,0

    Residual -,5 -,2 ,5 2,4 -,1 -2,1  
  DIAFONO 

APOLYTA 
Count 1 1 2 8 0 8 20

    Expected 
Count 1,0 ,4 3,0 7,1 ,1 8,2 20,0

    Residual ,0 ,6 -1,0 ,9 -,1 -,2  
Total Count 28 12 80 191 4 220 535
  Expected 

Count 28,0 12,0 80,0 191,0 4,0 220,0 535,0

 
 
 
 
 

Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 21,716(a) 20 ,356 
Likelihood Ratio 23,200 20 ,279 
Linear-by-Linear 
Association 1,283 1 ,257 

N of Valid Cases 
535    

                                a  16 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΚΘΕΜΑ 3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DIAS CREDIT 

TRANSFER 

 
Κωδικός Non SEPA
ΔΙΑΣ 

Περιγραφή BIC SEPA Προϊόν 
Προϊόντα 

 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ETHNGRAA συμμετέχει συμμετέχει 

 012 EMPORIKI Bank  EMPOGRAA  συμμετέχει συμμετέχει 

 014 ALPHA BANK CRBAGRAA συμμετέχει συμμετέχει 

 015 GENIKI Bank  GHBAGRAA  συμμετέχει συμμετέχει 

016 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ATTIGRAA συμμετέχει συμμετέχει 

017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ PIRBGRAA συμμετέχει συμμετέχει 

026 EFG EUROBANK ERGASIAS EFGBGRAA συμμετέχει συμμετέχει 

028 MARFIN EGNATIA BANK  EGNAGR2T  συμμετέχει συμμετέχει 

032 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ HEBSGRAA συμμετέχει συμμετέχει 

037 PROTON BANK  PRTNGRAA συμμετέχει συμμετέχει 

038 MILLENNIUM BANK  MILBGRAAXXX δεν συμμετέχει συμμετέχει    
043 ΑΤΕ bank ABGRGRAA  συμμετέχει συμμετέχει     
047 ASPIS Bank ASPBGRAA  δεν συμμετέχει συμμετέχει 

049 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  PNELGRAA  συμμετέχει συμμετέχει 

054 PROBANK  PRNKGRAA  συμμετέχει συμμετέχει 

060 ABN AMRO BANK ABNAGRAP  δεν συμμετέχει συμμετέχει 

069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ  STXAGRA1  συμμετέχει συμμετέχει 

070 BNP PARIBAS BNPAGRAAXXX δεν συμμετέχει συμμετέχει 

071 HSBC MIDLGRAAXXX δεν συμμετέχει συμμετέχει 

072 HYPO UND VEREINSBANK HYVEGRAA δεν συμμετέχει συμμετέχει 

073 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  BCYPGRAA  συμμετέχει συμμετέχει 

079 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  STDOGRA1  συμμετέχει συμμετέχει 

081 BANK OF AMERICA BOFAGR2AXXX δεν συμμετέχει συμμετέχει 

084 CITIBANK N. A. CITIGRAA.  δεν συμμετέχει συμμετέχει 

087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  STPGGRA1 δεν συμμετέχει συμμετέχει 
 

Πηγή: ΑΤΕ bank, 2007 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

 

