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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αποτελεί μία αναλυτική παρουσίαση της 

Κινητής Τραπεζικής (Mobile Banking) και των προεκτάσεων της στην Ελλάδα. Στο 

πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες του m-Banking και πιο 

συγκεκριμένα στα συστατικά στοιχεία του, στους εμπλεκόμενους φορείς, στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και τα οφέλη της 

χρήσης του τόσο από τους πελάτες όσο και από τις Τράπεζες. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

δίνεται έμφαση στην οργάνωση του τραπεζικού συστήματος με βάση τις διαθέσιμες 

τεχνολογίες. Παράλληλα με την παρουσίαση των τεχνολογιών,  γίνεται και ανάλυση 

τεσσάρων βασικών τραπεζικών συναλλαγών όπως οι ερωτήσεις υπολοίπου, οι 

πληρωμές, οι μεταφορές και οι ενημερώσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μία 

θεωρητική προσέγγιση τόσο των απαιτήσεων ασφαλείας που έχει ένα τέτοιο 

σύστημα όσο και των τεχνικών ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη 

διεκπεραίωση συναλλαγών με την χρήση του κινητού τηλεφώνου. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο παραθέτονται με κάθε λεπτομέρεια οι παρεχόμενες υπηρεσίες των 

ελληνικών Τραπεζών που υποστηρίζουν το mobile banking και οι τεχνολογίες 

ανάπτυξης και ασφάλειάς του. Επιπλέον, για την πληρέστερη απεικόνιση του 

αντικειμένου, καταγράφονται και παράμετροι όπως οι διαδικασίες εγγραφής, η 

διαθεσιμότητα, η τεχνική υποστήριξη και το περιβάλλον λειτουργίας της εφαρμογής 

ενώ η ενότητα κλείνει με την αξιολόγηση των καλύτερων υπηρεσιών. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της αποδοχής του m-Banking στην 

Ελλάδα. Έτσι, με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού διείσδυσης της Κινητής 

Τραπεζικής στην καθημερινότητα των Ελλήνων, παρουσιάζονται τα ευρήματα μιας 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 1/6/2006 έως 30/9/2006 με τη 

βοήθεια ερωτηματολογίου που μοιράστηκε σε πελάτες της Τράπεζας Probank. 

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με το σχολιασμό των αποτελεσμάτων της έρευνας  

που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων με το στατιστικό πακέτο SPSS και 

την παράθεση της γενικής κατάστασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
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ABSTRACT 
 

The present diplomatic work constitutes an analytic presentation of the 

Mobile Banking service and its extensions in Greece. The first chapter is a report 

about the basic meanings of m-banking and more particularly about its constitutive 

(structural) elements, the involved bearers, the provided services, the technology that 

is used and the profits of the use so much for of the costumers as long as of the 

Banks. The second chapter lays emphasis on the organization of the banking system 

on the basis of the available technologies. At the same time with the presentation of 

the technologies, there is also an analysis of four basic banking transactions such as 

balance inquiries, payments, fund transfers and information inquiries. In the third 

chapter it is attempted a theoretical approach of the safety requirements, that these 

systems have, as well as of the safety techniques that are used today for the 

processing of transactions with the use of mobile telephone. The fourth chapter 

indicates in every detail the provided services of the Greek Banks, which support m-

banking, and the deployment and safety technologies. Furthermore, for the complete 

depiction of the subject, are recorded also parameters such as the processes of 

registration, the availability, the technical support and the operational environment of 

the application, while the chapter ends with the evaluation and presentation of the 

best services. In the fifth chapter there is an effort of investigation of the m-banking 

acceptance-adoption in Greece. Aiming at the ascertainment of the infiltration’s 

degree of the mobile banking in the Greek daily routine, are presented the results of a 

research that was carried out at the period from 1/6/2006 until 30/9/2006, with the 

help of a questionnaire that was shared to the customers of Bank Probank. Finally, 

the diplomatic work is completed with the annotation of the research’s results, which 

arising from the analysis of data with the statistical software of SPSS and the 

indication of general state in Greece as well as in the abroad. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: M-BANKING – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ M-BANKING – ΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Οι συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται στην παγκόσμια τραπεζική αγορά με 

την αύξηση της ανάγκης των πελατών για φορητότητα οδηγούν στη συνεχή αλλαγή 

των μέχρι τώρα υφιστάμενων δικτύων διανομής των τραπεζικών προϊόντων. 

Παράγοντες όπως η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος με τη σύγκλιση των 

οικονομιών όλου του κόσμου, η όξυνση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι 

τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της τηλεπικοινωνιών και, γενικότερα, η διάδοση 

του ηλεκτρονικού και κινητού εμπορίου, ιδιαίτερα στους νέους, ήταν η αφορμή για τη 

ραγδαία ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης. Η Ηλεκτρονική Τραπεζική 

(Electronic ή Online Banking) αποτελεί το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό μέσο 

για τη διενέργεια συναλλαγών. Με τον όρο Ηλεκτρονική Τραπεζική εννοούμε τη 

δυνατότητα των Τραπεζών να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους κατά την 

εκτέλεση μιας σειράς συναλλαγών μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών.  Κατά συνέπεια τα ηλεκτρονικά κανάλια διανομής που  απαρτίζουν 

αυτή την εξυπηρέτηση «νέας γενιάς» είναι τα ATM, τα κέντρα τηλεφωνικής 

υποστήριξης (Phone Banking), τα κέντρα εξυπηρέτησης μέσω Διαδικτύου (Internet 

Banking) και τα κέντρα εξυπηρέτησης μέσω Κινητού Τηλεφώνου (Mobile Banking). 

 Το m-banking, σύντμηση του Mobile Banking, παρέχει τη δυνατότητα 

διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών με την χρήση της τεχνολογίας του κινητού 

τηλεφώνου, άμεσης πληροφόρησης 24 ώρες το 24ωρο και, ανάλογα με τον τρόπο που 

έχει σχεδιάσει η τράπεζα την υπηρεσία της, την άμεση διενέργεια συναλλαγών. Έτσι, 

καλύπτει ένα μεγάλο σύνολο οικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων, που παρέχουν 

τα πιστωτικά ιδρύματα τόσο μέσω των παραδοσιακών καταστημάτων όσο και μέσω 

των άλλων εναλλακτικών δικτύων διανομής, καταργώντας ουσιαστικά τη στενότητα 

του χώρου και του χρόνου (1, 2). 

 Ως αποτέλεσμα του παραπάνω ορισμού του m-banking προκύπτει η βασική 

θεώρηση της παρούσας εργασίας ότι το m-banking συμπεριλαμβάνει και το Phone 
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Banking, χωρίς όμως να ταυτίζεται, καθώς το κινητό τηλέφωνο, εκτός από μια 

υπερσύγχρονη υπολογιστική μηχανή, είναι πρώτιστα μία συσκευή φωνητικής 

τηλεφωνίας με όλα τα χαρακτηριστικά ενός συμβατικού τηλεφώνου (3). Ωστόσο, θα 

πρέπει να γίνει σαφές ότι ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Phone Banking 

είναι οι ίδιες με αυτές που προσφέρονται και από το Mobile Banking, οι δυνατότητες 

ενός «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου για την πραγματοποίηση τραπεζικών 

συναλλαγών  είναι αδιαμφισβήτητα πολύ περισσότερες. 

 

1.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ M-BANKING 
 

Το m-banking είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Τραπεζών και άλλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,  όπως οι εταιρίες πιστωτικών καρτών, με τους 

τηλεπικοινωνιακούς φορείς και με τις κατασκευάστριες εταιρίες τόσο φορητών 

συσκευών όπως το κινητό τηλέφωνο και το PDA όσο και λογισμικού για τους 

αυτόματους πωλητές υπηρεσιών. Οι βασικοί αυτοί φορείς, ενωμένοι, δημιουργούν 

την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία των κινητών οικονομικών υπηρεσιών. 

Εντούτοις, καθένας από αυτούς ξεχωριστά έχει τις δικές του δυνατότητες και 

αδυναμίες αλλά και βλέψεις για την αγορά (4). 

Κατά κύριο λόγο οι Τράπεζες θέλουν να συντηρήσουν την θέση τους ως ο 

κεντρικός φορέας παροχής τραπεζικών υπηρεσιών στην χρηματοοικονομική αγορά. 

Παράλληλα, όμως, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διάφορες μελέτες για τη 

διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης, με την χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η 

κινητή τηλεφωνία, ως πλατφόρμας οικονομικών υπηρεσιών. Έτσι, με στόχο την 

προσέγγιση νέων πελατών αλλά και τη διατήρηση της υπάρχουσας πελατείας, οι 

Τράπεζες εισέρχονται στον τομέα της πληροφορικής (είτε ως Content Provider είτε 

ως Trusted Third Party είτε ως Payment Service Provider είτε σε συνδυασμό αυτών), 

παρέχοντας το πλαίσιο λειτουργίας οικονομικών  εφαρμογών, ως γνώστες του 

αντικειμένου των πληρωμών (κυρίως των μακροπληρωμών). 

Οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς και πιο συγκεκριμένα οι εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας έχουν σαν σκοπό την παροχή ασύρματων υπηρεσιών αιχμής και την 

αύξηση της κίνησης στα δίκτυά τους. Το Mobile Banking προσφέρει μια σίγουρη οδό 

για την επίτευξη ανάπτυξης με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων. Τα αποτελέσματα, 

μάλιστα, είναι εντυπωσιακά σε χώρες όπου η διείσδυση του κινητού τηλεφώνου 
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παρουσιάζει τον κορεσμό, όπως οι χώρες της ανατολικής Ασίας. Επίσης, οι πάροχοι 

ασύρματης πρόσβασης (Wireless Service Providers) χρησιμοποιούν το m-banking ως 

διαφήμιση για να προσελκύσουν νέους πελάτες και να διατηρήσουν τους παλιούς. 

Πολλές φορές οι WSP προσπαθούν να λειτουργούν και ως πιστωτικά ιδρύματα που 

διαχειρίζονται μικροπληρωμές και εγκρίνουν όρια για πληρωμές λογαριασμών. Στην 

Ελλάδα, οι βασικοί WSP είναι τρεις: Vodafone, Cosmote και Wind και όλοι 

χρησιμοποιούν τεχνολογίες 3G/UMTS (Universal Mobile Telecommunication 

System). 

Οι εταιρίες πληροφορικής ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη προτύπων που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εξελιγμένων εφαρμογών. Το Mobile Banking και 

γενικά η ενασχόληση με το m-commerce προσφέρεται για την ανάπτυξη βασικών 

προτύπων με στόχο την εξέλιξη. Οι εταιρίες λογισμικού εκμεταλλεύονται αυτά τα 

πρότυπα και μαζί με την προσαρμοσμένη ανάπτυξη των κινητών τηλεφώνων από τα 

εργοστάσια παραγωγής είναι σε θέση να κατασκευάσουν τη δομή των οικονομικών 

εφαρμογών. Επίσης, σημαντικά είναι τα κέρδη για τις εταιρίες πληροφορικής από την 

προώθηση των κινητών ως μέσου διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών, αυξάνοντας 

τις πωλήσεις των «έξυπνων» τηλεφώνων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση 

με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, δε δείχνουν να ενδιαφέρονται για τις 

ηλεκτρονικές πληρωμές ως αντικείμενο εργασιών. 

 

1.3 ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ M-BANKING 
 

To Mobile Banking παρέχει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών και 

προϊόντων 24 ώρες το 24ωρο, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις ανάγκες των πελατών. Οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες, χωρισμένες σε πέντε βασικές κατηγορίες εργασιών των 

Τραπεζών, είναι οι εξής: 

 

Α. Πληροφορίες-Ενημέρωση 

 

Καταθέσεις 

• Υπόλοιπο καταθετικού λογαριασμού (€, ΞΝ) 

• Τελευταίες κινήσεις καταθετικού λογαριασμού 
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• Προθεσμιακή κατάθεση 

• Κατάσταση επιταγών 

• Πάγιες εντολές 

• Alert συναλλαγών 

Δάνεια 

• Υπόλοιπο δανειακού λογαριασμού (€, ΞΝ) 

• Τελευταίες κινήσεις  δανειακού λογαριασμού 

• Πινάκιο δόσεων δανείου 

• Alert συναλλαγών 

Πιστωτικές Κάρτες 

• Υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας 

• Τελευταίες κινήσεις πιστωτικής κάρτας (statement) 

Επενδύσεις 

• Χαρτοφυλάκιο μετοχών ΧΑΑ 

• Χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων 

• Κατάσταση ΧΑΑ 

• Κατάσταση αμοιβαίων κεφαλαίων της Τράπεζας 

• Τιμές συναλλάγματος 

 

Β. Κίνηση Κεφαλαίων 

 

• Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών ίδιου δικαιούχου 

• Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών διαφορετικών δικαιούχων 

• Έμβασμα σε μετρητά 

• Διατραπεζική μεταφορά εσωτερικού (Dias Transfer) 

• Διατραπεζική μεταφορά εξωτερικού 

• Αγορά/Πώληση μετοχών ΧΑΑ 

• Αγορά/Εξαγορά μεριδίων της Τράπεζας 
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Γ. Πληρωμές Οφειλών 

 

Δάνεια-Πιστωτικές Κάρτες 

• Δόση δανείου 

• Κάρτα εκδόσεως της Τράπεζας ίδιου κατόχου 

• Κάρτα εκδόσεως της Τράπεζας τρίτων 

• Κάρτα εκδόσεως άλλων Τραπεζών 

Δημόσιο 

• ΦΠΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ 

• Φόρος εισοδήματος Φ/Π 

ΔΕΚΟ 

• ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ 

Λογαριασμοί άλλων εταιριών 

• Τηλεφωνία (σταθερή-κινητή) 

• Παροχών 

• Ασφάλειες 

• Αλυσίδες καταστημάτων 

Πάγιες εντολές πληρωμής 

 

Δ. Αιτήσεις 

 

• Άνοιγμα λογαριασμού 

• Αλλαγή UserID και Password 

• Έκδοση καρνέ επιταγών 

• Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση alert συναλλαγών 

• Χορήγηση πιστωτικής κάρτας 

• Χορήγηση δανείου 

• Αποστολή μέσω FAX ενημερώσεων 

 

Ε. Γενικές Πληροφορίες 

 

• Προϊόντα και Υπηρεσίες της Τράπεζας (21) 
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Ένας άλλος τρόπος για να κατηγοριοποιηθούν οι παραπάνω υπηρεσίες είναι 

ανάλογα με τα μοντέλα Push και Pull, ανάλογα δηλαδή με το αν η υπηρεσία 

παρέχεται αυτόματα ή όχι. Στο μοντέλο Push η Τράπεζα, γνωρίζοντας το ενδιαφέρον 

του πελάτη της για συγκεκριμένες υπηρεσίες, αποστέλλει ενημερώσεις βασισμένες σε 

ένα προσυμφωνηθέν σύνολο κανόνων, χωρίς να έχουν ζητηθεί εκείνη τη στιγμή. Στο 

πνεύμα των υπηρεσιών αυτών λειτουργούν τα alert συναλλαγών, τα οποία 

πληροφορούν τον πελάτη για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση των 

λογαριασμών του. Αντίθετα, στο μοντέλο Pull ο πελάτης είναι αυτός που κάνει ρητή 

αίτηση στην Τράπεζα για να του παρέχει μια υπηρεσία ή πληροφορίες. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκει η πλειοψηφία των κινητών υπηρεσιών.  

Επίσης, η ταξινόμηση των τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να γίνει με βάση την 

φύση της υπηρεσίας. Έτσι προκύπτουν δύο κύριες κατηγορίες, οι υπηρεσίες 

ενημερώσεων και οι υπηρεσίες συναλλαγών. Κατά συνέπεια, μια υπηρεσία όπως η 

ερώτηση υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού ανήκει στην πρώτη κατηγορία ενώ η 

πληρωμή ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας στη δεύτερη. Ένα ακόμη σημείο 

διαφοροποίησης των υπηρεσιών ενημερώσεων και συναλλαγών είναι ασφάλεια, 

καθώς οι εγχρήματες συναλλαγές απαιτούν αυξημένο επίπεδο ασφαλείας στο κανάλι 

επικοινωνίας χρήστη και Τράπεζας. 

Η κλασικότερη, ωστόσο, κατηγοριοποίηση είναι με βάση το αντικείμενο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και είναι η ακόλουθη: 

• Κινητή διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών    

• Κινητή διαχείριση χρηματιστηριακών λογαριασμών 

• Κινητές οικονομικές πληροφορίες. 

Η κινητή διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών αναφέρεται στην χρησιμοποίηση 

τραπεζικών υπηρεσιών μη πληροφοριακής φύσης που είναι συγκεκριμένες για έναν 

προσωπικό λογαριασμό, όπως το ταμιευτήριο. Σε ότι αφορά την κινητή διαχείριση 

χρηματιστηριακών λογαριασμών, αυτή έχει να κάνει με συναλλαγές που δεν έχουν 

πληροφοριακό χαρακτήρα και είναι συνδεδεμένες με έναν λογαριασμό αξιών. Τέλος, οι 

κινητές οικονομικές πληροφορίες περιέχουν όλες εκείνες τις τραπεζικές, χρηματιστηριακές 

και οικονομικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις υπηρεσίες συναλλαγών και, επομένως, είναι 

αποκλειστικά ενημερωτικού χαρακτήρα. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι μια Τράπεζα είναι σε 

θέση να παρέχει μόνο υπηρεσίες ενημερώσεων, χωρίς τη δυνατότητα διεκπεραίωσης 

τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών, αλλά όχι και το αντίστροφο. Όπως είναι 

φυσικό, η τελευταία κατηγορία είναι και η πιο ευρεία από άποψη υπηρεσιών (1, 5, 9). 
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1.4 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ M-BANKING 
 

Η τεχνολογία παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των κινητών οικονομικών 

υπηρεσιών. Καθώς οι υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν από πολλά διαφορετικά 

κανάλια, οι Τράπεζες θα πρέπει να επιλέξουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

επικοινωνίας με τους πελάτες τους. Έτσι, το Mobile Banking στηρίχθηκε σε κινητές 

εφαρμογές των ακόλουθων τεσσάρων καναλιών: 

• SMS (Short Messaging Service) 

• WAP (Wireless Application Protocol) 

• IVR (Interactive Voice Response) 

• SMAC (Standalone Mobile Application Clients) (1, 5). 