 Χαρτο-
νόμισμα  

Χρεωστική 
κάρτα  

Ηλεκτρονικό 
πορτοφόλι  

Πιστωτική 
κάρτα  

Βαθμός αποδοχής  
Νόμιμο μέσο πληρωμής  +  -  -  -  
Ανάγκη να υπάρχει διαθέσιμο τερματικό  +  -  -  -  
Γενικώς αποδεκτό  +  0  -  -  
Πληρωμές σε ιδιώτες  +  -  -  -  
Χρησιμοποίηση στο εξωτερικό  +  0  -  +  
Πληρωμές εξ αποστάσεως  -  -  -  +  
Μόνιμα διαθέσιμο προς χρήση  +  +  +  +  
Ευκολία χρήσης  
Απλότητα  0  +  +  +  
Θέση στο πορτοφόλι  -  +  +  +  
Ανάγκη εφοδιασμού  -  +  -  +  
Ασφάλεια  
Απώλεια ή κλοπή  -  +  -  0  
Επίθεση, κλοπή με χρήση βίας  -  +  0  +  
Παραποίηση και απάτη  0  +  +  +  
Αξιοπιστία  
Λειτουργικές ανωμαλίες  +  -  0  -  
Αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση λάθους  -  +  0  +  
Τήρηση απορρήτου και προστασία της ιδιωτικής ζωής  +  -  0  -  

Διαχείριση του προϋπολογισμού  
Πιστωτικές διευκολύνσεις  -  -  -  +  
Πρόληψη υπερχρέωσης  +  0  +  -  
Επιστροφή μετρητών  -  +  -  +  
Εξακρίβωση δαπανών  -  +  -  +  
Έξοδα  
Τιμολόγηση  +  -  - -  
Αναγκαίος χρόνος για τροφοδοσία  -  +  -  +  
Κόστος ευκαιρίας  -  0  -  +  
Υπόμνημα: + = πλεονέκτημα, - = μειονέκτημα, 0 = ουδέτερο.  

 
                Πηγή: ΕΤΒ, Δεκέμβριος 2005 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 

 

 Χαρτο-
νόμισμα  

Χρεωστικ
ή κάρτα  

Ηλεκτρονικ
ό 
πορτοφόλι  

Πιστωτικ
ή κάρτα  

Βαθμός αποδοχής  
Ανάγκη να υπάρχει διαθέσιμο τερματικό  +  -  -  -  
Πληρωμές σε ιδιώτες  +  -  -  -  
Χρησιμοποίηση από αλλοδαπούς  +  0  -  +  
Πληρωμές εξ αποστάσεως  -  -  -  +  
Μόνιμα διαθέσιμο προς χρήση  +  +  +  +  
Ευκολία χρήσης  
Χειρισμός  -  +  +  +  
Θέση στο ταμείο  -  +  +  +  
Ανάγκη να υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή 

άλ
-  +  +  +  

Παρώθηση για αγορές  -  +  -  +  
Ασφάλεια  
Απώλεια ή κλοπή  -  +  +  +  
Επίθεση, κλοπή με χρήση βίας  -  +  +  +  
Παραποίηση και απάτη  0  +  +  +  
Αξιοπιστία  
Λειτουργικές ανωμαλίες  +  -  0  -  
Αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση 
λάθ

-  +  +  +  
Τήρηση απορρήτου και προστασία της 
ιδιωτικής ζωής  

+  -  -  -  

Χρηματοοικονομική διαχείριση  
Παροχή πιστώσεων  -  +  +  +  
Συμφωνία με τα λογιστικά βιβλία  - +  +  +  
Επιστροφή μετρητών  -  +  +  +  
Έξοδα  
Τερματικά  +  -  -  -  
Τιμολόγηση  +  -  -  -  
Λογιστικά έξοδα  -  +  +  +  
Κόστος ευκαιρίας  -  0  0  0  
Υπόμνημα: + = πλεονέκτημα, - = μειονέκτημα, 0 = ουδέτερο.  

 
                 Πηγή: ΕΤΒ , Δεκέμβριος 2005 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4, ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 

(ποσοστά του αριθμού των σημείων πώλησης που κάλυψε η έρευνα) 

 

 

 
 

 Χαρτο-
νόμισμα  

Χρεωστική 
κάρτα  

Ηλεκτρονικό 
πορτοφόλι  

Πιστωτική 
κάρτα  

Λοιπά(1)  

Υπεραγορές           και           αλυσίδες 
καταστημάτων  100,0  100,0  42,8  75,4  79,4  

Λοιπά εξειδικευμένα καταστήματα και 
καταστήματα λιανικής  99,8  85,0  55,2  58,4  29,1  
Πρατήρια καυσίμων  100,0  100,0  97,9  100,0  91,7  
Horeca  100,0  35,0  42,5  55,0  45,0  
Σύνολο των τομέων  99,9  92,5  47,8  68,9  61,1  
Πηγή: ΕΤΒ, Δεκέμβριος 2005. Παρατηρήσεις: Οι αριθμοί προέρχονται από έρευνα επί δείγματος επιχειρήσεων, που διεξήχθη σε συνεργασία με την 
Banksys, τη Fedis, την UCM και τη UNIZO. Σχεδόν το 45% των απαντήσεων αυτής της έρευνας ελήφθησαν μέσω ερωτηματολογίου που 
διαβιβάσθηκε από την Banksys στους πελάτες της. Το γεγονός ότι οι τελευταίοι λαμβάνουν υποχρεωτικά πάντοτε ηλεκτρονικές πληρωμές 
μπορεί να έχει οδηγήσει σε υπερεκτίμηση του βαθμού αποδοχής τους. Εξάλλου, καθώς η έρευνα δεν επέτρεψε τη συγκέντρωση 
ικανοποιητικού αριθμού απαντήσεων για ορισμένους τομείς (όπως τα ελεύθερα επαγγέλματα ή τις υπηρεσίες υγείας), τα επιμέρους αποτελέσματα αυτών 
των τομέων δεν περιλήφθησαν εδώ. (1) Εμβάσματα, cheques-repas, ιδιωτικές κάρτες πληρωμών κτλ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5, ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

(ποσοστά του συνόλου των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε τομέα) 

 
 

 
 

 Χαρτο-
νόμισμα  

Χρεωστική 
κάρτα  

Ηλεκτρο-
νικό 
πορτοφό-
λι

Πιστωτική 
κάρτα  

Έμβασμα  Λοιπά(1)  

Υπεραγορές  42,1  50,6  0,8  3,0  0,0  3,5  

Λιανικό    εμπόριο    
εκτός καταστημάτων  98,1  1,0  0,9  0,0  0,0  0,0  

Λοιπά           
εξειδικευμένα 
καταστήματα               
και καταστήματα 
λιανικής  77,9  16,3  3,2  1,4  0,4  0,9  
Πρατήρια καυσίμων  40,6  52,9  0,6  2,6  1,5  1,8  

Αυτόματα μηχανήματα  84,4  0,7  13,0  1,2  0,0  0,7  

Μεταφορές  89,8  1,2  2,8  0,0  1,4  4,7  

Horeca  90,9  2,7  2,6  1,5  0,0  2,3  

Ψυχαγωγία  87,1  8,3  0,0  0,9  3,8  0,0  

Περίθαλψη  88,3  10,0  0,0  0,0  0,0  1,7  

Ελεύθερα επαγγέλματα  96,6  2,6  0,0  0,0  0,0  0,8  

Διαπροσωπικές 
υπηρεσίες  

92,4  0,0  0,0  0,0  6,9  0,7  

Λοιπά  38,1  6,6  2,0  0,4  50,6  2,3  

Σύνολο των τομέων  70,6  21,1  2,4  1,6  2,4  1,8  

Πηγή: Έρευνα από IPSOS, υπολογισμοί από 
ΕΤΒ.  Δεκέμβριος 2005 
(1) Cheques-repas, ιδιωτικές κάρτες 
πληρωμών κτλ.  

 



 

 

ΑΤΜ τρίτων - στο εξωτερικό  περίπου 2%(min €2)*  

Έσοδο κατόχου Δικτύου ΑΤΜ επί του ποσού της 
συναλλαγής (Acquirer τρίτες Τράπεζες)  

Περίπου € 1  

Έσοδο εκδότη κάρτας (Issuer ATEbank) - επί του ποσού 
της συναλλαγής  

2% έως 3% (μείον τα 
έσοδα: 

- Υπέρ του acquirer &    
- Υπέρ VISA  

Έσοδο υπέρ VISA από τον Issuer (εντός /εκτός Ευρώπης)  €0,030 / €0,085  

Έσοδο υπέρ VISA από τον Acquirer (** εκτός Ευρώπης)  €0,2**  

*: πλέον Optional Fee 1,25% έως 2%, λόγω συναλλαγματικού κινδύνου, εκτός 
Ευρωζώνης. 