Το m-banking μέσω SMS αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο διεκπεραίωσης 

τραπεζικών συναλλαγών, ως το παλιότερο κανάλι διανομής. Βασίζεται στην 

ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου μέχρι 160 χαρακτήρων των 7 bit και υποστηρίζεται 

από το πρότυπο GSM. Ο πελάτης στέλνει ένα κωδικοποιημένο SMS σε έναν 

προκαθορισμένο αριθμό τηλεφώνου και παραλαμβάνει άμεσα από τον SMS 

εξυπηρετητή της Τράπεζας ένα απαντητικό μήνυμα που περιέχει τη συγκεκριμένη 

υπηρεσία. Π.χ. οι πελάτες της EFG Eurobank-Ergasias μπορούν να ενημερώνονται 

για το υπόλοιπο των λογαριασμών τους στέλνοντας «Υ» και τον αριθμό λογαριασμού 

που επιθυμούν και λαμβάνοντας το λογιστικό και το διαθέσιμο υπόλοιπό τους πάλι 

μέσω SMS. 

Αν και η υπηρεσία SMS απαιτεί τη μικρότερη προσπάθεια από άποψη 

κόστους και χρόνου υλοποίησης, δεν μπορεί να υποστηρίξει όλες τις διαθέσιμες 

τραπεζικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα τις υπηρεσίες συναλλαγών. Κατά συνέπεια, οι 

περισσότερες Τράπεζες έχουν περιορίσει την χρήση της στις υπηρεσίες 

ενημερώσεων, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Το παραπάνω γεγονός, 

βέβαια, έχει να κάνει και με τα κανάλια διανομής που έχει στη διάθεσή της μία 

Τράπεζα, όπως και με τη διείσδυση της κινητής τεχνολογίας σε μια χώρα και την 

χρήση κινητών τηλεφώνων που υποστηρίζουν και άλλα κανάλια διανομής, πέραν του 

SMS. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία παρέχει 

μέσω SMS μόνο τη δυνατότητα μεταφορών μεταξύ λογαριασμών από την πληθώρα 

των υπηρεσιών συναλλαγών. Τέλος, ένας από τους κύριους λόγους που το m-banking 
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μέσω SMS δεν προσφέρει υπηρεσίες συναλλαγών είναι η έλλειψη ασφάλειας, καθώς 

κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των δεδομένων δεν είναι εφικτή η κρυπτογράφηση 

του περιεχομένου. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι αρκετές Τράπεζες χρησιμοποιούν 

DialUp εξυπηρετητές για τη διασταύρωση του προδηλωμένου αριθμού τηλεφώνου 

από το οποίο γίνονται οι συναλλαγές. 

Το m-banking μέσω WAP βασίστηκε στο σχεδιασμό του e-banking με στόχο 

την κατάκτηση του κινητού Διαδικτύου. Ωστόσο, αν και η εμφάνιση του έγινε σχεδόν 

παράλληλα με το SMS και τα κινητά τηλέφωνα δεύτερης γενιάς, δεν είχε την ίδια 

απήχηση. Οι Τράπεζες διατηρούν WAP sites όπου οι πελάτες τους έχουν πρόσβαση 

με την χρήση προσωπικών κωδικών και από τα οποία μπορούν να πραγματοποιούν 

τόσο πληροφοριακής φύσης όσο και εγχρήματες συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, ο 

πελάτης μέσω του WAP browser που είναι εξοπλισμένο το κινητό του τηλέφωνο 

κάνει αίτηση για μία υπηρεσία και λαμβάνει στην οθόνη του, με τη βοήθεια μιας 

πύλης WAP, περιεχόμενο, το οποίο είτε είναι αποθηκευμένο είτε δημιουργείται 

εκείνη τη στιγμή από έναν εξυπηρετητή, όπως ακριβώς και στο Internet. Όσον αφορά 

την ασφάλεια των συναλλαγών, τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν το 

πρωτόκολλο WTLS, ανάλογο του SSL/TLS στο e-banking, για την κρυπτογράφηση 

κατά τη μεταφορά των δεδομένων, ενώ απαραίτητο είναι τόσο ο PIN για την 

αναγνώριση του πελάτη όσο και ο ΤΑΝ για την αυθεντικοποίηση των συναλλαγών. 

Το βασικό πλεονέκτημα των υπηρεσιών WAP έγκειται στην 

προσαρμοστικότητα που παρουσιάζουν σε όλες τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που 

υποστηρίζουν WAP, χωρίς ιδιαίτερες ρυθμίσεις, δημιουργώντας έτσι ένα οικείο 

περιβάλλον λειτουργίας για τον χρήστη, ανάλογο του κλασικού Διαδικτύου και των 

οικονομικών εφαρμογών του. Ωστόσο, δεδομένης της ανάγκης ύπαρξης WAP 

browser στο κινητό, οι Τράπεζες χάνουν ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς. 

Με την ίδια λογική ευχρηστίας είναι κατασκευασμένο και το i-mode της NTT 

DoCoMo, που ξεκίνησε από την Ιαπωνία και τείνει να πάρει την θέση του WAP ως 

καναλιού διανομής τραπεζικών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα i-mode, η οποία στην 

Ελλάδα προσφέρεται προς χρήση από την Cosmote (η ανάλογη πρόταση της 

Vodafone με το Vodafone Live δεν προσφέρει ακόμη τη δυνατότητα διενέργειας 

τραπεζικών συναλλαγών), χρησιμοποιεί i-HTML, αντί για WML, ενώ στηρίζεται στα 

ιδιόκτητα πρότυπα ALP και TLP της DoCoMo. Η μετατροπή των HTML 

ιστοσελίδων σε format συμβατό του i-mode είναι εύκολη και γρήγορη, αφού η i-
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HTML αποτελεί υποσύνολο της HTML, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των 

συνεργατών και τη δημιουργία ολόκληρου «οικοσυστήματος» 4000 παρόχων, μεταξύ 

των οποίων και αρκετών τραπεζών. Αποτελεί δηλαδή μία πλήρης ασύρματη υπηρεσία 

Διαδικτύου. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το i-mode είναι βασισμένο στη 

μεταγωγή πακέτου, γεγονός που επιτρέπει τη συνεχή σύνδεση των χρηστών, και 

χρησιμοποιεί το SSL για την κρυπτογράφηση των δεδομένων (6). 

Όπως ορίστηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, το m-banking μέσω IVR ή 

μέσω τηλεφωνικού κέντρου προϋποθέτει την χρήση κινητού τηλεφώνου για τη 

διενέργεια των τραπεζικών συναλλαγών. Όσον αφορά την τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται για την παροχή της υπηρεσίας, το IVR είναι μία τηλεφωνική 

εφαρμογή που επιτρέπει στον καλούντα να διαχειρίζεται ένα φωνητικό μενού και 

λειτουργεί μέσω μιας σειράς προκαθορισμένων αριθμών τηλεφώνου που η Τράπεζα 

έχει γνωστοποιήσει. Έτσι, ο πελάτης των εναλλακτικών δικτύων Mobile Banking και 

Phone Banking καλώντας έναν IVR αριθμό ακούει ένα ηχογραφημένο εισαγωγικό 

μήνυμα και στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει από το διαθέσιμο μενού με το 

πληκτρολόγιο του κινητού του τηλεφώνου (σήματα DTMF) την υπηρεσία που τον 

ενδιαφέρει, αλληλεπιδρώντας με ένα πρόγραμμα φωνής. Επιπλέον, υπάρχει η 

δυνατότητα αναγνώρισης φωνητικών εντολών του πελάτη, κυρίως λέξεων και απλών 

προτάσεων, καταργώντας την ανάγκη εισαγωγής δεδομένων (στην προκειμένη 

περίπτωση επιλογών) από το πληκτρολόγιο και, στην ουσία, το τονικό σύστημα. Η 

Εγνατία Τράπεζα εκμεταλλεύεται την αναγνώριση φωνής με το Voicebanking που 

προσφέρει στους πελάτες της. 

Οι υπηρεσίες IVR έχουν περιορισμένες δυνατότητες και επικεντρώνονται 

κυρίως σε συναλλαγές ενημερώσεων ενώ η χρήση τους θεωρείται πιο ακριβή σε 

σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια διανομής αφού γενικά η πραγματοποίηση μιας 

φωνητικής κλήσης μέσης διάρκειας ενός μέσου χρήστη είναι πιο ακριβή από την 

αποστολή SMS ή τη μεταφορά δεδομένων WAP και SMAC. Κατά αναλογία με τις 

υπηρεσίες SMS, η ασφάλεια είναι ελλιπής, αφού δεν είναι δυνατή η κρυπτογράφηση. 

Ωστόσο, οι πελάτες προστατεύονται εν μέρει με την χρήση προσωπικών κωδικών 

PIN και με τον έλεγχο του αριθμού του τηλεφώνου μέσω ενός DialUp εξυπηρετητή. 

Το m-banking μέσω εφαρμογών SIM Application Toolkit ή J2ME αναμένεται 

να αποτελέσει την πιο πλήρη προσέγγιση από άποψη εμπειρίας για τον χρήστη και 

συνεπώς την πιο επικερδής. Οι αυτόνομες κινητές εφαρμογές πελάτη (SMAC), που 
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αποτελούν τη γενική κατηγορία, απαιτούν το κατέβασμα στη μνήμη του κινητού 

τηλεφώνου ή στη SIM Card εφαρμογών κινητού Διαδικτύου και την εγκατάσταση 

τους με τη βοήθεια κάποιου περιβάλλοντος ανάπτυξης. Παράλληλα με την 

εγκατάσταση των προγραμμάτων, το λογισμικό της φορητής συσκευής διαμορφώνει 

το περιεχόμενο σύμφωνα με το προφίλ του χρήστη, αυξάνοντας την ευχρηστία. Οι 

πελάτες, αφού ολοκληρώσουν την αρχική διαδικασία, συνδέονται με τον εξυπηρετητή 

της Τράπεζας μέσω των εταιριών παροχής ασύρματων υπηρεσιών και είναι να σε 

θέση να διεκπεραιώσουν το σύνολο των προσφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών. 

Στην Ελλάδα, οι Τράπεζες δεν έχουν εκμεταλλευτεί ακόμα το συγκεκριμένο κανάλι 

διανομής, παρότι είναι αρκετά υποσχόμενο. 

Η επικοινωνία στις υπηρεσίες SIM Application Toolkit και J2ME 

πραγματοποιείται τόσο μέσω SMS όσο και μέσω WAP ενώ ο προγραμματισμός  

βασίζεται σε Java και XML για τις πιο εξελιγμένες εκδόσεις. Βασικά μειονεκτήματα, 

όμως, αυτών των αυτόνομων εφαρμογών αποτελούν η δυνατότητα εγκατάστασης 

εφαρμογών στη SIM Card μόνο από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και η αδυναμία 

διαμόρφωσης των εφαρμογών σύμφωνα με κάθε μοντέλο κινητού τηλεφώνου στο 

οποίο ενδέχεται να λειτουργήσουν. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το επίπεδο 

ασφάλειας είναι πολύ υψηλό, παρέχοντας τη διασφάλιση του πελάτη κατά τη 

διάρκεια όλης της σύνδεσης, ακόμη και κατά την ανταλλαγή SMS με συμμετρική και 

ασύμμετρη κρυπτογράφηση (1, 5, 7). 

 

1.5 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ M-BANKING 
 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες m-banking είναι προσανατολισμένες στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου marketing, οι οποίες αντανακλούν τις προτιμήσεις και τις 

απαιτήσεις του συναλλακτικού κοινού. Έτσι, η σχεδίαση των υπηρεσιών γίνεται με 

βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν στην καθιέρωση του m-

banking ως καναλιού διανομής τραπεζικών εργασιών και κυρίως στην προσέλκυση 

νέων πελατών. Σύμφωνα με την έρευνα του e-business forum για την προώθηση των 

υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής στις ελληνικές επιχειρήσεις (8), τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 
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• Ευκολία εκμάθησης. Η ευκολία εκμάθησης μιας υπηρεσίας εξαρτάται κυρίως από 

την ευκολία κατανόησης της λειτουργίας της μέσω άμεσης παροχής βοήθειας, 

όποτε είναι αναγκαία.  

• Αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση ενός χρήστη με την παρεχόμενη υπηρεσία 

εξαρτάται κυρίως από την κατανόηση από αυτόν των μηνυμάτων που θα λάβει ως 

απάντηση στις ενέργειές του. 

• Ευκολία χρήσης. Η ευκολία χρήσης (ευχρηστία) μιας υπηρεσίας εξαρτάται 

κυρίως από την υλοποίηση συμβάσεων χρηστικότητας (interfaces), κατανοητών 

από το μέσο χρήστη, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του.  

• Καταλληλότητα σχεδιασμού. Η καταλληλότητα σχεδιασμού μιας υπηρεσίας 

εξαρτάται κυρίως από την άποψη του πελάτη για το ύφος που πρέπει να έχει η 

προσφερόμενη υπηρεσία. 

• Επάρκεια. Η επάρκεια μιας υπηρεσίας εξαρτάται από την αποτελεσματική 

κάλυψη των απαιτήσεων των χρηστών της. 

• Θετική εμπειρία. Η θετική εμπειρία εκφράζει τη συνολική αίσθηση που 

αποκομίζει ο χρήστης και εξαρτάται από τις προσδοκίες που έχει διαμορφώσει 

από την χρήση παρόμοιων υπηρεσιών. 

• Ακριβής πληροφόρηση. Η ακριβής πληροφόρηση εκφράζει την αίσθηση για την 

ακρίβεια (ορθότητα) της πληροφόρησης που αποκομίζει ο πελάτης από την χρήση 

της υπηρεσία και εξαρτάται κυρίως από το περιεχόμενο της πληροφόρησης.  

• Αξιόπιστη πληροφόρηση. Η αξιόπιστη πληροφόρηση μιας υπηρεσίας εξαρτάται 

κυρίως από το πόσο “πιστευτές” είναι οι πληροφορίες που αυτή παρέχει.  

• Επίκαιρη πληροφόρηση. Η επίκαιρη πληροφόρηση μιας υπηρεσίας εξαρτάται από 

τη συχνότητα ανανέωσης των πληροφοριών που διαπιστώνει ο χρήστης της.  

• Σχετική πληροφόρηση. Η σχετική πληροφόρηση μιας υπηρεσίας εξαρτάται 

κυρίως από το περιεχόμενο των πληροφοριών της και πόσο σχετικό είναι με τη 

δραστηριότητα της συγκεκριμένης Τράπεζας. 

• Κατανοητή πληροφόρηση. Η κατανοητή πληροφόρηση μιας υπηρεσίας εξαρτάται 

κυρίως από τη γλώσσα-έκφραση που χρησιμοποιείται. Χρήση επαγγελματικών 

εκφράσεων και ορολογίας μη διαδεδομένης στο κοινό, μειώνουν δραματικά το 

βαθμό κατανόησης της πληροφόρησης. 
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• Επαρκής πληροφόρηση. Η επάρκεια πληροφόρησης μιας υπηρεσίας εξαρτάται 

κυρίως από την ποσότητα των πληροφοριών της. Εάν είναι υπερβολική η 

ποσότητα, γίνεται δύσκολη η αναζήτηση ενώ εάν είναι λίγη η ποσότητα, μένουν 

κενά στην ενημέρωση.  

• Σωστή παρουσίαση πληροφόρησης. Η σωστή παρουσίαση πληροφόρησης 

εξαρτάται κυρίως από την αποτελεσματική χρήση των μέσων που 

χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των πληροφοριών (κείμενο, φωτογραφίες, 

γραφήματα-πίνακες, βίντεο, ήχοι, μουσική κ.λπ.).  

• Καλή φήμη. Η καλή φήμη μιας υπηρεσίας εξαρτάται κυρίως από την 

αναγνωρισιμότητα που αυτή διαθέτει.  

• Ασφάλεια συναλλαγών. Η ασφάλεια συναλλαγών μιας υπηρεσίας εξαρτάται 

κυρίως από τις παραμέτρους που συνθέτουν την αντίληψή για την ασφάλεια των 

συναλλαγών στα ηλεκτρονικά μέσα (όπως αξιοπιστία απόκρισης, χρόνος 

αναμονής, ευκολία σύνδεσης κ.λπ.). Επίσης η αίσθηση της ασφάλειας 

συναλλαγών συνδέεται στενά και με τη φήμη της συγκεκριμένης τράπεζας. 

• Ασφάλεια ατομικών πληροφοριών. Η ασφάλεια ατομικών πληροφοριών μιας 

υπηρεσίας εξαρτάται κυρίως από τα συστήματα κρυπτογράφησης πληροφοριών 

που χρησιμοποιεί η τράπεζα, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς διασφάλισης 

από την κλοπή από τρίτους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των δεδομένων 

αυτών. 

• Εξατομίκευση. Η εξατομίκευση μιας υπηρεσίας εξαρτάται κυρίως από τη 

δυνατότητα που διαθέτει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του χρήστη.  

• Αίσθηση συμμετοχής σε κοινότητα. Η αίσθηση συμμετοχής σε κοινότητα σε μια 

υπηρεσία εξαρτάται από: α) την παροχή διευκολύνσεων επικοινωνίας μεταξύ των 

χρηστών (πίνακας ανακοινώσεων, δωμάτια συζητήσεων κ.λπ.), β) την οργάνωσή 

τους σε ομάδες δραστηριοποίησης (κοινά χόμπι, μοίρασμα πληροφοριών κ.λπ.) 

και γ) την ανάπτυξη αισθήματος υπεροχής ή υπερηφάνειας από τη συμμετοχή σε 

κάποια ομάδα.  

• Διευκόλυνση επικοινωνίας με την Τράπεζα. Η διευκόλυνση επικοινωνίας με την 

Τράπεζα μέσω μιας υπηρεσίας εξαρτάται κυρίως από την παροχή λεπτομερών 

πληροφοριών σχετικά με τηλέφωνα και e-mail για τη δυνατότητα επικοινωνίας 

ανά κατάστημα, ανά διεύθυνση, ανά δραστηριότητα. Χάρτες θέσης των 
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καταστημάτων, καθώς και ονόματα υπευθύνων βελτιώνουν την αίσθηση 

διευκόλυνσης της επικοινωνίας. 