Πηγή: VISA, Οκτώβριος 2005 
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Εξωτερικό 

Πίνακας 6,  Χρεωστικές Κάρτες - Οικονομικά Στοιχεία  



Πίνακας 7, Χρεωστικές Κάρτες - Οικονομικά Στοιχεία 

Ελληνική Επικράτεια 

ΑΤΜ της ATEbank (όπως με την ATEnet- Στοιχεία ανά συναλλαγή)                      |  

Χρέωση για τον πελάτη ATEbank (ποσοστό επί του ποσού της 
συναλλαγής)  €0 

Έσοδο κατόχου Δικτύου ATM (Acquirer ATEbank)  €0  

Έσοδο εκδότη κάρτας (Issuer bank ATEbank)  €0  

Έσοδο για τον κάτοχο του διεθνούς σήματος (VISA)  €0  

ΑΤΜ τρίτων (Στοιχεία ανά συναλλαγή - Τιμολόγιο ΔΙΑΣ)   

Χρέωση για τον πελάτη ATEbank (ποσοστό επί του ποσού της 
συναλλαγής)  

1% 
(min€1,max€3)  

 

Έσοδο κατόχου Δικτύου ΑΤΜ (Acquirer τρίτες Τράπεζες) 
1% 

(min€1,max€3) 

Έσοδο εκδότη κάρτας (Issuer bank ATEbank)  0 
'Eσοδο για τον κάτοχο του σήματος (VISA  ή ΜAESTRΟ)  0 

 
Πηγή: VISA, Οκτώβριος 2005 
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Ρ. Ο. S. Τρίτων (Στοιχεία ανά συναλλαγή) -Χρέωση Πελάτη:  1,25% έως 2% *  

Χρέωση για τον έμπορο δικτύου εξωτερικού (ποσοστό επί του 
ποσού της συναλλαγής)       1,5% έως 3% 

Έσοδο κατόχου του P.O.S. επί του ποσού της συναλλαγής 
(Acquirer τρίτες Τράπεζες)  

1,5% έως 3% 

Έσοδο εκδότη κάρτας (Issuer ATEbank)  € 0,27  

Έσοδο υπέρ VISA (κάτοχος διεθνούς σήματος) από τον Issuer 
(εντός / εκτός Ευρώπης)                                      Χρέωση Issuer:  

€0,03 / €0,08  

Έσοδο υπέρ VISA από τον Acquirer                  Χρέωση Acquirer:  0,13%  

*:   Optional Fee 1,25% έως 2%, λόγω συναλλαγματικού κινδύνου 

**: Εξαρτάται από τις σχετικές συμφωνίες της χώρας (από 1,5% έως 3%) 

Σημείωση: όλα τα ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού της συναλλαγής 

Πηγή: VISA, Οκτώβριος 2005 

Πίνακας 8, Χρεωστικές Κάρτες - Οικονομικά Στοιχεία
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Πίνακας 9, Χρεωστικές Κάρτες - Οικονομικά Στοιχεία  

Ελληνική Επικράτεια - Ζώνη Ευρώ 
 

P.O.S. της ATEbank (Στοιχεία ανά συναλλαγή)     -    Δωρεάν γιο τον πελάτη  

Χρέωση για το έμπορο του δικτύου ATEbank (Ποσοστό επί του 
ποσού της συναλλαγής)  

Π  

Έσοδο κατόχου Δικτύου P.O.S. (Acquirer ATEbank)  Περίπου 2%  

Έσοδο εκδότη κάρτας (Issuer bank ATEbank)  €0   

Έσοδο για τον κάτοχο του σήματος (VISA ή MAESTRO)  €0  

P.O.S. τρίτων στην Ελλάδα & σε χώρες Ευρωζώνης (Στοιχεία ανά συναλλαγή) - Δωρεάν 
για τον πελάτη  