• Εκπλήρωση υποσχέσεων. Η εκπλήρωση υποσχέσεων μιας υπηρεσίας εκφράζει τη 

γενική αίσθηση που λαμβάνει ένας πελάτης σχετικά με την πραγματοποίηση των 

δηλώσεων της Τράπεζας. 

• Ευκολία πλοήγησης (WAP). Η ευκολία πλοήγησης μιας ιστοσελίδας WAP 

εξαρτάται από τον τύπο της δομής των δεδομένων σε μενού και υπομενού, με 

τρόπο που να επιτρέπει στον επισκέπτη την πρόσβαση στις σημαντικές 

πληροφορίες, μετακινούμενος το πολύ σε τρία επίπεδα. 

• Ελκυστική εμφάνιση (WAP). Η ελκυστική εμφάνιση μιας ιστοσελίδας WAP 

εξαρτάται κυρίως από τη μορφοποίηση που έχει εφαρμοστεί σε αυτήν. Όπως είναι 

κατανοητό, η εμφάνιση είναι αρκετά υποκειμενική. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μία ταξινόμηση των παραπάνω 

χαρακτηριστικών, ανάλογα με την κρισιμότητα τους,: 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

1. 
Ασφάλεια ατομικών 

πληροφοριών 
12. 

Επίκαιρη 

πληροφόρηση  

2. Ασφάλεια συναλλαγών 13. Αλληλεπίδραση 

3. Ευκολία χρήσης 14. Θετική εμπειρία 

4. 
Κατανοητή 

πληροφόρηση  
15. Σχετική πληροφόρηση  

5. Ευκολία εκμάθησης  16. Επαρκής πληροφόρηση  

6. 
Εκπλήρωση 

υποσχέσεων  
17. Εξατομίκευση 

7. Ακριβής πληροφόρηση 18. 
Σωστή παρουσίαση 

πληροφόρησης  

8. Ευκολία πλοήγησης  19. Ελκυστική εμφάνιση  

9. 
Αξιόπιστη 

πληροφόρηση  
20. 

Καταλληλότητα 

σχεδιασμού  

10. 
Διευκόλυνση 

επικοινωνίας  
21. Καλή φήμη  

11. Επάρκεια 22. 
Αίσθηση συμμετοχής 

σε κοινότητα  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Κατάταξη Χαρακτηριστικών M-banking 
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 Με βάση την κατάταξη γίνεται σαφές ότι οι Τράπεζες για να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη των εν δυνάμει πελατών τους θα πρέπει πρωταρχικά να κινηθούν με 

γνώμονα την ασφάλεια τόσο των συναλλαγών όσο και των προσωπικών δεδομένων 

των χρηστών. Η έλλειψη οικειότητας με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω 

ηλεκτρονικών καναλιών είναι σίγουρο ότι φοβίζει τους περισσότερους 

ενδιαφερόμενους. Επίσης, η ευκολία χρήσης και η ευκολία εκμάθησης αποτελούν 

κρίσιμα σημεία για την αποδοχή αλλά και την υιοθέτηση των ασύρματων υπηρεσιών. 

Η καθημερινή εμπειρία των πελατών, όμως, με φορητές συσκευές όπως το κινητό 

τηλέφωνο λειτουργεί ευεργετικά στην παραπάνω διαδικασία. Τέλος, αυτό που θα 

πρέπει να χαρακτηρίζει τις κινητές οικονομικές υπηρεσίες είναι η μετάδοση όσο το 

δυνατόν κατανοητής πληροφόρησης, με βάση και τους περιορισμούς που βάζει η 

οθόνη ενός κινητού.  

 

1.6 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ M-BANKING 
 

Έως σήμερα οι τραπεζικές συναλλαγές σήμαιναν για τους περισσότερους από 

εμάς αναμονή σε ουρές μπροστά στα γκισέ των Τραπεζών, εκνευρισμό και χάσιμο 

χρόνου. Το m-banking έρχεται για να αλλάξει αυτή την κατάσταση, αφού τα 

πλεονεκτήματα από την χρήση του σε σχέση με τις συμβατικές μορφές εξυπηρέτησης 

είναι πολλά: 

• Αποδέσμευση από τον χώρο: Ο χρήστης μπορεί να ωφεληθεί από τις υπηρεσίες 

και να πραγματοποιήσει συναλλαγές ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση. Η 

προσέλευση στο κατάστημα είναι πλέον μια ρουτίνα που μπορεί να αποφευχθεί. 

• Αποδέσμευση από το ωράριο των καταστημάτων: Ο πελάτης δεν είναι 

υποχρεωμένος να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του όταν τα καταστήματα είναι 

ανοιχτά αλλά έχει τη δυνατότητα πρόσβασης όλο το 24ωρο. 

• Αμεσότητα και Ευελιξία: Η χρησιμοποίηση του m-banking είναι ιδιαίτερα 

ελκυστική για τις υπηρεσίες που είναι χρονικά κρίσιμες και απαιτούν γρήγορη 

αντίδραση στις εξελίξεις της αγοράς. 

• Στιγμιαία σύνδεση: Τα κινητά τηλέφωνα έχουν τη δυνατότητα να είναι συνέχεια 

online και έτσι να αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες σύνδεσης ή φόρτωσης 

του συστήματος (περίπτωση e-banking). 
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• Δυναμική πληροφόρηση: Ο πελάτης είναι σε θέση να επιλέξει τη λήψη 

πληροφοριών που τον ενδιαφέρουν με την τεχνολογία “push and pull”, 

αποφασίζοντας τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη συχνότητα των 

μηνυμάτων. 

• Απλή διαδικασία ταυτοποίησης: Με την εισαγωγή μόνο του PIN, κατά βάση, ο 

χρήστης αποφεύγει πολύπλοκες διαδικασίες ταυτοποίησης και γραφειοκρατίας, 

κερδίζοντας σε ταχύτητα και άνεση. 

• Αποταμίευση: Είναι πλέον κοινή πρακτική οι Τράπεζες να προσφέρουν τις 

ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες, αν όχι με μηδενική, με σαφώς μειωμένες 

προμήθειες σε σχέση με το κατάστημα ή ακόμη και να πριμοδοτούν την χρήση 

αυτών. 

Με την εκμετάλλευση του m-banking οι προοπτικές που ανοίγονται και για τις 

Τράπεζες είναι σημαντικές και δίνουν τη δυνατότητα προσφοράς νέων υπηρεσιών, 

καινοτόμων και πελατοκεντρικών. Συγκεκριμένα, τα οφέλη των Τραπεζών είναι: 

• Ανταπόκριση στις ανάγκες ομάδας πελατών που επιθυμούν να διαχειρίζονται τις 

τραπεζικές τους συναλλαγές εν κινήσει, χωρίς τους περιορισμούς χώρου και 

χρόνου. Ταυτόχρονα, βελτιώνονται τα αποτελέσματα στο cross-selling. 

• Απόκτηση ενός συμπληρωματικού δικτύου προσέγγισης πελατών και προώθησης 

προϊόντων, αφού δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του πελάτη στο κατάστημα 

και άρα η ύπαρξη φυσικού δικτύου της Τράπεζας 

• Μείωση του λειτουργικού κόστους με την αποδέσμευση προσωπικού, το οποίο 

μπορεί να απασχοληθεί σε συναλλαγές όπου η προσωπική διεπαφή με τον πελάτη 

είναι απαραίτητη, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα έσοδα. 

• Βελτίωση της γενικής εικόνας της Τράπεζας και απόκτηση στρατηγικών 

πλεονεκτημάτων από την χρήση υπηρεσιών του μέλλοντος σε συνάρτηση και με 

τον αυξανόμενο ανταγωνισμό (9). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ M-BANKING 
 

 

2.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ M-BANKING 
 

Η «βιομηχανία» των Τραπεζών είναι ένα τυπικό παράδειγμα «βιομηχανίας» 

που επωφελείται σημαντικά από τις εξελίξεις των εφαρμογών των πληροφοριακών 

και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών. Η τελευταία φορά που η τεχνολογία άσκησε 

σημαντική επίδραση στις τραπεζικές συνήθειες των πολιτών ήταν με την εισαγωγή 

του Internet Banking. To e-banking έδωσε στους πελάτες των Τραπεζών τη 

δυνατότητα συνεχούς πρόσβασης των τραπεζικών τους λογαριασμών, καταργώντας 

ουσιαστικά την έννοια του ωραρίου. Μέσω ενός προσωπικού υπολογιστή με σύνδεση 

στο Διαδίκτυο, οι πελάτες ήταν σε θέση να ελέγξουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών 

τους, να πραγματοποιήσουν πληρωμές ή μεταφορές ποσών και να ενημερωθούν για 

όλα τα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα με άνεση από το σπίτι και το 

γραφείο τους. Εντούτοις, ο κυριότερος περιορισμός του e-banking έγκειται στην 

ανάγκη ύπαρξης ενός προσωπικού υπολογιστή με σύνδεση στο Internet, εμπόδιο 

ασήμαντο για χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής, αλλά σίγουρα όχι αμελητέο 

αν εξετάζουμε αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας ή της Αφρικής. Το mobile banking 

έρχεται να περιορίσει την ανάγκη κατοχής εξειδικευμένου εξοπλισμού σε ένα μόνο 

κινητό τηλέφωνο, δίνοντας παράλληλα και ελευθερία κινήσεων (anytime-anywhere). 

 Το σύγχρονο κινητό τηλέφωνο χρονολογείται στα τέλη της δεκαετίας του 70 

και τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν αναπτύχθηκαν και τα πρωτοπόρα 

κυψελοειδή δίκτυα σε Ιαπωνία και Σκανδιναβία. Το πρώτο δίκτυο ασύρματων 

τηλεπικοινωνιών ήταν το 1G, που διαδόθηκε ευρέως τη δεκαετία του 80. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου οι ασύρματες συσκευές έδειξαν μικρή άνθηση και 

χρησιμοποιούνταν μόνο σε συγκεκριμένους τομείς, όπως ο στρατός. Όμως, στα τέλη 

της δεκαετίας, οι ανάγκες για μεταφορά δεδομένων και ταυτόχρονη ασφάλεια αλλά 

και η δημοτικότητα στις ανώτερες στρωματικά τάξεις οδήγησαν στην ανάπτυξη της 

δεύτερης γενιάς ασύρματων δικτύων (2G), τα οποία στηρίζονταν περισσότερο σε 

ψηφιακή παρά σε αναλογική τεχνολογία. Τα κινητά τηλέφωνα 2G με την χρήση του 
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ικτ

 

 

 

Η πρώτη εφαρμογή του m-banking παγκοσμίως πραγματοποιήθηκε στην 

Φιλανδ

χ

τηλεπικοινωνιακού δικτύου GSM (Global System for Mobile communication) 

μπορούσαν πλέον να στείλουν και να λάβουν περιορισμένα δεδομένα μέσω 

εφαρμογών που εκμεταλλεύονταν τα μηνύματα κειμένου SMS και το πρωτόκολλο 

ασύρματων εφαρμογών WAP για την πρόσβαση πληροφοριών στο κινητό Διαδίκτυο. 

Η τρίτη γενιά (3G) έρχεται να εξαλείψει όλες τις αδυναμίες των προκατόχων της, 

επιτρέποντας τη μεταφορά κάθε μορφής πολυμέσων και πληροφοριών, καθώς 

παρέχει μεγαλύτερο εύρος ζώνης και σύμφωνα με το UMTS (Universal Mobile 

Telecommunication System) πολύ πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των τηλεφώνων 3G είναι η βιντεοκλήση, όπου έχουμε 

ταυτόχρονη μετάδοση εικόνας και ήχου, φέρνοντας την επανάσταση στην 

επικοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι η αρχή είχε γίνει με τα ασύρματα δίκτυα 

2.5G και την χρήση των GPRS (General Packet Radio Service), που είναι βασισμένο 

στη μεταγωγή πακέτου, και EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution). Έτσι, το 

κινητό τηλέφωνο στη διάρκεια της τριαντάχρονης ζωής του ξεκίνησε ως ένα 

επαγγελματικό εργαλείο και μεταλλάχθηκε, αρχικά, σε αξεσουάρ των πλουσίων και, 

εν τέλει, σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων (10). 

 
Σχήμα 2.1:  
Οι ταχύτητες μεταφοράς 
δεδομένων των ασύρματων 
τηλεπικοινωνιακών δ ύων (11) 
 

ία από την Merita Nordbanken (Nordea) πριν περίπου μια δεκαετία, 

παρέχοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να κάνουν πληρωμές και να ζητούν 

υπόλοιπα λογαριασμών μέσω κινητού τηλεφώνου ως μία υπηρεσία SMS (12). Το 

επιτυχημένο πείραμα της Nordea ακολούθησαν αρκετές Τράπεζες, κυρίως της 

Ευρώπης, και αποτέλεσε την αρχή για την εξάπλωση της Κινητής Τραπεζικής σε όλο 

τον κόσμο, αφού οι προοπτικές τόσο από τη μεριά των Τραπεζών όσο και από τη 

μεριά των καταναλωτών ήταν μεγάλες. Στην άμεση αποδοχή, όμως, του 

συγκεκριμένου καναλιού διανομής ρηματοοικονομικών υπηρεσιών βοήθησαν και οι 
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φορετική από αυτή 

του υ

τ

εξελίξεις στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, αφού οι Τράπεζες 

μπορούσαν να επενδύσουν σε μια πληθώρα διαθέσιμων τεχνολογιών αλλά και οι 

πελάτες να επιλέξουν τον τρόπο επικοινωνίας που τους ταιριάζει. 

Η δομή του mobile banking δεν θα μπορούσε να είναι δια

πάρχοντος λογισμικού συστήματος μίας Τράπεζας, καθώς αποτελεί 

αναπόσπαστο κανάλι διανομής ραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων. Μαζί με τα 

καταστήματα, τα ATM’s, τα POS και το e-banking, το m-banking συμπληρώνει το 

διαθέσιμο δίκτυο επικοινωνίας της Τράπεζας με τους πελάτες της. Το τεχνικό 

περιβάλλον λειτουργίας των κινητών εφαρμογών στηρίζεται στο Core Banking 

σύστημα της κάθε Τράπεζας, όπως, βέβαια, και των υπολοίπων καναλιών διανομής. 

Το Core-B είναι το σύστημα που στεγάζει τους λογαριασμούς των πελατών και 

διαχειρίζεται τις κινήσεις τους. Για την μετατροπή, όμως, των εντολών μέσω 

ηλεκτρονικών συσκευών όπως ο προσωπικός υπολογιστής και το κινητό τηλέφωνο 

είναι απαραίτητη και η ύπαρξη ενός διακόπτη που θα μετατρέπει τις εντολές σε 

μορφή κατανοητή από το κεντρικό σύστημα της Τράπεζας. Η μετάφραση αυτή 

γίνεται συνήθως από τον διακόπτη EFT (Electronic Funds Transfer), ο οποίος 

παραλαμβάνει, μεταφράζει και προωθεί τις συναλλαγές για να επεξεργαστούν πλέον 

από το σύστημα. Η αρχιτεκτονική της δομής της Τράπεζας, με έμφαση στο mobile 

banking, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:  

 

 
Σχήμα 2..2 : Η Αρχιτεκτονική των Τραπεζών 
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 Όπως γίνεται α  m-banking μπορεί να 

.2 SMS BANKING 

Η υπηρεσία των γραπτών μηνυμάτων Short Message Service, γνωστή 

παγκοσ

MS χρησιμοποιεί ένα κέντρο, το Short Message Service Center 

(SMSC

 μ

 

να αντιλαμβάνεται κάτι. 

ντιληπτό από την παραπάνω εικόνα, το

διανεμηθεί μέσω δύο κομιστών. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι η εγκατάσταση τοπικών 

εφαρμογών στο κινητό τηλέφωνο του πελάτη, ύστερα από αίτηση στην Τράπεζα, και  

η ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών στο διακομιστή της Τράπεζας. Όσον αφορά στην 

πρώτη κατηγορία, οι εφαρμογές πελάτη μπορούν να βρίσκονται είτε στη SIM κάρτα 

του τηλεφώνου ή ακόμη και στο ίδιο το τηλέφωνο για τις πιο εξελιγμένες μορφές 

τους. Εδώ ανήκουν τα κανάλια διανομής SIM Application Toolkit και Java 2 Micro 

Edition. Οι εφαρμογές διακομιστή είναι απομακρυσμένες από το κινητό τηλέφωνο 

του καταναλωτή και η επικοινωνία με την Τράπεζα επιτυγχάνεται μέσω των 

καναλιών Unstructured Supplementary Service Data 2, Structured Short Message 

Service, Interactive Voice Response και Wireless Application Protocol (13). 

 

2
 

μίως απλά ως SMS, είναι μία ασύρματη υπηρεσία που δίνει την δυνατότητα 

ανταλλαγής μηνυμάτων, με περιεχόμενο αλφαριθμητικά και σύμβολα έως 160 

χαρακτήρες, μεταξύ χρηστών κινητής τηλεφωνίας ανεξαρτήτου δικτύου κάλυψης. 

Μετά την εμφάνισή της το 1991 στην Ευρώπη σαν πρότυπο του συστήματος GSM 

έγινε ταχύτατα παγκοσμίως αποδεκτή, αφού υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές 

κινητών τηλεφώνων. 

 Η υπηρεσία S

), που έχει τον ρόλο ενός συστήματος τύπου store-and-forward. Το ασύρματο 

δίκτυο μεταφέρει τα γραπτά μηνύματα μεταξύ του κέντρου και των ασύρματων 

τερματικών προσφέροντας εγγυημένη παράδοση των δεδομένων ανιχνεύοντας 

οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και αποθηκεύοντας το ήνυμα έως ότου αυτό το 

πρόβλημα ρυθμιστεί. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι ότι ένα 

κινητό μπορεί να λάβει ή να στείλει μηνύματα οποιαδήποτε ώρα (υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι ενεργό) ανεξάρτητα αν εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη 

κλήση για φωνή ή δεδομένα. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η μη επιβάρυνση του 

δικτύου αφού απαιτεί μικρό εύρος ζώνης. Επίσης, η υπηρεσία χρησιμοποιείται πολλές 

φορές και από το ίδιο το σύστημα για ανταλλαγή σημάτων ελέγχου χωρίς ο χρήστης 
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αν πιστοποιημένο πελάτη στην  Τράπεζα για τις υπηρεσίες 

pull ή 

Το SMS Banking αρχικοποιείται με την αποστολή ενός δομημένου SMS 

(Structured SMS) από έν

με την απευθείας αποστολή ενός κοινού SMS από την Τράπεζα στον πελάτη 

για τις υπηρεσίες push. Το SSMS θα πρέπει να περιέχει μια αναγνωριστική λέξη της 

αιτούμενης τραπεζικής υπηρεσίας, η οποία προκαθορίζεται από την Τράπεζα και 

βρίσκεται πάντα στην αρχή του μηνύματος, έτσι ώστε πύλη SMS να προωθήσει το 

μήνυμα στη σωστή εφαρμογή. Η αρχιτεκτονική και τα δομικά στοιχεία της υπηρεσίας 

φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: 

 
 

Σχήμα 2.3: Η Αρχιτεκτονική του SMS 

• Mobile Station 

ίναι το ασύρματο τερματικό το οποίο μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει μηνύματα 

SM

ς τις διεργασίες που έχουν να κάνουν με δρομολόγηση των 

κλή ω ά συστήματα και συστήματα δεδομένων. 

ητας 

(SME) 

 

 

Ε

S καθώς και φωνή. 

• MSC (Mobile Service Center) 

Εκτελεί και ελέγχει όλε

σε ν από και προς άλλα τηλεφωνικ

• SMSC (Short Message Service Centre) 

Το κέντρο αυτό είναι υπεύθυνο για την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ μιας οντότ

και του κινητού σταθμού. 
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obile Switching Center (SMS-GMSC) έχει την 

δυνατότητα λήψης μηνυμάτων από ένα SMSC, εξετάζει την βάση HLR (Home 

Loc o  και προωθεί το μήνυμα στο 

η της μπορεί να βρίσκεται στο δίκτυο ή σε κάποιο 

άλλ ). 

ιθμό, μικρότερο του κανονικού αριθμού 

μβατικού δικτύου GSM, ο οποίος  

ιαχειρ

μ

• SMS-G  (Short Message Service - Gateway) 

Το κέντρο SMS - Gateway M

ati n Register) για πληροφορίες σχετικά με τη θέση

αντίστοιχο κέντρο MSC (Mobile Service Center) το οποίο είναι υπεύθυνο για τον 

αντίστοιχο τελικό παραλήπτη.  

• SME (Short Message Entities) 

Είναι μια οντότητα που μπορεί να στείλει ή να λάβει μηνύματα και στην προκειμένη 

περίπτωση είναι η Τράπεζα. Η θέσ

η εξωτερική οντότητα (5, 13, 14, 15

 Στην περίπτωση της ερώτησης διαθέσιμου και λογισμικού υπολοίπου, ο 

πελάτης συντάσσει ένα μήνυμα SSMS βάσει των προδιαγραφών της Τράπεζας και το 

αποστέλλει σε έναν προκαθορισμένο αρ

τηλεφώνου. Το SSMS μέσω του ασύρματου δικτύου δρομολογείται σε ένα κέντρο 

SMSC, στο οποίο αποθηκεύεται, για λόγους πρόληψης και ασφάλειας, και 

προωθείται στην πύλη SMSG. Η πύλη SMSG θα ελέγξει τα στοιχεία του μηνύματος 

και με βάσει τον προκαθορισμένο αριθμό της αποστολής θα προωθήσει το μήνυμα με 

τη σειρά της στην Τράπεζα με τη βοήθεια του δικτύου. Η διαδικασία της 

αυθεντικοποίησης του αποστολέα γίνεται μόνο με τη διασταύρωση του αριθμού 

τηλεφώνου του πελάτη από τον πάροχο του mobile banking και ακολουθεί η 

απάντηση στο αίτημα με την ίδια ακριβώς ακολουθία, αφού βέβαια ενεργοποιηθεί η 

αντίστοιχη εφαρμογή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις υπηρεσίες συναλλαγών, 

συνήθως, αποστέλλεται και  ένα μήνυμα επιβεβαίωσης πραγματοποίησης της 

συναλλαγής για την ενημέρωση του πελάτη. 

 Μια παραλλαγή του SMS Banking είναι εφικτή με την χρήση των USSD 

(Unstructured Supplementary Services Data). Το USSD αποτελεί έναν μηχανισμό 

μετάδοσης πληροφορίας μέσω ενός συ

δ ίζεται ένα μενού επιλογών σε αντίθεση με την απλή ακολουθία λέξεων του 

SMS. Όπως συμβαίνει και με τα μηνύματα κειμένου, το USSD λαμβάνει και 

αποστέλλει ικρά μηνύματα των 160 χαρακτήρων μεταξύ κινητού τηλεφώνου και 

διακομιστή αλλά η βασική διαφορά του έγκειται στην ύπαρξη συνόδου και  στη 

διαδραστική επικοινωνία χρήστη και κινητής εφαρμογής σε «πραγματικό» χρόνο. 

Έτσι, κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει μια 
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Το WAP (Wireless Application Protocol) είναι ένα ανοιχτό διεθνές πρότυπο 

ουσίαση δεδομένων σε ψηφιακά κινητά τηλέφωνα, PDAs 

αι άλλα ασύρματα τερματικά. Το πρωτόκολλο αυτό αναπτύχθηκε το 1997 από τον 

οργανι

σ

του μο

εγχρήματη συναλλαγή πατώντας πλήκτρα όπως η δίεση και ο αστερίσκος χωρίς να 

χρειάζεται η εκ νέου αποστολή SMS για την ολοκλήρωση της. Το USSD1 επιτρέπει 

τη μονομερή επικοινωνία μεταξύ χρήστη και ασύρματης υπηρεσίας, όπως και το 

SMS, ενώ το USSD2 δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων από τα δύο μέλη 

του διαλόγου στην ίδια σύνοδο, δημιουργώντας τη ψευδαίσθηση του πραγματικού 

χρόνου. Αν και αρκετά υποσχόμενο, το USSD δεν είχε την αναμενόμενη απήχηση, 

παρά το γεγονός ότι υποστηρίζεται από το 95% των κινητών τηλεφώνων και θυμίζει 

πολύ εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων (13, 16). 

 

2.3 WAP BANKING 
 

για την μεταφορά και παρ

κ

σμό WAP Forum, με πρωτοστατούσες εταιρίες τις Nokia, Ericsson, Motorola 

και Unwired Planet (15), για την εξασφάλιση κοινά αποδεκτών τεχνικών 

προδιαγραφών που θα εξυπηρετούν την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών στα 

ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες του 

Internet από ασύρματες συσκευές. Είναι προφανές λοιπόν ότι το WAP υνδέεται 

άμεσα με τις τεχνολογίες του Internet και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 

αυτών των τεχνολογιών και της ασύρματης μετάδοσης της πληροφορίας. Μάλιστα, 

δεν είναι λίγοι εκείνοι που ταυτίζουν το WAP με το Internet του κινητού τηλεφώνου.  

Το μοντέλο μετάδοσης δεδομένων του WAP έχει επιρροές από το Διαδίκτυο, 

γεγονός αναμενόμενο λόγω του αυτοσκοπού του, και στηρίζεται στην ανταλλαγή 

μηνυμάτων εξυπηρετούμενου και εξυπηρετητή (Client - Server). Στη βασική εκδοχή 

ντέλου, ο εξυπηρετούμενος κάνει μια αίτηση προς τον εξυπηρετητή που με τη 

σειρά του απαντά με το περιεχόμενο. Για την επικοινωνία, όμως, των δύο μελών είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη μιας πύλης WAP, ή αλλιώς WAP Proxy, η οποία παίζει το ρόλο 

του ενδιάμεσου-μεταφραστή μεταξύ της κινητής συσκευής και του εξυπηρετητή. 

Έτσι, η επικοινωνία της πύλης με τον κινητό σταθμό γίνεται με βάση τα πρωτόκολλα 

του WAP ενώ με τον εξυπηρετητή με βάση τα πρωτόκολλα του Internet. Τα πέντε 

πρωτόκολλα του WAP αντιστοιχούν στα πέντε στρώματα της αρχιτεκτονικής του 
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προτύπου και παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα σε αντιπαραβολή με τα 

πρωτόκολλα του Διαδικτύου (15): 

 

 
 

ΣΧΗΜΑ 2.4: Τα πρωτόκολλα του WAP 

Οι χρήστες των βάλλοντος μέσω ενός 

νσωματωμένου φυλλομετρητή τους είναι σε θέση να επισκέπτονται ιστοσελίδες 

σχεδιασ ε M ς

, μέσω του παρόχου, τη σύνδεση με το WAP site 

της Τρ τ

 

 εφαρμογών ασύρματου περι

ε

μέν ς σε W L (Wireless Mark-up Language), οι οποίε  είτε είναι 

αποθηκευμένες στον εξυπηρετητή είτε δημιουργούνται δυναμικά με την αποστολή 

της αίτησης. Επιπλέον, ο browser της ασύρματης συσκευής είναι υπεύθυνος για τον 

έλεγχο της διεπαφής με το χρήστη. 

Το WAP Banking αρχικοποιείται με την είσοδο του πελάτη στον 

φυλλομετρητή του κινητού του και

άπεζας. Καθώς, ο WAP browser παρέχει ις βασικές υπηρεσίες ενός WEB 

browser εξαιτίας των περιορισμών λειτουργικότητας μιας ασύρματης συσκευής, ο 

χρήστης έχει την αίσθηση πρόσβασης διαδικτυακών ιστοσελίδων σε μικρογραφία, 

όπου μπορεί να πλοηγηθεί εύκολα με την χρήση του joystick και του πληκτρολογίου. 

Το περιβάλλον εργασίας μιας «κινητής» ιστοσελίδας Τράπεζας είναι όσο το δυνατόν 

εύχρηστο, παρά καλαίσθητο, χωρίς, παράλληλα, να στερείται διαθέσιμων τραπεζικών 

υπηρεσιών σε σχέση με το αντίστοιχο web portal. Όσον αφορά στις τραπεζικές 

εφαρμογές, αυτές βρίσκονται στον εξυπηρετητή της Τράπεζας, ελεγχόμενες και 
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ασφαλείς από κακόβουλους χρήστες, όπως άλλωστε συμβαίνει και με το e-banking. 

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την θέση του WAP στο μοντέλο Client – Server: 

 

 
Σχήμα 2.5: Η Αρχιτεκτονική του WAP 

• Mobile Station 

ίναι το ασύρματο τερματικό το οποίο μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει δεδομένα 

μέσ ε ή WAP. 

γασίες που έχουν να κάνουν με δρομολόγηση των 

κλή ω ά συστήματα και συστήματα δεδομένων. 

SP, 

WT  L/TLS και TCP/IP) και 

μια οντότητα που μπορεί να στείλει ή να λάβει δεδομένα και στην 

προ ι η είναι η Τράπεζα. Η θέση της μπορεί να βρίσκεται στο δίκτυο 

ή σε κά

ας μέσω του WAP site μίας 

Τράπεζας είναι τα εξής : 

  

Ε

ω νός φυλλομετρητ

• MSC (Mobile Service Center) 

Εκτελεί και ελέγχει όλες τις διερ

σε ν από και προς άλλα τηλεφωνικ

• WAP-G  (Wireless Application Protocol - Gateway) 

Μεταφράζει και διακινεί τις αιτήσεις από το σωρό πρωτοκόλλων του WAP (W

P, WTLS και WDP) σε αυτόν του WWW (HTTP, SS

αντίστροφα. 

• WAP Server 

Είναι 

κε μένη περίπτωσ

ποιο άλλη εξωτερική οντότητα (5, 13, 14, 15). 

  Τα βήματα που ακολουθούνται για την διεκπεραίωση μίας εγχρήματης 

συναλλαγής όπως η πληρωμή της πιστωτικής κάρτ
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1. 

αι την υπηρεσία πληρωμής. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τα 

2. 

3. α ανταλλαγής μηνυμάτων 

4. ματα της αίτησης σε 

5. ια δρομολογεί την 

 

2.4 B
 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η εξέλιξη της πληροφορικής 

εχτη πρόοδο και στον τομέα της διαχείρισης φωνητικών ή  

η εντολών μέσω τηλεφώνου. Το IVR (Interactive Voice Response) αποτελεί ένα 

d Number Information Service) και αφού ακούσει ένα ηχογραφημένο ή 

δυναμι

Ο πελάτης συνδέεται με την ιστοσελίδα της Τράπεζας, υποβάλλοντας τη 

διεύθυνση IP της πύλης WAP και τη διεύθυνση URL του εξυπηρετητή (WAP 

Server), και αιτείτ

δεδομένα που διακινούνται σε όλα τα στάδια είναι κωδικοποιημένα τόσο για 

λόγους οικονομίας όσο και για λόγους ασφάλειας. 

Η πύλη WAP μετά από την επεξεργασία και την αποκωδικοποίηση υποβάλλει 

το HTTP αίτημα προς τον εξυπηρετητή της Τράπεζας. 

H πραγματοποίηση της πληρωμής είναι αποτέλεσμ

του βασικού τραπεζικού συστήματος και του WAP server. 

Ο εξυπηρετητής επιστρέφει στην πύλη τα αποτελέσ

μορφή WML (Wireless Mark-up Language). 

Η πύλη WAP ελέγχει τα WML δεδομένα και στη συνέχε

απάντηση στον πελάτη μέσω του κέντρου ασύρματων υπηρεσιών του 

παρόχου. 

6. Ο εξυπηρετούμενος λαμβάνει την επιβεβαίωση διεκπεραίωσης της 

συναλλαγής. 

 IVR ANKING 

 

οδήγησε σε μια αξιοπρόσ

μ

σύστημα που επιτρέπει την άμεση αλληλεπίδραση του καλούντα με πληροφοριακό 

υλικό που είναι αποθηκευμένο σε μια βάση δεδομένων ή δημιουργείται δυναμικά με 

την χρήση της τεχνολογίας TTS (Text to Speech). Η αλληλεπίδραση αυτή είναι 

εφικτή με δύο τρόπους, τα σήματα DTMF και την αναγνώριση της φωνής του 

καλούντα.  

Η πρώτη λύση χρησιμοποιεί το τονικό σύστημα για την εισαγωγή εντολών 

μέσω του πληκτρολογίου του τηλεφώνου. Ο χρήστης, με την κλήση σε ένα αριθμό 

DNIS (Diale

κά δημιουργημένο μήνυμα, είναι σε θέση να επιλέξει από ένα μενού 

υπηρεσιών με το πάτημα κουμπιών του πληκτρολογίου του. Έτσι, τα κουμπιά του 

keypad που είναι απαραίτητα είναι τα #, *, A, B, C, και D, όπως και οι αριθμοί, και 
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ξεις ή φράσεις. Η 

αναγνώ

κ α

α PBX (Private Branch eXchange) είναι ένα 

τηλεφωνικό κέντρο σε έναν οργανισμό ή εταιρία, που διασυνδέει τα εσωτερικά 

αποτελούν συνδυασμό συχνοτήτων κατά την αποστολή τους. Τα σήματα DTMF 

(Dual Tone Multi Frequency) χρησιμοποιούνται για την μετάδοση των τηλεφωνικών 

εντολών μέσα από τις γραμμές του δικτύου φωνής σε ένα κέντρο που δρομολογεί 

όλες τις εισερχόμενες ροές. Εξαιτίας της σχέσης των σημάτων DTMF και του τονικού 

συστήματος, τα σήματα αυτά είναι γνωστά  και ως Touch Tones. 

Η δεύτερη λύση είναι παρόμοια με τα σήματα DTMF με τη διαφορά ότι 

επιτρέπει στον καλούντα να προηγηθεί στο μενού των διαθέσιμων επιλογών απλά με 

την φωνή του, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες συνήθως λέ

ριση φωνής είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης προφορικού 

λόγου και μετατροπής του σε κείμενο που μπορεί να επεξεργαστεί από μία 

ηλεκτρονική εφαρμογή. Κατά συνέπεια, η επιτυχία της είναι αποτέλεσμα 

ψηφιοποίησης των ηχοροών που παραλαμβάνονται από τον χρήστη μέσω του 

τηλεφωνικού δικτύου και διαχωρισμού των ψηφιακών δεδομένων σε κομμάτια που 

ελέγχονται και αξιολογούνται από μία βάση ατ χωρημένων γραμμάτων ή λέξεων. 

Τα συστήματα των εφαρμογών IVR με αναγνώριση φωνής χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης τους. Έτσι, στα συστήματα speaker-

dependent είναι απαραίτητη η «εκπαίδευση» του συστήματος από τον πάροχο της 

υπηρεσίας ύστερα από μία διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, όπου γίνεται υπαγόρευση 

γραμμάτων, φθόγγων και λέξεων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, ενώ στα 

συστήματα speaker-independent ο εξυπηρετητής «εκπαιδεύεται» μόνος του από τους 

ίδιους τους χρήστες, καθώς οι αιτήσεις αποθηκεύονται και διασταυρώνονται μέσα 

από μια βιβλιοθήκη  προτύπων και παλιότερων εντολών. Όπως γίνεται εύκολα 

αντιληπτό, η δεύτερη κατηγορία παρέχει στον καλούντα ένα δυναμικό σύστημα που 

συνεχώς εξελίσσεται, χωρίς, ωστόσο, να εξασφαλίζει εγγυημένες υπηρεσίες, στο 

αρχικό τουλάχιστον στάδιο. Τέλος, η αναγνώριση φωνής θα μπορούσε να διαχωριστεί 

σε συνεχή και διακριτή. Ένα σύστημα μη συνεχούς ροής φωνής είναι σε θέση να 

αντιλαμβάνεται μόνο ομιλία χωρισμένη με παύσεις ανάμεσα στις λέξεις. Τα 

συστήματα speaker-independent συνεχούς ροής θα αποτελέσουν το μέλλον του 

Interactive Voice Response (5, 17, 18). 