Χρέωση για τον έμπορο δικτύου τρίτων (ποσοστό επί του 
ποσού συναλλαγής)  

Περιπου 1,5% - 2%  

Έσοδο κατόχου Δικτύου POS (Acquirer τρίτες Τράπεζες) 
- επί του ποσού της συναλλαγής  

Εϊίπραξη 1,5% -2% 
(μείον έσοδα:acquirer & VISA)  

Έσοδο εκδότη κάρτας (Issuer bank ATEbank)  € 0,27         
Έσοδο υπέρ VISA (κάτοχος διεθνούς σήματος) 
επί του ποσού της συναλλαγής  

Χρέωση Issuer: €0,025 
Acquirer: 0,007% - 0,017%  
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Πηγή: VISA, Οκτώβριος 2005 
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Πίνακας 15, Χρεωστικές Κάρτες - Ο Ανταγωνισμός στην Ελλάδα 
 

Α/Α Τράπεζα Σήμα EMV 

1  Εθνική  MAESTRO  ΟΧΙ  

2  Eurobank  MAESTRO  ΟΧΙ  

3  Alpha Bank  MAESTRO/VISA  ΟΧΙ  

4  Emporiki Bank  VISA  ΝΑΙ  

5  Πειραιώς  VISA  ΟΧΙ  

6 ATEbank VISA ΟΧΙ 
 
Πηγή: VISA, Οκτώβριος 2005 
 

 



Πίνακας 22, Payment and terminal transactions involving 
non-MFIs:Value of transactions 

 
 

2001 2002 2003 2004 2005
TRANSACTIONS PER TYPE OF PAYMENT INSTRUMENT       

Credit transfers  692.10  821.20  692.13  856.23  918.30 
of which:    
Paper-based  480.94 671.61 528.48  595.85 597.80
Non-paper-based  211.16 149.59 163.65  260.38 320.50

Direct debits  1.97 2.94 5.30  5.95 6.03
Card payments with cards issued in the country (except cards with an e-moncy 2.90 3.07 5.28  6.00 7.35
of which:    
Payments with cards with a debit function 0.11 0.16 0.18  0.25 0.65
Payments with cards with a delayed debit function  0.67 0.72 0.81  0.32 0.31
Payments with cards with a credit function 2.12 2.19 4.29  5.43 6.39
Payments with cards with a debit and/or delayed debit function  - - -  - -
Payments with cards with a credit and/or delayed debit function  - - -  - -

E-money purchase transactions  - 0.00 0.00  0.00 0.00
of which:    
With cards with an e-money function  - - -  - -
With other e-money storages  - 0.00 0.00  0.00 0.00

Cheques  275.63 268.28 352.79  358.17 376.74
Other payment instruments  -  -  -  0.00  1.08 
Total value of transactions with payment instruments  972.61  1,095.49  1,055.51  1,226.35  1,309.50
of which:    
Cross-border transactions sent  -  -  -  -  140.95 

Memorandum item:       
Cross-border transactions received  -  -  -  -  156.17 
TRANSACTIONS PER TYPE OF TERMINAL       

a) Transactions at terminals located in the country with cards issued in the 28.17  33.98  38.86  42.29  45.83 
ATM cash withdrawals  23.58 28.44 32.24  35.03 37.18
ATM cash deposits  2.08 2.51 2.61  3.34 3.31
POS transactions (irrespective of type of card used)  2.51 3.03 4.01  3.92 5.34
E-money card-loading/unloading transactions  - - -  - -

b) Transactions at terminals located in the country with cards issued - - .  2.42 2.91
ATM cash withdrawals  - - -  1.45 1.76
ATM cash deposits  - - -  0.00 0.00
POS transactions (irrespective of type of card used)  - - -  0.96 1.15
E-money card-loading/unloading transactions  -  -  -  -  - 

c) Transactions at terminals located outside the country with cards issued in -  -  -  0.73  0.90 
ATM cash withdrawals  - - -  0.33 0.40
ATM cash deposits  - - -  0.00 0.00
POS transactions (irrespective of type of card used)  - - -  0.40 0.50
E-money card-loading/unloading transactions  -  -  -  - - 