 Η ανάπτυξη ενός IVR είναι εφικτή με εγκατεστημένο εξοπλισμό είτε στον 

πάροχο της υπηρεσίας είτε στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο PSTN είτε σε κάποιον 

μεσολαβητή μέσω δικτύου. Το σύστημ
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αγών μέσω τηλεφώνου είναι 

ίτε με

 

τηλέφωνα τόσο μεταξύ τους όσο και με το εξωτερικό δίκτυο και αποτελεί συνήθως τη 

βάση για την εκμετάλλευση της τεχνολογίας IVR. Καθώς έχει τη δυνατότητα να 

διαχειρίζεται πολλές συνδιαλέξεις ταυτόχρονα, εξειδικεύεται και στο να φιλοξενεί 

τηλεφωνικά προγράμματα διαδραστικής επικοινωνίας με την χρήση κατάλληλου 

λογισμικού όπως τα ανοιχτά Asterisk, GNU Bayonne, FreeSWITCH και OpenPBX 

αλλά και τα κλειστά μεγάλων κατασκευαστών (19). Οι γλώσσες προγραμματισμού 

που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των IVR εφαρμογών είναι οι VoiceXML, 

που συνδυάζει την XML με την αναγνώριση φωνής, και SALT (Speech Application 

Language Tags). Το βασικό πλεονέκτημα της ανάπτυξης ενός τέτοιου συστήματος 

έγκειται στο χαμηλό κόστος εφαρμογής, ανάλογα πάντα με το μέγεθος, καθώς 

υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του υπάρχοντος εξοπλισμού ή η χρησιμοποίηση 

εξωτερικής φωνητικής πύλης. Επιπλέον, χαρακτηριστική είναι η λειτουργικότητα που 

προσφέρεται στο χρήστη μέσα σε ένα καλοφτιαγμένο περιβάλλον (VUI), αν και 

πολλές φορές η αναμονή δεν έχει θετικά αποτελέσματα. 

 Το IVR Banking αρχικοποιείται με την πραγματοποίηση κλήσεων του πελάτη 

των εναλλακτικών δικτύων σε έναν προκαθορισμένο αριθμό και, μέσω του 

τηλεπικοινωνιακού φορέα, τη σύνδεση του με τον εξυπηρετητή της Τράπεζας. Οι 

διαθέσιμες επιλογές  για την διεκπεραίωση των συναλλ

ε  τη σύνδεση με το call center της Τράπεζας και συνομιλία με κάποιον 

τηλεφωνικό αντιπρόσωπο (παραδοσιακό Phone Banking) είτε με την χρήση του 

συστήματος επιλογών μέσω πλήκτρων είτε με την αξιοποίηση του συστήματος 

αναγνώρισης φωνής. Το IVR αποτελεί και το παλιότερο κανάλι διανομής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς η πρόσβαση του είναι εφικτή τόσο από 

κινητά τηλέφωνα όσο και από σταθερά, και ξεκίνησε ως κομμάτι της τηλεφωνικής 

εξυπηρέτησης των Τραπεζών πριν ακόμα εμφανιστούν οι ασύρματες συσκευές. Τα 

συστατικά στοιχεία και η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας φαίνονται στα παρακάτω 

σχήματα (18, 20): 
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Σχήμα 2.6: Τα συστατικά στοιχεία του IVR 
 

 
 

Σχήμα 2.7: Η Αρχιτεκτονική του IVR 
 

 Η μεταφορά ποσών από λογαριασμό σε λογαριασμό του ίδιου πελάτη είναι 

μία από τις πιο συνηθισμένες συναλλαγές μιας Τράπεζας. Με την χρήση του IVR, ο 

πελάτης επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας μέσω του σταθερού ή 

του κινητού του τηλεφώνου και ακολουθώντας τις οδηγίες θα πρέπει να δηλώσει το 

χρηματικό ποσό που επιθυμεί να μεταφέρει, όπως και τους λογαριασμούς που θα 

εμπλακούν στη συναλλαγή. Αυτή η διαδικασία συνήθως γίνεται με τη βοήθεια του 

πληκτρολογίου και έχει σαν αποτέλεσμα την ανταλλαγή μη φωνητικών εντολών με 

την πύλη φωνής (Voice Gateway). Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες 
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Τράπεζες αποφεύγουν την ανάπτυξη εφαρμογών που εκμεταλλεύονται την 

αναγνώριση φωνής λόγω τεχνικών προβλημάτων στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 

(εξωτερικοί θόρυβοι) και έλλειψη ασφαλείας (σύγχυση συναλλαγών). Η πύλη, αφού 

μετατρέψει τις τονικές επιλογές του χρήστη σε δεδομένα κατανοητά από το 

λειτουργικό σύστημα της Τράπεζας και ελέγξει τόσο τον αριθμό τηλεφώνου, ο οποίος 

πρέπει να είναι προδηλωμένος, όσο και τα PIN και TAN, θα τα αποστείλει στον 

εξυπηρετητή της Τράπεζας για να επεξεργαστούν από το Core Banking. Τέλος, η 

μεταφορά ολοκληρώνεται με τη δυναμική δημιουργία ενός φωνητικού μηνύματος 

που ενημερώνει τον πελάτη ότι η συναλλαγή διεκπεραιώθηκε. 

 

2.5 M-BANKING ΜΕ SMAC 
 

 Οι αυτόνομες κινητές εφαρμογές πελάτη SMAC (Standalone Mobile 

Application Clients) είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που αναπτύσσονται στις 

ασύρματες συσκευές των χρηστών του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και παρέχουν τη 

δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης με πάροχους υπηρεσιών όπως οι Τράπεζες. Η άμεση 

πρόσβαση είναι αποτέλεσμα της εγκατάστασης των προγραμμάτων αυτών τοπικά, 

καταλαμβάνοντας χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου ή στη SIM Card. Το μεγάλο τους 

πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια διανομής υπηρεσιών είναι η 

ευχρηστία που παρουσιάζουν, καθώς είναι εφικτή η μορφοποίηση τους με βάση το 

προφίλ του χρήστη. Στην κατηγορία των SMAC ανήκουν οι  εφαρμογές SIM 

Application Toolkit (SAT/ STK/ S@T) και J2ME (JAVA 2 Micro Edition). 

 Αν και η αρχιτεκτονική του SMS ήταν πολύ επιτυχής, η ανάγκη υποστήριξης 

της νέας γενιάς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, 

οδήγησε σε επέκταση του προτύπου και της λειτουργικότητας των SIM Card των 

κινητών τηλεφώνων. Το αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη των εφαρμογών SIM 

Application Toolkit που στηρίζονται στην χρήση 

των SMS και USSD. Το STK είναι ένα σύνολο 

εντολών που καθορίζει τη συμπεριφορά της SIM 

Card με τον έξω κόσμο και αποτελεί πρότυπο του 

δικτύου GSM που επιτρέπει στη SIM να ξεκινά 

συναλλαγές ανεξάρτητα από τη συσκευή και το 
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δίκτυο. Έτσι, με τη διεύρυνση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας κάρτας και κινητής 

συσκευής, η SIM Card είναι σε θέση να αρχικοποιεί μια διαδραστική ανταλλαγή 

δεδομένων μεταξύ της δικτυακής εφαρμογής και του τελικού χρήστη, χωρίς την 

παρέμβαση του τηλεφώνου. Οι εφαρμογές SAT, όπως και τα USSD, διαχειρίζονται 

ένα μενού επιλογών, το οποίο προβάλλεται ύστερα από αντίστοιχη εντολή της κάρτας 

SIM στο κινητό. Όσον αφορά την εγκατάσταση των κινητών εφαρμογών, αυτή 

γίνεται μέσω του τηλεπικοινωνιακού φορέα με την ασύρματη αποστολή πολλών 

κρυπτογραφημένων SMS, τα οποία διαμορφώνουν κατάλληλα την SIM. Μόλις 

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο χρήστης μπορεί, πλέον, με την εισαγωγή του PIN του 

να πραγματοποιεί με ασφάλεια τις συναλλαγές του από το μενού επιλογών του 

λογισμικού με την αυτόματη αποστολή SMS. Η αναβάθμιση, ωστόσο, ή οποιαδήποτε 

αλλαγή της εφαρμογής συνεπάγεται την εκ νέου φόρτωση των δεδομένων στην κάρτα 

SIM Card. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα προεγκατάστασης 

των εφαρμογών από τον πάροχο της ασύρματης υπηρεσίας, γεγονός που 

εκμεταλλεύονται αρκετές Τράπεζες σε συνεργασία με εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 

(5, 13). 

 Η διάδοση της Java και η ανάγκη ανάπτυξης νέων εφαρμογών, τεχνολογικά 

αναβαθμισμένων, που θα προσελκύσουν πελάτες υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

αλλά και θα καλύπτουν μεγάλο κομμάτι της αγοράς οδήγησε στην ανάπτυξη 

προγραμμάτων σε περιβάλλον J2ME. Η Java 2 Micro Edition αποτελεί ένα λογισμικό 

που επιτρέπει την εκτέλεση μικρών και αυτόνομων εφαρμογών σε ασύρματες 

συσκευές όπως το κινητό τηλέφωνο και τείνει να γίνει πρότυπο. Οι απαιτήσεις 

λειτουργίας μιας τέτοιας εφαρμογής είναι σημαντικές και προϋποθέτουν την 

υποστήριξη από το κινητό τόσο της Java όσο και του δικτύου GPRS. Επιπλέον, οι 

κινητές συσκευές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με 

ικανοποιητική κάρτα γραφικών για την προβολή των 

εφαρμογών αλλά και μνήμη, καθώς η εγκατάσταση μπορεί 

να γίνει μόνο εκεί. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης 

στη συσκευή, τα προγράμματα αυτά λειτουργούν με την 

χρήση των τεχνολογιών SMS, USSD και WAP για τη 

διεκπεραίωση των συναλλαγών των χρηστών. Κατά 

συνέπεια, ο χρήστης, αφού αυθεντικοποιηθεί με την χρήση 
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του PIN, μπορεί να πλοηγηθεί στο μενού της εφαρμογής, όπως ακριβώς σε ένα WAP 

site, σε ένα περιβάλλον με σχέδια και χρώματα και να αποστείλει κρυπτογραφημένες 

εντολές, Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, οι πελάτες μπορούν να προμηθευτούν τις 

εφαρμογές J2ME είτε αυτόματα από μια υπηρεσία Push μέσω του τηλεπικοινωνιακού 

φορέα είτε ύστερα από αίτηση στο WAP site του πάροχου της υπηρεσίας. Οι 

Τράπεζες έχουν επενδύσει πολλά στην παραπάνω τεχνολογία, αφού εξειδικεύεται σε 

σύνθετες τραπεζικές εργασίες και παρέχει ολοκληρωμένη ασφάλεια, ωστόσο ακόμη 

δεν έχουν αποκομίσει την ανάλογη ανταπόκριση από το κοινό(5, 13). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ M-BANKING 
 

 

3.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου αποτελεί το 

μεγαλύτερο ζητούμενο των Τραπεζών σήμερα. Καθώς όλες σχεδόν οι παραδοσιακές 

τραπεζικές υπηρεσίες προσφέρονται πλέον μέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, 

αρχίζει να γίνεται περισσότερο επιτακτική η ανάγκη για πλήρη εξασφάλιση των 

συναλλασσόμενων μερών με σκοπό την επίτευξη ενός επιπέδου αξιοπιστίας 

ανάλογου με αυτό των συμβατικών συναλλαγών. Έτσι, οι Τράπεζες έχουν λάβει όλες 

τις απαραίτητες προφυλάξεις και χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες και αυστηρές 

μεθόδους ασφάλειας, τόσο από άποψη τεχνολογιών όσο και διαδικασιών και 

οργάνωσης,  για την ανίχνευση των εξωτερικών απειλών, αλλά και είναι σε θέση να 

αντιδράσουν ύστερα από οποιαδήποτε αδυναμία. Το στοίχημα, όμως, των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι η ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος 

λειτουργίας που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών και θα τους απαλλάξει 

από όλες τις αμφιβολίες τους σε θέματα ασφάλειας. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

βασική είναι και η συνεργασία Τραπεζών και πελατών, αφού οι απαιτήσεις 

ασφάλειας αφορούν τόσο τους πάροχους των υπηρεσιών mobile banking όσο και 

τους χρήστες αυτών. 

Οι μηχανισμοί για την ασφαλή διεξαγωγή των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

χωρίζονται σε βασικούς και δευτερεύοντες.  

α) Θεμελιώδεις έννοιες: 

• Εμπιστευτικότητα (Confidentiality): Η εμπιστευτικότητα αφορά την πρόληψη 

μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης των δεδομένων μιας τραπεζικής 

συναλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα των 

συναλλασσομένων και τα διακινούμενα δεδομένα της συναλλαγής δεν είναι 

διαθέσιμα σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την έγκριση 

των εμπλεκομένων. 
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• Ακεραιότητα (Integrity): Η ακεραιότητα αφορά την πρόληψη μη 

εξουσιοδοτημένης μεταβολής των δεδομένων μιας τραπεζικής συναλλαγής. Η 

τροποποίηση των δεδομένων γίνεται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα μέρη. 

• Διαθεσιμότητα (Availability): Η διαθεσιμότητα αφορά τη συνεχή και χωρίς 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις πρόσβαση των υπηρεσιών του τραπεζικού 

συστήματος από τους χρήστες. Στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του 

απαιτείται η ταχύτατη ανάκτηση των υπηρεσιών και δεδομένων. 

β) Δευτερεύουσες έννοιες: 

• Έλεγχος Προσπέλασης (Access Control) και Εξουσιοδότηση (Authorization): 

Ο έλεγχος προσπέλασης αφορά τη διασφάλιση της ορθής τήρησης των 

πολιτικών προστασίας της εκάστοτε Τράπεζας. Η εξουσιοδότηση σχετίζεται 

με την παραχώρηση δικαιωμάτων από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο 

στους χρήστες των υπηρεσιών. 

• Αναγνώριση (Identification) και Αυθεντικοποίηση (Authentication): Η 

αναγνώριση και η αυθεντικοποίηση αφορούν την επιβεβαίωση της ταυτότητας 

των συναλλασσόμενων μερών μιας συναλλαγής. Κατά τη διάρκεια μιας 

συναλλαγής τόσο η Τράπεζα όσο και οι χρήστες πρέπει να είναι σίγουροι ότι 

τα μηνύματα που λαμβάνουν προέρχονται από τον αποστολέα που αξιώνει το 

σύστημα. 

• Μη αποποίηση ευθύνης (Non-Repudiation): Η μη αποποίηση ευθύνης αφορά 

την αδυναμία άρνησης συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών σε μία 

συναλλαγή εκ των υστέρων. 

• Επίβλεψη (Auditing) και Υπευθυνότητα (Accountability): Η απόδοση 

ευθυνών αφορά την παρακολούθηση και καταγραφή των ενεργειών των 

χρηστών που σχετίζονται με την ασφάλεια (22, 23, 24, 47). 

 

3.2 Η ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 
 

Οι Τράπεζες για την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές και την ταυτόχρονη ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων 

ασφαλείας χρησιμοποιούν τους δύο τύπους κρυπτογράφησης, τη συμμετρική και την 
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ασύμμετρη κρυπτογράφηση, υιοθετούν πολιτικές ασφαλείας και παίρνουν μέτρα 

λογισμικού, υλισμικού και φυσικού υλικού. 

 

3.2.1 Συμμετρική Κρυπτογράφηση 
 

Στη συμμετρική κρυπτογράφηση, ένα κοινό μυστικό κλειδί χρησιμοποιείται 

τόσο για την κωδικοποίηση όσο και για την αποκωδικοποίηση των πληροφοριών. Το 

κλειδί αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό μόνο στα εξουσιοδοτημένα μέρη και, κατά 

συνέπεια, απαιτείται κάποιο ασφαλές μέσο για τη μετάδοσή του, όπως μια προσωπική 

συνάντηση, κατά την οποία θα συμφωνηθεί ο αριθμός που θα χρησιμοποιείται. Οι 

αιτήσεις των πελατών αποστέλλονται με τη μορφή μηνυμάτων, τα οποία 

κρυπτογραφούνται με το μυστικό κλειδί, και παραλαμβάνονται από το πληροφοριακό 

σύστημα της Τράπεζας στην αρχική τους μορφή, αφού πρώτα αποκρυπτογραφηθούν 

με το ίδιο μυστικό κλειδί. Χαρακτηριστικό είναι, λοιπόν, ότι κάθε χρήστης θα πρέπει 

να διαθέτει το προσυμφωνημένο κλειδί κρυπτογράφησης για τη διεκπεραίωση των 

συναλλαγών του. Αυτό προϋποθέτει ότι το σύστημα θα πρέπει να παράγει και να 

ανταλλάσσει για κάθε χρήστη διαφορετικό κλειδί κρυπτογράφησης και σίγουρα 

αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τη διάδοση της συμμετρικής κρυπτογράφησης 

στον τραπεζικό τομέα, αν αναλογιστεί κανείς την πελατειακή βάση του. Αξίζει να 

σημειωθεί, επίσης, ότι οι συμμετρικοί αλγόριθμοι είναι εξαιρετικά ταχείς μιας και 

είναι δομημένοι πάνω σε απλές μαθηματικές σχέσεις που βοηθούν την γρήγορη 

αποκρυπτογράφηση μεγάλου αριθμού κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Οι αλγόριθμοι 

κρυπτογράφησης DES (Data Encryption Standard), IDEA (International Data 

Encryption Algorithm) και AES (Advanced Encryption Standards) βασίζονται στην 

κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού. 

 

 
Σχήμα 3.1: Συμμετρική Κρυπτογράφηση 
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3.2.2 Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση 
 

Η μέθοδος της ασύμμετρης κρυπτογράφησης χρησιμοποιεί δύο κλειδιά 

κρυπτογράφησης, ένα δημόσιο για την κωδικοποίηση των δεδομένων και ένα 

ιδιωτικό για την αποκωδικοποίηση τους. Τα δεδομένα της συναλλαγής 

αποστέλλονται με τη μορφή μηνυμάτων, τα οποία κρυπτογραφούνται με το δημόσιο 

κλειδί που είναι εγκατεστημένο στις κινητές εφαρμογές της Τράπεζας, και 

παραλαμβάνονται προς επεξεργασία, αφού πρώτα αποκρυπτογραφηθούν με το 

προσωπικό κλειδί. Τα δύο κλειδιά κρυπτογράφησης έχουν μια μαθηματική σχέση 

μεταξύ τους, τέτοια ώστε μηνύματα που κρυπτογραφήθηκαν με ένα δημόσιο κλειδί 

να μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο με το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί. Το 

βασικό πλεονέκτημα της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού είναι η δυνατότητα 

ανταλλαγής κλειδιών μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού χρηστών χωρίς την ανάγκη 

ασφαλούς μετάδοσης. Καθώς τα κλειδιά ασύμμετρης κρυπτογράφησης 

παραλαμβάνονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω μίας Αρχής 

Πιστοποίησης, το δημόσιο κλειδί διανέμεται στους ενδιαφερόμενους πελάτες ενώ το 

ιδιωτικό αποθηκεύεται και παραμένει μυστικό για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών. 

Οι Τράπεζες στηρίζουν πολλά στην ασύμμετρη κρυπτογράφηση και στην ασφάλεια 

που παρέχει και έχουν επενδύσει αρκετά χρήματα για την ανάπτυξη τεχνολογιών 

βασισμένων σε αυτήν. Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης RSA (Rivest, Shamir, and 

Adleman) είναι ένας από τους πιο γνωστούς αλγόριθμους που εκμεταλλεύονται την 

κρυπτογράφηση δημόσιου και ιδιωτικού κλειδιού ενώ η επικρατέστερη υποδομή 

ασφαλείας είναι η WPKI (Wireless Public Key Infrastructure) που ενσωματώνει 

τεχνολογίες όπως η κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού, τα ψηφιακά πιστοποιητικά 

και οι ψηφιακές υπογραφές (25, 26, 47). 

 

 
Σχήμα 3.2: Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση 
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3.3 Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 
 

3.3.1 Η αυθεντικοποίηση της Τράπεζας 
 

3.3.1.1 Ψηφιακά Πιστοποιητικά 

 

Οι Τράπεζες επιδιώκουν την παροχή ενός ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας 

με τους πελάτες τους σε όλα τα στάδια μιας συναλλαγής και μέχρι την επιτυχή 

ολοκλήρωσή της. Με την κρυπτογράφηση είναι δυνατή η διασφάλιση του απορρήτου 

κατά τη μεταφορά των δεδομένων. Παράλληλα, όμως, είναι απαραίτητη η 

ταυτοποίηση τόσο της ίδιας της Τράπεζας για λόγους εμπιστοσύνης όσο και του 

χρήστη των ασύρματων τραπεζικών υπηρεσιών. Κάθε τράπεζα επιλέγει μια Αρχή 

Πιστοποίησης, η οποία μπορεί είτε να είναι ένας έμπιστος Τρίτος Φορέας TTP 

(Trusted Third Party) είτε να λειτουργεί στα πλαίσια ενός οργανισμού, για να 

πιστοποιεί την ταυτότητά της στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Τα ψηφιακά 

πιστοποιητικά είναι ηλεκτρονικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση 

μιας οντότητας, στην προκειμένη περίπτωση της Τράπεζας, και τη συσχέτιση της με 

ένα δημόσιο κλειδί. Όσον αφορά τη μορφή τους, τα ψηφιακά πιστοποιητικά 

περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομα του χρήστη, το δημόσιο κλειδί του 

χρήστη, την επωνυμία και την ψηφιακή υπογραφή της αρχής που τα εξέδωσε, ένα 

σειριακό αριθμό πιστοποιητικού και άλλα παρόμοια στοιχεία, που κάνουν σχεδόν 

αδύνατη την πλαστογράφησή τους. Επιπλέον, τα πιστοποιητικά δημιουργούνται και 

διανέμονται, αφού πρώτα επαληθευτούν μέσω μιας ιεραρχίας πιστοποίησης. Η χρήση 

των πιστοποιητικών γίνεται σε συνόδους με βάση το πρωτοκόλλου WTLS στο WAP 

banking και στο mobile banking μέσω SMAC. Η εταιρία VeriSign είναι η πιο γνωστή 

εταιρία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών (27, 47). 
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3.3.2 Η αυθεντικοποίηση των πελατών 
 

3.3.2.1 Συνθηματικά 

 

Όπως ακριβώς είναι απαραίτητη η αυθεντικοποίηση της Τράπεζας, έτσι και η 

αυθεντικοποίηση των πελατών του mobile banking χρήζει μεγάλης σημασίας τόσο 

από άποψη ασφαλείας όσο και από άποψη λειτουργικότητας. Εκτός των ψηφιακών 

πιστοποιητικών, για την αναγνώριση του πελάτη των εναλλακτικών τραπεζικών 

δικτύων και την πιστοποίηση της ταυτότητάς του, οι Τράπεζες ακολουθούν μια κοινή 

τακτική, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό χρήστη (userID) σε συνδυασμό με 

έναν επίσης προσωπικό μυστικό κωδικό (password). Ο χρήστης πρέπει να 

παραλαμβάνει τους δύο προσωπικούς του κωδικούς από την Τράπεζα ενώ πολλές 

φορές εφοδιάζεται και με τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN), που 

χρησιμοποιείται ευρέως στις κάρτες αναλήψεων ATM (για τις περιπτώσεις μη 

κατοχής κάρτας). 

 

3.3.2.2 Συνθηματικά μιας χρήσης 

 

  Για την περαιτέρω διασφάλιση των χρηστών, ορισμένες Τράπεζες έχουν 

προχωρήσει σε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, με επιπρόσθετους κωδικούς, τους 

αριθμούς εξουσιοδότησης συναλλαγών (TAN). Οι αριθμοί TAN (Transaction 

Authentication Number) δημιουργούνται από την Τράπεζα, συνδέονται με το userID 

του χρήστη και παραδίδονται στον πελάτη με τη μορφή προτυπωμένης λίστας από 

την οποία εισάγονται για την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. 

 

3.3.2.3 Διαδικασίες ασφαλείας των συνθηματικών 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα παραπάνω αντίμετρα είναι αριθμοί που 

απαιτούνται κυρίως για την πραγματοποίηση εγχρήματων συναλλαγών, και όχι για 

συναλλαγές ενημερωτικού χαρακτήρα. Κοινή πρακτική των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών αποτελεί, επίσης, οι προσωπικοί κωδικοί να μπλοκάρονται μετά από 

κάποιες λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής, καθώς οι συνεχείς λανθασμένες 

προσπάθειες θεωρούνται ύποπτες, άλλα και να αλλάζουν υποχρεωτικά κατά τακτά 
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χρονικά διαστήματα. Οι περισσότερες Τράπεζες, μάλιστα, απαιτούν την άμεση 

αλλαγή των αρχικών κωδικών με την πρώτη είσοδο στο σύστημα. Επιπλέον δικλείδα 

ασφαλείας, αν και ξεφεύγει από τα στενά όρια της αυθεντικοποίησης, θεωρείται και η 

αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη ύστερα από καθυστέρηση τόσο της ολοκλήρωσης 

μίας συναλλαγής, καθώς ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την 

ολοκλήρωσή της, όσο και γενικά της πλοήγησης στο WAP site, και η ανάγκη 

επανασύνδεσης (25, 47). 

 

3.4 Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 

Βασική συνιστώσα της ανάπτυξης του m-banking αποτελεί η εξασφάλιση 

τόσο των προσωπικών πληροφοριών των συναλλασσομένων όσο και του απορρήτου 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σε συνδυασμό με τις διαδικασίες ταυτοποίησης των 

συναλλασσόμενων μερών και κρυπτογράφησης της επικοινωνίας, οι Τράπεζες θα 

πρέπει να είναι σίγουρες ότι και οι τραπεζικές εντολές που λαμβάνουν από τους 

χρήστες των ασύρματων εφαρμογών δεν έχουν παραποιηθεί κατά τη μεταφορά τους 

και προέρχονται αποκλειστικά από τους συγκεκριμένους χρήστες. Η χρήση της 

ψηφιακής υπογραφής μπορεί να δώσει λύση στο παραπάνω πρόβλημα. Με τη 

βοήθεια της ασύμμετρης κρυπτογράφησης και μιας συνάρτησης κατακερματισμού, ο 

πελάτης μέσω του κινητού του τηλεφώνου είναι σε θέση να δημιουργήσει την 

ηλεκτρονική του υπογραφή και να διασφαλίσει το κανάλι επικοινωνίας με την 

Τράπεζα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο αποστολέας, χρησιμοποιώντας κάποιον αλγόριθμο 

κατακερματισμού όπως ο MD5 ή ο SHA-1, δημιουργεί τη σύνοψη του μηνύματος 

που θέλει να στείλει. Η σύνοψη του μηνύματος (Message Digest) είναι μία σειρά από 

bits συγκεκριμένου μεγέθους και αποτελεί την ψηφιακή αναπαράσταση του 

μηνύματος, η οποία είναι μοναδική για κάθε μήνυμα και το αντιπροσωπεύει. Η 

ψηφιακή υπογραφή, που προσαρτάται στην προς αποστολή τραπεζική εντολή, είναι 

το αποτέλεσμα της κρυπτογράφησης της σύνοψης με το ιδιωτικό κλειδί του 

αποστολέα.  
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Σχήμα 3.3: Ψηφιακή Υπογραφή 

 

Η Τράπεζα με τη σειρά της διαχωρίζει από το μήνυμα την ψηφιακή υπογραφή και, 

εφαρμόζοντας στο μήνυμα που έλαβε τον ίδιο αλγόριθμο κατακερματισμού, 

δημιουργεί εκ νέου τη σύνοψη του μηνύματος. Στη συνέχεια, αποκρυπτογραφεί με το 

δημόσιο κλειδί του αποστολέα την κρυπτογραφημένη σύνοψη του μηνύματος. 

Συγκρίνοντας τις δύο συνόψεις, ο παραλήπτης είναι βέβαιος ότι το μήνυμα είναι 

ακέραιο αν αυτές βρεθούν ίδιες. Αν το μήνυμα έχει μεταβληθεί, η σύνοψη που θα 

παράγει ο παραλήπτης θα είναι διαφορετική από την σύνοψη που έχει 

κρυπτογραφηθεί. Επίσης, χαρακτηριστικό της ψηφιακής υπογραφής αποτελεί το 

γεγονός ότι για κάθε μήνυμα υπάρχει και διαφορετική υπογραφή σε αντίθεση με την 

ιδιόχειρη υπογραφή, καθώς η σύνοψη από την οποία δημιουργείται είναι μοναδική. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ψηφιακή υπογραφή είναι ένας ακόμη τρόπος 

αυθεντικοποίησης του αποστολέα του μηνύματος, καθώς η χρήση του ιδιωτικού 

κλειδιού για την κρυπτογράφηση του μηνύματος πιστοποιεί στον παραλήπτη που το 

αποκρυπτογραφεί με το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί την ταυτότητα του αποστολέα (24, 

28, 47). 

 

3.5 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 
 

Παράλληλα με την υιοθέτηση των αυστηρών διαδικασιών ανάπτυξης και 

λειτουργίας των ασύρματων εφαρμογών από τα συμβαλλόμενα μέρη, είναι 

απαραίτητη η συνεργασία Τραπεζών και πελατών σε επίπεδο πρόληψης και η 

επαγρύπνηση τους σε θέματα εξωτερικών απειλών. Όσο και αν οι Τράπεζες 
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εκσυγχρονίζουν τα συστήματα ασφαλείας τους, δεν είναι από μόνες τους σε θέση να 

εξασφαλίσουν απόλυτα την ασφάλεια των συναλλαγών. Οι πελάτες του ασύρματου 

εναλλακτικού δικτύου θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα που 

θα τους διαφυλάξουν από δυσάρεστες καταστάσεις. Συνεπώς, η ανάπτυξη 

προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων από τη μεριά των Τραπεζών και η ελεγχόμενη 

χρήση των υπηρεσιών του mobile banking από τη μεριά των πελατών μπορούν να 

οδηγήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον διεκπεραίωσης συναλλαγών. Ορισμένα 

προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης των κακόβουλων ενεργειών παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

 Οι κωδικοί ασφαλείας του m-banking είναι αυστηρά προσωπικοί και σε καμία 

περίπτωση δεν θα  πρέπει ο ιδιοκτήτης τους να τους αποκαλύπτει σε τρίτα 

πρόσωπα. 

 Οι κωδικοί ασφαλείας θα πρέπει να αποστηθίζονται και να μην αποθηκεύονται σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος υποκλοπής, και να 

αλλάζουν περιοδικά. Μεγάλης σημασίας κρίνεται και ο ορισμός όσο το δυνατόν 

σύνθετων συνθηματικών, τα οποία είναι δύσκολο να προβλεφθούν. 

 Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Τράπεζας πριν 

εισάγει τα μέσα πρόσβασης του, καθώς κινδυνεύει να επισκεφτεί 

πλαστογραφημένες ιστοσελίδες ή να υποκλαπούν προσωπικά του δεδομένα. Στην 

περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν είναι εμφανής, ένας ακόμη τρόπος 

επιβεβαίωσης της ταυτότητας του WAP site είναι μέσω  του ελέγχου ύπαρξης 

πιστοποιητικού ασφαλείας. 

 Η εγκατάσταση στο έξυπνο τηλέφωνο προγραμμάτων προστασίας από ιούς, 

adware, spyware και malware κρίνεται απαραίτητη για ένα ασφαλές κινητό 

τηλέφωνο, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η αποθήκευση στη μνήμη λογισμικού 

από άγνωστους αποστολείς (25). 
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3.6 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-BANKING ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

3.6.1 SMS Banking και Ασφάλεια 
 

Το SMS Banking θεωρείται ως το πιο ανασφαλές κανάλι διενέργειας 

τραπεζικών συναλλαγών. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας προσφοράς 

οποιασδήποτε προστασίας των δεδομένων του μηνύματος με τη μορφή 

κρυπτογράφησης από τον χρήστη κατά την αποστολή αλλά και από το δίκτυο στους 

ενδιάμεσους σταθμούς μέχρι την οριστική λήψη του. Ξεκινώντας από τη δημιουργία 

του, το SMS αποθηκεύεται αυτόματα στην τηλεφωνική συσκευή και είναι διαθέσιμο 

σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο του πελάτη των υπηρεσιών m-

banking. Για την αποστολή των τραπεζικών εντολών χρησιμοποιείται το 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο GSM που προσφέρει υπηρεσίες κρυπτογράφησης, χωρίς, 

ωστόσο, να προβλέπεται καμιά δικλείδα ασφαλείας τόσο στους ενδιάμεσους κόμβους 

όσο και στο διαχειριστικό κέντρο του ασύρματου δικτύου. Οι συναλλαγές μέσω SMS 

σε αυτή την φάση είναι ευάλωτες σε εξωτερικές απειλές, αφού αποθηκεύονται, έστω 

και προσωρινά, σε μη κρυπτογραφημένη μορφή, όπως ακριβώς αποστέλλονται από 

τον χρήστη.  Καθώς η αρχιτεκτονική του SMS είναι βασισμένη στα συστήματα store 

and forward, η ασφάλεια δεν μπορεί να ικανοποιήσει βασικές απαιτήσεις όπως η 

εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η αυθεντικοποίηση. Τέλος, ο 

τηλεπικοινωνιακός φορέας είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση του μηνύματος στην 

ιδιόκτητη πύλη SMS της Τράπεζας ή σε κάποιον μεσάζοντα επεξεργαστή αιτημάτων 

της Τράπεζας, όπου μεταφέρεται και αποθηκεύεται πλέον σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την επικοινωνία χρήστη και Τράπεζας 

μέσω του καναλιού GSM, όπου τα μηνύματα ανταλλάσσονται σε μη 

κρυπτογραφημένη μορφή και απειλούνται εξαιτίας της ανυπαρξίας οποιασδήποτε 

υπηρεσίας κρυπτογράφησης στους ενδιάμεσους σταθμούς: 
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Σχήμα 3.4: Ασφάλεια SMS Banking 

 

Όσον αφορά την ταυτοποίηση του πελάτη, αυτή γίνεται με τη βοήθεια ιδιόκτητων 

DialUp εξυπηρετητών. Πριν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η 

δήλωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι 

συναλλαγές εναλλακτικού δικτύου, ούτος ώστε η Τράπεζα να μπορεί να τον 

διασταυρώνει κάθε φορά. Καθώς ο αριθμός αυτός πηγάζει από το δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας και δεν μπορεί να παραποιηθεί από τον χρήστη, το σύστημα της 

Τράπεζας μπορεί να τον αξιοποιήσει ως στοιχείο ασφαλείας και να τον 

χρησιμοποιήσει για την πιστοποίηση ότι η συναλλαγή ξεκινάει από συγκεκριμένο 

κινητό και, συνεπώς, από συγκεκριμένο χρήστη. Ωστόσο, η διαδικασία εγκυμονεί 

κινδύνους σε περιπτώσεις κλοπής του κινητού τηλεφώνου ή μη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης. Εντούτοις, το κανάλι επικοινωνίας επιτρέπει την πλαστογράφηση της 

ταυτότητας του χρήστη, αφού αυτή δεν αποκρύπτεται. Συμπερασματικά, το SMS 

Banking δεν παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια για τη διεκπεραίωση εγχρήματων 

συναλλαγών και θα πρέπει να στοχεύει κυρίως σε συναλλαγές ενημερώσεων (13, 22). 