Memorandum items:    
Cash advances at POS terminals  - - 0.01  0.01 0.01
OTC cash withdrawals  - - -  685.20 585.66
OTC cash deposits  -  - -  697.58  690.97 

Explanatory information on certain data items is given in the notes at the end of each country chapter. 

Πηγή: ECB, Δεκέμβριος 2006 
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Πίνακας 23, Payment and terminal transactions involving 
non-MFIs:Number of transactions 

 

 
2001 2002 2003  2004 2005

TRANSACTIONS PER TYPE OF PAYMENT  INSTRUMENT       
Credit transfers  5.29 9.78  12.81  17.00 29.09

of which;  
Paper-based  3.00 5.17  7.15  7.41  13.10
Non-paper ased  -b 2.29 4.61  5.66  9.59 15.98

Direct debits  6.47 10.89  11.79  13.10 16.62
Card paym s with cards issued in the country (except cards with an e-money function)  ent 49.25 47.32  59.22  64.62 67.19

of which:  
Payments with cards with a debit function  1.47 2.02  2.25  2.91   4.94
Payments with cards with a delayed debit f ction  un 5.92 6.02  6.45  1.84 1.52
Payments with cards with a credit function  41.86 39.28  50.52  59.87 60.73
Payments with cards with a debit and/or delayed debit function  - - - - -Payments with cards with a credit and/or delayed debit function  - - - - -E-money p hase transactions  urc - 0.00 0.00  0.00 0.00
of which:  
With cards with an e-money f nction  u - . .  . -
With other e-money storages  - 0.00  0.00  0.00 0.00

Cheques  18.03 17.06 26.81  28.16 27.83
Other payment instruments  - -  -  1.50 1.36
Total number of transactions with payment instruments  79.03 85.05  110.63  124.38 142.09

of which:  
Cross-border transactions sent  - -  -  - 6.74

Memorandum item:
Cross-border transactions received  - -  -  - 16.14

TRANSACTIONS PER TYPE OF TERMINAL    
a) Transactions at term als located in the country with cards issued in the country  in 192.37 188.60  208.21  209.25 233.58

ATM cash withdra s  wal 146.70 143.82  153.24  151.07  156.88
ATM cash deposits  9.59 9.40  8.83  10.56 10.77
POS transactions (irrespective of type of card ed)   us 36.09 35.38  46.14  47.63  65.93
E-money card-loading/unloading transactions  - -  .  . .

b) Transactions at terminals located in the country with cards issued outside the 
country

.  .  15.83  16.80

ATM cash withdra s  wal . .  9.39 9.04
ATM cash deposits  . .  0.00 0.00
POS transactions (irrespective of type of card ed)   us . .  6.44 7.76
E-money card-loading/unloading transactions  -  -  - -

c) Transactions at term als located outside the country with cards issued in the in .  4.15  4.98
ATM cash withdra s  wal . .  1.73   1.65
ATM cash deposits  . .  0.00 0.00
POS transactions (irrespective of type of card ed)   us . .  2.42 3.33
E-money card-loading/unloading transactions  -  -  - -

Memorandum items:  
Cash advances at POS minals  ter - 0.01  0.01   0.01
OTC cash withdrawals  46.34 66.89
OTC cash deposits  -  -  62.47 79.01

Explanatory information on certain data items is given in the notes at the end of each country cha    

Πηγή: ECB, Δεκέμβριος 2006 
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Πίνακας 24, Payment card functions and accepting devices 
                                     (original units; end of period) 
 