 

3.6.2 IVR Banking και Ασφάλεια 
 

To IVR Banking αποτελεί μία ικανοποιητική λύση για την πραγματοποίηση 

τραπεζικών συναλλαγών από άποψη ασφάλειας. Αν και δεν παρέχεται 

κρυπτογράφηση των εντολών που εισάγονται από το πληκτρολόγιο του κινητού 

τηλεφώνου, ο χρήστης μπορεί να αισθάνεται αρκετά σίγουρος με την προστασία που 

διαθέτει το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Σε αντίθεση με το SMS, οι εξερχόμενες εντολές 

κρυπτογραφούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας και μεταφέρονται μέχρι 

την φωνητική πύλη της Τράπεζας, χωρίς να αποθηκεύονται στους ενδιάμεσους 

σταθμούς, ακριβώς όπως η φωνή. Το μοναδικό σημείο όπου γίνεται αποθήκευση των 
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επιλογών των χρηστών είναι στο ασφαλές τραπεζικό σύστημα. Συνεπώς, το IVR είναι 

ευάλωτο μόνο στην περίπτωση που κάποιος καταφέρει να σπάσει τις υπηρεσίες 

κρυπτογράφησης που προσφέρει το δικτύου, γεγονός αρκετά δύσκολο εξαιτίας της 

αρχιτεκτονικής του. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την επικοινωνία χρήστη και 

Τράπεζας μέσω του δικτύου GSM, όπου οι φωνητικές εντολές αποστέλλονται σε μη 

κρυπτογραφημένη μορφή αλλά παραμένουν προστατευμένες εξαιτίας της εξωτερικής 

υπηρεσίας κρυπτογράφησης του καναλιού επικοινωνίας, ακόμη και στους 

ενδιάμεσους σταθμούς: 

 

 
 

Σχήμα 3.5: Ασφάλεια IVR Banking 

 

Παράλληλα με την ασφάλεια κατά τη μετάδοση των δεδομένων της συναλλαγής είναι 

δυνατή και η απόκρυψη της ταυτότητας του αποστολέα, διευκολύνοντας έτσι τη 

διαδικασία της αυθεντικοποίησης. Οι Τράπεζες, ωστόσο, και πάλι χρησιμοποιούν 

DialUp εξυπηρετητές για τον έλεγχο της ταυτότητας των πελατών τους. Κοινή 

πρακτική θεωρείται, επίσης, η χρήση κάποιου PIN για την αρχικοποίηση της 

διαδικασίας, η οποία μάλιστα διασφαλίζει τους πελάτες στην περίπτωση κλοπής ή μη 

εξουσιοδοτημένης χρήσης της τηλεφωνικής τους συσκευής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το USSD2 λειτουργεί στα ίδια επίπεδα ασφάλειας με 

το IVR, καθώς η επικοινωνία χρήστη και Τράπεζας πραγματοποιείται μέσα σε μία 

σύνοδο, όπου τα δεδομένα των συναλλαγών ανταλλάσσονται χωρίς να 

αποθηκεύονται για μεταγενέστερη επεξεργασία (13). 
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3.6.3 WAP Banking, Mobile Banking με SMAC και Ασφάλεια 
 

3.6.3.1 WAP Banking 

 

Τα WAP Banking και Mobile Banking με εφαρμογές J2ME και STK 

αποτελούν τα πιο πλήρη κανάλια διανομής ασύρματων τραπεζικών υπηρεσιών από 

άποψη ασφάλειας. Το WAP Banking στηρίζει την ασφάλεια του στο στρώμα WTLS 

(Wireless Transport Layer Security) της αρχιτεκτονικής του WAP με το οποίο 

εξασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα των συναλλαγών, η ακεραιότητα των δεδομένων 

και η αυθεντικοποίηση των χρηστών. Ο σχεδιασμός του WTLS βασίζεται στα 

πρωτόκολλα του Internet TLS (Transport Layer Security) και SSL (Secure Socket 

Layer) ενώ προσφέρει συμμετρική και ασύμμετρη κρυπτογράφηση, ψηφιακές 

υπογραφές και χρησιμοποιεί τα πιστοποιητικά. Πιο συγκεκριμένα, το πρωτόκολλο 

WTLS χωρίζεται σε δύο βασικά υποπρωτόκολλα, τα πρωτόκολλα Handshake και 

Record. Το πρωτόκολλο Handshake διαχειρίζεται την αρχική ανταλλαγή των 

κλειδιών κρυπτογράφησης, του χρησιμοποιούμενου αλγόριθμου κρυπτογραφίας και 

των ψηφιακών πιστοποιητικών. Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των 

συναλλασσόμενων μερών, το πρωτόκολλο Record  είναι υπεύθυνο για την ασφαλή 

μετάδοση των δεδομένων των συναλλαγών μεταξύ της πύλης WAP και του πελάτη 

με την χρήση της κρυπτογραφίας, των κωδικών αυθεντικοποίησης και των ψηφιακών 

υπογραφών. Όσον αφορά την ανάπτυξη του μηχανισμού ασφαλείας, το WAP 

επιτρέπει την έναρξη συνόδου μεταξύ του φυλλομετρητή του κινητού τηλεφώνου και 

της ασύρματης εφαρμογής της Τράπεζας, η οποία προστατεύεται τόσο από την 

κρυπτογράφηση που παρέχει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όσο και από την 

λειτουργία του στρώματος WTLS. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η ασφαλής 

επικοινωνία χρήστη και Τράπεζας: 

 

 
 

Σχήμα 3.6: Ασφάλεια WAP και SMAC Banking 
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Παράλληλα, είναι εφικτή η απόκρυψη των στοιχείων των συμβαλλόμενων μερών 

αλλά και η εύκολη ταυτοποίηση του διακομιστή της Τράπεζας και των πελατών του 

mobile banking με την χρήση DialUp εξυπηρετητών ταυτόχρονα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι πολλές Τράπεζες έχουν επενδύσει σε ιδιόκτητες πύλες WAP στον χώρο 

τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται κρυπτογράφηση από άκρη σε άκρη μεταξύ του 

τελικού χρήστη και του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Καθώς η ασφάλεια μεταξύ 

πύλης WAP και πελάτη είναι δυνατή μέσω μίας συνόδου WTLS, τα δεδομένα μεταξύ 

Web εξυπηρετητή της Τράπεζας και πύλης WAP διασφαλίζονται μέσω μιας συνόδου 

SSL/TLS. Η μετάφραση από SSL σε WTLS και αντίστροφα, πραγματοποιείται στη 

μνήμη της πύλης WAP χωρίς, όμως, τα κρυπτογραφημένα δεδομένα να 

αποθηκεύονται σε αυτή (13, 29). 

 

3.6.3.2 Mobile Banking με J2ME 

 

Οι εφαρμογές mobile banking με J2ME αποτελούν προγράμματα που 

προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια σε σχέση με το WAP banking. Καθώς τα 

συγκεκριμένα προγράμματα αναπτύσσονται και λειτουργούν μέσω mobile Internet 

χρησιμοποιούν τις ίδιες δικλείδες ασφαλείας με το WAP. Παράλληλα, όμως, 

δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας για τους χρήστες των κινητών 

τραπεζικών υπηρεσιών με την κρυπτογράφηση των δεδομένων από τη στιγμή της 

εισαγωγής τους. Αυτή η δυνατότητα είναι αποτέλεσμα της σύνθετης αρχιτεκτονικής 

τους και της χρήσης έξυπνων κινητών τηλεφώνων τα οποία συνεργάζονται αρμονικά 

με τις εφαρμογές J2ME για την καλύτερη προστασία των συναλλασσομένων. Όσον 

αφορά τη μεταφορά των δεδομένων των συναλλαγών, αυτή γίνεται μέσω του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου GPRS όπου επιτυγχάνεται κρυπτογράφηση από άκρη σε 

άκρη, όπως ακριβώς το WAP, ενώ χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές υπογραφές και τα 

πιστοποιητικά. Το μοναδικό κενό ασφάλειας που παρουσιάζουν οι εφαρμογές mobile 

banking με J2ME είναι κατά το κατέβασμα και την εγκατάστασή τους μέσω του 

διαδικτύου και της ιστοσελίδας της Τράπεζας, αφού είναι πολύ εύκολο κάποιος 

κακόβουλος να αναπτύξει ανάλογες εφαρμογές και να τις προσφέρει σε 

ανυποψίαστους πελάτες, υποκρινόμενος την Τράπεζα (13, 30).  
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3.6.3.3 Mobile Banking με STK 

 

Οι εφαρμογές SIM Application Toolkit αποτελούν το πιο ασφαλές κανάλι 

διανομής υπηρεσιών m-banking. Σε αντίθεση με τις εφαρμογές J2ME, ο χρήστης του 

εναλλακτικού τραπεζικού δικτύου δεν χρειάζεται να κατεβάσει μέσω του κινητού 

διαδικτύου την εφαρμογή στο κινητό του αλλά παραλαμβάνει από την Τράπεζα, σε 

συνεργασία με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο, μία κάρτα SIM όπου είναι 

προεγκατεστημένη η εφαρμογή. Επιπλέον, η εγκατάσταση μπορεί να γίνει απευθείας 

στην υπάρχουσα κάρτα του χρήστη από τη μηχανογράφηση της Τράπεζας. Με αυτό 

τον τρόπο, ο πελάτης είναι σίγουρος ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί είναι 

ταυτοποιημένο. Η ασφάλεια, όμως, των εφαρμογών STK ξεκινά από την ίδια τη SIM, 

καθώς υπάρχουν χαρακτηριστικά ασφαλείας τόσο στο μικροκύκλωμα της κάρτας όσο 

και στο λειτουργικό σύστημα και στη διεπαφή κάρτας-τηλεφώνου. Παράλληλα με 

την ανάπτυξη της εφαρμογής, η Τράπεζα είναι σε θέση να αποθηκεύσει στο κινητό 

τηλέφωνο του χρήστη πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη διασφάλιση των βασικών 

απαιτήσεων ασφαλείας, όπως ο χρησιμοποιούμενος κάθε φορά τύπος 

κρυπτογράφησης (συμμετρική συνήθως), τα ζεύγη κλειδιών κρυπτογραφίας και τα 

ψηφιακά πιστοποιητικά. Έτσι, ο πελάτης μπορεί να αυθεντικοποιείται στην κινητή 

του συσκευή πριν την αρχικοποίηση των συναλλαγών, ενώ τα δεδομένα της 

συναλλαγής αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα από τη συσκευή στην κάρτα. Όσον 

αφορά τη διακίνηση των τραπεζικών εντολών μέσω SMS, τα κρυπτογραφημένα 

μηνύματα, σε αντίθεση με το SMS Banking, παραμένουν ασφαλή και στους 

ενδιάμεσους κόμβους του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM πριν την οριστική λήψη 

τους και την επεξεργασία τους από το Core Banking της Τράπεζας (13, 22). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ M-BANKING 
 

4.1 ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 Παρ’ ότι οι υπηρεσίες m-banking υπάρχουν στην Ελλάδα εδώ και περίπου μια 

δεκαετία, μόλις τα τελευταία δύο χρόνια γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση. Ο λόγος είναι 

ότι οι ελληνικές Τράπεζες, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν 

αναπτύξει ένα σύνολο προσφερόμενων υπηρεσιών, αντάξιο των Τραπεζών του 

εξωτερικού, που έρχεται να καλύψει σχεδόν όλες τις ανάγκες και επιθυμίες των 

πελατών (21, 31).  

 Καθώς οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι πάρα πολλές και παρέχονται κατά 

πλειοψηφία από όλες τις Τράπεζες, ιδιαίτερη σημασία έχουν τόσο οι αρχικές 

διαδικασίες εγγραφής και πρόσβασης όσο και το περιβάλλον λειτουργίας κάθε 

εφαρμογής, που συνεπάγεται ευκολία εξοικείωσης και χρήσης των υπηρεσιών. 

Επιπλέον, παράμετροι όπως η τεχνολογία, η ασφάλεια των συναλλαγών, η 

διαθεσιμότητα και,  γενικότερα, η τεχνική υποστήριξη είναι βασικοί για την επιλογή 

των πελατών μιας συνεργασίας σε επίπεδο m-banking.  

Συνεπώς, ποιες υπηρεσίες προσφέρουν οι ελληνικές Τράπεζες μέσω κινητού 

τηλεφώνου, με έμφαση σε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και πως το 

πετυχαίνουν, είναι θέματα που χρήζουν ανάλυσης. 

 

4.1.1 Alpha Bank  

 

Η Alpha Bank, ακολουθώντας την φιλοσοφία του Alpha WebBanking, 

δημιούργησε το 1998 το Alpha Bank Μ-banking και προσφέρει τη δυνατότητα στους 

πελάτες της να εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου που 

διαθέτει υποστήριξη υπηρεσιών WAP ή i-mode. 

Το βασικό πλεονέκτημα της Alpha Bank είναι ο μεγάλος αριθμός υπηρεσιών 

που προσφέρει - από την απλή ερώτηση υπολοίπου έως και την πληρωμή πιστωτικής 

κάρτας άλλης Τράπεζας μέσω DIAS TRANSFER -, αριθμός που αυξάνει αν 
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προστεθούν και οι επιλογές του Alphaphone Banking, μέσω αυτόματου συστήματος 

IVR ή με τη βοήθεια εκπροσώπου της Τράπεζας. Έτσι οι πελάτες μπορούν:  

• Να ενημερώνονται για τα υπόλοιπα και τις τελευταίες κινήσεις των 

καταθετικών και δανειακών λογαριασμών τους 

• Να ενημερώνονται για την τρέχουσα οφειλή και το διαθέσιμο υπόλοιπο 

αγορών στις πιστωτικές κάρτες 

• Να μεταφέρουν χρήματα σε ίδιους λογαριασμούς 

• Να πληρώνουν τις οφειλές τους σε πιστωτικές κάρτες ή δάνεια Alpha Bank 

• Να πληρώνουν τις οφειλές τους προς τρίτους 

• Να πληροφορούνται την κατάσταση των επιταγών τους (WAP) 

• Να ειδοποιούνται με SMS/e-mail για ανεπιτυχείς εντολές. 

Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, ο χρήστης 

συμπληρώνει μία αίτηση, είτε ηλεκτρονικά μέσω Internet είτε τηλεφωνικά είτε σε 

οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση, μετά την εγγραφή ο 

συνδρομητής των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank θα παραλάβει από το 

κατάστημα την κάρτα συνδρομητή και ταχυδρομικά τον μυστικό κωδικό PIN. Για 

τους ήδη συνδρομητές της υπηρεσίας Alpha WebBanking δεν απαιτείται καμία 

επίσκεψη σε κατάστημα, καθώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν αυτόματα όλες τις 

εναλλακτικές υπηρεσίες. 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τόσο η εγγραφή όσο και 

η χρήση του m-banking αποτελούν υπηρεσίες χωρίς χρέωση. Μάλιστα, η Alpha Bank 

πριμοδοτεί την χρήση των υπηρεσιών, απαλλάσσοντας τους πελάτες από έξοδα 

κίνησης λογαριασμών, όσες συναλλαγές και αν πραγματοποιούν κάθε μήνα. 

Όσον αφορά την ασφάλεια, χρησιμοποιούνται τα πρωτόκολλα WTLS για την 

υπηρεσία μέσω WAP και SSL για την υπηρεσία μέσω i-mode. Εκτός, βέβαια, της 

κρυπτογράφησης, ο συνδρομητής χρησιμοποιεί προσωπικούς κωδικούς για την 

είσοδο στην υπηρεσία και προφυλάσσεται αυτόματα από όριο τριάντα δευτερολέπτων 

(30’) για την ολοκλήρωση των συναλλαγών του (Process Timeout) και από όριο δέκα 

δευτερολέπτων (10’) για την εκτέλεση μίας συναλλαγής (Idle Timeout). 

Ακόμη, σημαντική βοήθεια για τους νέους χρήστες είναι οι αναλυτικές 

οδηγίες χρήσης πρόσβασης είτε μέσω WAP είτε μέσω i-mode είτε μέσω Call Center, 

καθώς και τα demos που παρατίθενται στο web site της Alpha Bank. Μοναδικό, ίσως, 
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μειονέκτημα αποτελεί η πρόσβαση στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες Alpha Trade 

μόνο μέσω Call Center και για 10 ώρες κάθε εργάσιμη ημέρα, είτε πρόκειται για 

ενημέρωση είτε για πραγματοποίηση συναλλαγών. 

 

4.1.2 EFG Eurobank-Ergasias   

 

Η Eurobank είναι η μοναδική Τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει 

ολοκληρωμένες τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές από όλα τα διαθέσιμα 

ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας. Όσον αφορά το m-banking, προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα συναλλαγών ήδη από το 2000 με τη χρήση κινητού τηλεφώνου που 

υποστηρίζει υπηρεσίες WAP ή SMS. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών γίνεται και 

μέσω της πλατφόρμας i-mode της Cosmote και του Europhone Banking, που αποτελεί 

την λύση της Eurobank για τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών της αποκλειστικά, 

24 ώρες το 24ωρο, καθ’ όλες τις μέρες, και η οποία πραγματοποιείται είτε μέσω IVR 

είτε μέσω αντιπροσώπου της Τράπεζας.  

Ως προς τις υπηρεσίες της Τράπεζας, οι συνδρομητές του m-banking της 

Eurobank έχουν τη δυνατότητα: 

• Να πληροφορούνται τα υπόλοιπα και τις τελευταίες τρεις κινήσεις των 

λογαριασμών τους 

• Να μεταφέρουν χρήματα μεταξύ προσωπικών λογαριασμών, αλλά και σε 

λογαριασμό τρίτων (WAP) 

• Να πληροφορούνται το υπόλοιπο και να πληρώνουν τις οφειλές τους στην 

πιστωτική τους κάρτα 

• Να εξοφλούν λογαριασμούς ΔΕΚΟ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (i-mode) 

• Να δίνουν εντολές αγοράς / πώλησης μετοχών 

• Να ενημερώνονται για την ημερήσια συνεδρίαση του ΧΑΑ. 

Για να μπορούν οι πελάτες της Eurobank να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες m-

banking, πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση στο site της Eurobank ή να καλέσουν 

το Europhone Banking ή να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας. Η 

αίτηση χορήγησης πρόσβασης ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης και 

των όρων συναλλαγής και με την αποστολή των κωδικών πρόσβασης μέσω courier, 

καθιστώντας έτσι, την επίσκεψη στο κατάστημα αναπόφευκτη διαδικασία. Για τους 
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ήδη χρήστες του e-banking, όμως, είναι αρκετή η δήλωση του αριθμού του κινητού 

τηλεφώνου, απ’ όπου θα ενεργοποιηθεί η πρόσβαση.  