      
 2001 2002 2003 2004 2005

CARDS ISSUED IN THE COUNTRY       
Cards with a cash function  7,154,240 7,548,124 7,869,43 1 7,657,564 8,168,200

Cards with a payment function (except an c-moncy function)  8,965,027 10,737,998 11,366,349 11,057,840 12,031,600

of which:  
Cards with a debit  function  4,515,273 5,274,603 5,488,605 5,339,416 5,916,608

Cards with a delayed  debit function  305,629 306,326 297,865 76,492 69,520

Cards with a credit function  4,144,125 5,157,069 5,579,879 5,641,932 6,045,472

Cards with a debit and/or delayed debit function  - - - - -
Cards with a credit and/or delayed debit function  - - - - -

Cards with an c-moncy function  - - - - -
of which:  
Cards with an e-money function which have been loaded at least once  - - - - -

Total number of cards (irrespective of the number of functions on the card)  11.032,468 11.982,371 11.890,351 12.978,275 13.987,541

of which:  
Cards with a combined debit, cash and e-money function  - - - - -

TERMINALS LOCATED IN THE COUNTRY       
ATMs  4,377 5,078 5,468 5,864 6,155

of which:  
ATMs with a cash withdrawal function  4,377 5,078 5,468 5,864 6,155

ATMs with a credit transfer function  4,164 4,731 5,127 5,488 5,892

POS terminals  277,299 350,554 417,714 454,476 488,063

of which:  
EFTPOS terminals  122,128 154,391 182,729 199,418 217,492

E-money c minals  ard ter - - - - -
of which:  
E-money card-loading/unloading terminals  - - - - -

E-money card-accepting terminals  - - - - -

Explanatory information on certain data items is given in the notes at the end of each country chapter 
      

Πηγή: ECB, Δεκέμβριος 2006 



Πίνακας 25, Τοποθέτηση Προϊόντος στην Αγορά (positioning) 
 

Τρόπος Πληρωμής  Περιγραφή  Ποσό  

Μετρητά (pay)  Μικρο-αγορές  0 έως 20 €  

ATEnet Debit (buy)  Καθημερινές Αγορές  20 έως 200€  

Πιστωτικές Κάρτες (get)  Μεγάλες Αγορές  Πάνω από 200€  

Πηγή: VISA, Οκτώβριος 2005 

Με άλλα λόγια: 

Η Χρεωστική Κάρτα είναι ο σύντροφος  του πελάτη 

στην καθημερινότητα και στα ταξίδια του. 
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Χρεωστικές
κάρτες
65%

Πιστωτικές
κάρτες
29%

Εταιρικές
κάρτες

6%

Διάγραμμα 5α, Visa Europe
Αγορές σε επιχειρήσεις κάρτες

 

Πιστωτικές
κάρτες
88%

Εταιρικές
κάρτες

6%Χρεωστικές
κάρτες

6%

Διάγραμμα 5β, Visa Ηellas
Αγορές σε επιχειρήσεις κάρτες

 
  
Πηγή: VISA, Οκτώβριος 2005 

 



Διάγραμμα 6, Προτιμήσεις καταναλωτών για πληρωμές μικρότερες των $20 
 

Exact Card

Debit/ATM Card

Credit Cards

Missing or no 
Preference Indicated

Cash

Participating Consumers

 
 
 
 

Exact Card
Debit/ATM Card

Credit Cards

Missing or no 
Preference Indicated

Cash

Non-Participating Consumers

Checks
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Διάγραμμα 7, Προτιμήσεις καταναλωτών για πληρωμές μεγαλύτερες των $20 
 

Exact Card

Debit/ATM Cards

Credit Cards

Missing or no 
Preference Indicated

Checks

Cash

Participating Consumers

 
 
 
 

Debit/ATM Cards

Credit Cards

Missing or no 
Preference Indicated

Cash

Checks
Non-Participating Consumers

 
 

 

 

 

 

 111


	ΕΥΡΩΖΩΝΗ
	Ελληνική Επικράτεια - Ζώνη Ευρώ 