Αν και οι επιλογές είναι σχεδόν πλήρεις, αυτό που ξεχωρίζει στο m-banking 

της Eurobank είναι η ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου ασφάλεια των συναλλαγών. Η 

Τράπεζα θέλοντας να διασφαλίσει τις εγχρήματες συναλλαγές, έχει επενδύσει σε 

ιδιόκτητη πύλη WAP και κρυπτογραφεί με το πρωτόκολλο WTLS, πέραν, της 

κρυπτογράφησης που πραγματοποιεί ούτως ή άλλως το δίκτυο GSM. Σε επίπεδο i-

mode γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου SSL. Η ασφάλεια αυξάνει με την χρήση 

ιδιόκτητου Dialup Server, ο οποίος ελέγχει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ο 

οποίος έχει προδηλωθεί από τον συνδρομητή και, βέβαια, με την χρήση των 

προσωπικών κωδικών. 

Σημείο αναφοράς αποτελεί η τεχνική υποστήριξη της Eurobank τόσο με 

εγχειρίδια οδηγιών στο web site όσο και με καταρτισμένο και πάντα διαθέσιμο 

προσωπικό που μπορεί να δώσει λύση σε κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί. 

Αντιθέτως, αρνητικές εκπλήξεις, αποτελούν η αδυναμία αποπληρωμής δανείου μέσω 

κινητού τηλεφώνου και η απουσία των πάντα χρήσιμων alert συναλλαγών. 

 

4.1.3 Τράπεζα Πειραιώς   

 
Η Τράπεζα Πειραιώς, στην προσπάθειά της για σύγχρονη και αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση των πελατών της, παρουσίασε το 2000 μία νέα υπηρεσία, την Winbank, 

η οποία αποτελούσε καινοτομία στον χώρο των τραπεζικών συναλλαγών. 

Η Winbank είναι η διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας 

Πειραιώς. Μέσω της Winbank και με τη χρήση νέας τεχνολογίας κινητών συσκευών, 

ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από ένα πλήρες πακέτο προσφερόμενων υπηρεσιών 

χωρίς τις δεσμεύσεις του χώρου και του χρόνου. Οι υπηρεσίες Winbank Mobile και 

Winbank Phone υλοποιούνται μέσω WAP ή i-mode και IVR ή αντιπρόσωπο της 

Τράπεζας αντίστοιχα, ενώ η Winbank SMS παρέχεται από οποιοδήποτε κινητό 

τηλέφωνο με οποιαδήποτε σύνδεση κινητής τηλεφωνίας.  

Οι πελάτες συνδρομητές του συστήματος είναι σε θέση: 

• Να βλέπουν το υπόλοιπο και την ανάλυση των λογαριασμών τους 
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• Να πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό  

• Να διαχειρίζονται τις πιστωτικές κάρτες τους 

• Να έχουν συνολική απεικόνιση των δανείων τους 

• Να δίνουν μεμονωμένες αλλά και πάγιες εντολές πληρωμής 

• Να αιτούνται μπλοκ επιταγών 

• Να παρακολουθούν το χαρτοφυλάκιο τους καθημερινά 

• Να εκτελούν χρηματιστηριακές συναλλαγές. 

Η πρόσβαση στην Winbank απαιτεί την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ή την 

επίσκεψη σε κάποιο από τα καταστήματα. Στην πρώτη περίπτωση ο προσωπικός 

κωδικός εισόδου και ο κωδικός ασφαλείας αποστέλλονται με courier, ενώ στη 

δεύτερη παραλαμβάνονται άμεσα. Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η αίτηση 

για όλες υπηρεσίες είναι κοινή για την Winbank, μειώνοντας, έτσι, την 

γραφειοκρατία, και δίνει πρόσβαση σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της 

Τράπεζας Πειραιώς. Μάλιστα, για τους ήδη πελάτες της Winbank Internet, δεν 

απαιτείται εκ νέου εγγραφή, αλλά χρήση των ίδιων κωδικών και για την Winbank 

Μobile. 

Η προσφορά υπηρεσιών της Winbank είναι ποιοτική και στο επίπεδο της 

ασφάλειας. Έτσι λοιπόν, στον τομέα της ασφάλειας, εκτός των προσωπικών κωδικών, 

γίνεται κρυπτογράφηση με SSL κατά την μεταφορά των δεδομένων και αυτόματη 

αποσύνδεση σε 5’ σε περίπτωση αδράνειας συναλλαγών. Επιπλέον, για την Winbank 

Phone γίνεται καταγραφή και μαγνητοφώνηση όλων των κλήσεων από το σύστημα 

ενώ για την Winbank SMS διασταυρώνεται ο προδηλωμένος αριθμός κινητού 

τηλεφώνου. 

Ως προς την τεχνική υποστήριξη και με γνώμονα την καλή εξυπηρέτηση, η 

Τράπεζα παρέχει οδηγίες χρήσης για όλες τις υπηρεσίες ταχυδρομικά (Winbox), αλλά 

και τηλεφωνικά 24 ώρες το 24ωρο. Επαρκής είναι και η υπηρεσία τηλεειδοποιήσεων 

της Winbank, καθώς δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης, εύκολα και γρήγορα, μέσω 

SMS, e-mail ή τηλεφωνήματος από τραπεζικό αντιπρόσωπο, οποιασδήποτε 

μεταβολής των τραπεζικών λογαριασμών.  

Μοναδικό, ίσως, μειονέκτημα αποτελεί η αδυναμία αποπληρωμής δανείου, 

κάτι που πρέπει να γίνει αναγκαστικά στα γκισέ της Τράπεζας ή μέσω πάγιας εντολής 
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χρέωσης τροφοδότη λογαριασμού. Δεν παύει, ωστόσο, να ισχύει ότι, όπως και στο e-

banking, έτσι και στο m-banking, η Τράπεζα Πειραιώς είναι πρωτοπόρος στις 

ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο της 

αγοράς. 

 

4.1.4 Εθνική Τράπεζα   

 

Η προσπάθεια της Εθνικής Τράπεζας για παροχή κινητών υπηρεσιών 

υλοποιείται με το Mobile Banking. Η μεγαλύτερη Ελληνική Τράπεζα, σε συνεργασία 

με την Cosmote και την TIM, έχει στόχο να καλύψει τις βασικές ανάγκες των 

πελατών της, καθώς η αντιμετώπιση του m-banking είναι μάλλον συμπληρωματική 

του e-banking. 

Όσον αφορά την Cosmote, μέσω του i-mode παρέχεται η δυνατότητα 

πραγματοποίησης μίας σειράς τραπεζικών συναλλαγών, όπως η ενημέρωση 

υπολοίπου και κίνησης λογαριασμών, η διατραπεζική μεταφορά χρημάτων 

εσωτερικού, η πληρωμή πιστωτικών καρτών και οφειλών προς τρίτους, η αγορά και 

πώληση μετοχών, αλλά και η ενημέρωση για το μετοχικό χαρτοφυλάκιο. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι συγκεκριμένο site είναι το πιο πλήρες από τα εφτά διαθέσιμα της 

αγοράς.  

Από την άλλη, η συνεργασία με την ΤΙΜ αξιοποιείται με την αποστολή SMS 

και έχει κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα. Υποστηρίζονται τηλεειδοποιήσεις, με μόνη 

επιβάρυνση το κόστος των γραπτών μηνυμάτων, οι οποίες ενημερώνουν τον χρήστη, 

ανά πάσα στιγμή, τόσο για τους αριθμούς λογαριασμών πιστωτικών καρτών και 

δανείων της Εθνικής Τράπεζας, όσο και για το υπόλοιπο/διαθέσιμο πιστωτικό όριο 

των λογαριασμών αυτών. Επιπλέον, με την υπηρεσία alert, παρέχεται η δυνατότητα 

της άμεσης ειδοποίησης του πελάτη για κάθε μεταβολή του υπολοίπου των 

λογαριασμών εκτός των ορίων που ο ίδιος έχει θέσει. 

Για την απόκτηση της πρόσβασης, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει μία 

αίτηση και η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παραλαβή των απαραίτητων 

προσωπικών κωδικών από το κατάστημα αίτησης, δύο μέρες αργότερα.  

Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω i-mode εξασφαλίζεται με τη χρήση του 

UserID και του PIN που παρέχονται, αλλά και του πρωτοκόλλου SSL. Ωστόσο, 
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μοναδική δικλείδα ασφαλείας της υπηρεσίας μέσω SMS αποτελεί η δήλωση του 

αριθμού του κινητού τηλεφώνου από το οποίο θα γίνονται οι συναλλαγές, χωρίς να 

έχει όμως επιπτώσεις λόγω του πληροφοριακού της περιεχομένου. 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα, όμως, του m-banking της Εθνικής Τράπεζας 

πηγάζει από τις συνεργασίες της με τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (Cosmote 

και ΤΙΜ), καθώς οι συνδρομητές της Vodafone δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες 

της. Τέλος, η τεχνική υποστήριξη αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και είναι 

ελλείπεις. 

 

4.1.5 Emporiki Bank   

 

Η Εμπορική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα, από το 2004, σε όλους τους 

χρήστες του e-banking της να εκτελούν τις προσφιλέστερες τραπεζικές τους 

συναλλαγές μέσω των υπηρεσιών i-mode του κινητού τους τηλεφώνου και 

τηλεφωνικά με το Emporiki Phone Banking. Από την παραπάνω πρόταση πηγάζει και 

το βασικό μειονέκτημα για τη χρήση της υπηρεσίας του m-banking, καθώς ο 

ενδιαφερόμενος πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει μια αίτηση ηλεκτρονικά ή σε 

οποιοδήποτε κατάστημα και να κάνει εγγραφή πρώτα στην υπηρεσία Emporiki 

eBanking, η οποία ολοκληρώνεται σε δύο εργάσιμες ημέρες. Για τους ήδη 

εγγεγραμμένους στην υπηρεσία οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης είναι κοινοί και 

για τις δύο υπηρεσίες. 

Οι συναλλαγές που προσφέρονται από το Mobile Banking της Εμπορικής 

είναι οι ακόλουθες: 

• Αναλυτική ενημέρωση για το υπόλοιπο και τις κινήσεις λογαριασμών και 

καρτών 

• Ενημέρωση για την κατάσταση άυλων τίτλων, προθεσμιακών καταθέσεων, 

κατάστασης χαρτοφυλακίου μετοχών 

• Μεταφορά ποσού σε λογαριασμούς της Εμπορικής Τράπεζας 

• Πληρωμή πιστωτικών καρτών και οφειλών προς τρίτους. 

Συμπληρωματικά με το Emporiki Phone Banking ο συνδρομητής είναι σε 

θέση να ενημερώνεται για όλα τα προϊόντα που διαχειρίζεται από την υπηρεσία e-

banking καθώς και για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας.  
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Η ασφάλεια των συναλλαγών εγγυάται από το πρωτόκολλο SSL και την 

χρήση του κωδικού χρήστη και του κωδικού πρόσβασης ενώ η αυτόματη αποσύνδεση 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών είναι απαραίτητη. Μάλιστα, για την 

υπηρεσία τηλεφωνικής τραπεζικής χρησιμοποιείται και ένας τριψήφιος τηλεκωδικός, 

ο οποίος παραλαμβάνεται με τη σύνδεση στο web site του e-banking. Παρ’ όλα αυτά, 

ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο για την 

ταυτοποίηση του πελάτη. Γενικά, η παροχή υπηρεσιών m-banking και Phone Banking 

της Εμπορικής Τράπεζας δεν ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών 

της και περιορίζεται στην κάλυψη βασικών μόνο συναλλακτικών αναγκών. Επίσης, 

είναι εμφανής η έλλειψη χρηματιστηριακών εργασιών.  

 

4.1.6 Εγνατία Τράπεζα   

 

Η Εγνατία Τράπεζα αποτελεί την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που παρείχε 

υπηρεσίες e-banking σε όλους τους πελάτες της και δε θα μπορούσε να μην κινηθεί 

αναλόγως και στο χώρο του m-banking. 

Σε συνεργασία με την πλατφόρμα i-mode προσφέρει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης υπολοίπων και κινήσεων λογαριασμών και καρτών, 

πραγματοποίησης πληρωμών λογαριασμών και μεταφορών κεφαλαίων και 

ενημέρωσης για τραπεζικά και χρηματιστηριακά θέματα. Παρόλα αυτά, εκεί που 

πραγματικά πρωτοπορεί είναι το Egnatia Line και το Voicebanking, δηλαδή η 

τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας, η οποία αποτελεί τη βάση για ένα σύστημα 

αυτόματης παροχής τραπεζικών πληροφοριών και εργασιών. Μέσω του 

Voicebanking δεν απαιτείται το πάτημα πλήκτρων του τηλεφώνου για να προχωρήσει 

ο συνδρομητής στην επιλογή που θέλει και έτσι καταργείται το τονικό σύστημα 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. 

Η αίτηση εγγραφής είναι απλή διαδικασία και συμπληρώνεται είτε 

ηλεκτρονικά στο Egnatia Teller είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση, 

όμως, η παραλαβή των κωδικών και του Security Token (για το Mobile Banking) θα 

πρέπει να γίνει από κάποιο κατάστημα και με ένα τηλέφωνο η ενεργοποίηση 

οριστικοποιείται. Το Security Token είναι μία συσκευή η οποία παράγει αυτόματα 

τον απαιτούμενο κωδικό για κάθε συναλλαγή και μαζί με τους προσωπικούς 
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κωδικούς καθιστά την εφαρμογή ιδιαίτερα ασφαλή. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και το 

πρωτόκολλο SSL για την κρυπτογράφηση των μεταφερόμενων δεδομένων. Όσον 

αφορά το Egnatia Line, χρησιμοποιείται ο αριθμός κάρτας και ένα νέο PIN 

(διαφορετικό από αυτό των ATM), που παρέχεται στον πελάτη, ενώ και οι συνομιλίες 

καταγράφονται. 

Τέλος, αυτό που ξεχωρίζει είναι οι σαφώς μειωμένες προμήθειες σε σχέση με 

το τιμολόγιο του καταστήματος, καθώς και τα αναλυτικά εγχειρίδια οδηγιών που 

βοηθούν τον χρήστη να προσαρμοστεί άμεσα στο νέο περιβάλλον. Τα εναλλακτικά 

δίκτυα της Εγνατίας Τράπεζας βραβεύτηκαν το 2005 και το 2006 για τις υπηρεσίες 

τους, καθιστώντας σαφή τον πρωτοποριακό και κυρίως αποτελεσματικό χαρακτήρα 

τους. 

 

4.1.7 Attica Bank   

 

Η Attica Bank, στα πλαίσια παροχής σύγχρονων υπηρεσιών προς την 

πελατεία της και σε συνεργασία με την Cosmote, από το 2006, προσφέρει τη 

δυνατότητα σύνδεσης με την Τράπεζα 24 ώρες το 24ωρο μέσω του i-mode. Σε ένα 

φιλικό περιβάλλον, οι χρήστες μπορούν να διεκπεραιώσουν ένα μεγάλο μέρος των 

συναλλαγών τους με ευκολία, ταχύτητα και κυρίως με ασφάλεια, καθώς η 

συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί μία από τις πιο ασφαλείς.  

Το πλεονέκτημα αυτό είναι αποτέλεσμα της χρήσης τόσο των αριθμών 

αυθεντικοποίησης της συναλλαγής ΤΑΝ όσο και των προσωπικών κωδικών πελάτη 

κατά την είσοδο στην πλατφόρμα του i-mode. Ο αριθμός αυθεντικοποίησης της 

συναλλαγής ΤΑΝ (Transaction Authentication Number) αντικαθιστά, στην ουσία, την 

υπογραφή του πελάτη και είναι απαραίτητος για την διενέργεια οποιασδήποτε 

διαχειριστικής ή εγχρήματης συναλλαγής, ενώ παρέχεται σε προτυπωμένες λίστες, 

που απαιτούν ενεργοποίηση από το κινητό. Ο ΤΑΝ μαζί με τους μυστικούς κωδικούς 

πελάτη παραλαμβάνονται κατά τη διαδικασία της εγγραφής νέων συνδρομητών, η 

οποία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Attica Bank ή σε 

κάποιο από τα καταστήματα της Τράπεζας. Για τους ήδη εγγεγραμμένους στην 

υπηρεσία Attica Bank e-Banking, είναι δυνατή η χρήση των ίδιων κωδικών. Όπως 

είναι φυσικό με όλα τα i-mode sites, η ασφάλεια ενισχύεται και με τη χρήση του 
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πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL κατά την αποστολή πληροφοριών και 

συναλλαγών.  

Όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αυτές καλύπτουν όλες τις βασικές 

ανάγκες των πελατών. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για την θέση τους 

και τις επενδύσεις τους σε προθεσμιακές καταθέσεις και Repos, να κάνουν μεταφορές 

με χρέωση λογαριασμού, αλλά και εμβάσματα σε μετρητά, να πραγματοποιούν 

πληρωμές τρίτων και να διαχειρίζονται πάγιες εντολές πληρωμής. Θετικό στοιχείο 

αποτελεί η δυνατότητα αίτησης για χορήγηση καρνέ επιταγών, παρ ‘όλα αυτά, η 

απουσία κάθε χρηματιστηριακής υπηρεσίας, από την αποτίμηση μέχρι την 

πραγματοποίηση αγοραπωλησιών μετοχών, καθιστά το Mobile Banking της Attica 

Bank ανεπαρκές για επενδυτές του ΧΑΑ.  

Η demo version του i-mode που παρέχεται από την ιστοσελίδα του e-Banking 

απλοποιεί τα πράγματα για το χρήστη, καθώς μπορεί να εξασκηθεί και να λύσει κάθε 

απορία σε εικονικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι οδηγίες χρήσης και η πληροφόρηση 

είναι τόσο ικανοποιητικές μετατρέποντας, έτσι, την τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη 

σε συμπληρωματική, η οποία, ωστόσο, λειτουργεί όλη μέρα. 

 

4.1.8 Τράπεζα Κύπρου   

 

Οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου είναι σε θέση να χρησιμοποιούν υπηρεσίες 

m-banking με την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μέσω οποιουδήποτε κινητού 

τηλεφώνου με σύνδεση ή κάρτα και να ενημερώνονται για το σύνολο των προϊόντων 

και των υπηρεσιών της Τράπεζας. Συμπληρωματικά, είναι διαθέσιμη και η υπηρεσία 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Phone Banking με εξειδικευμένο προσωπικό για την 

ενημέρωση και πραγματοποίηση τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών, με 

αποτέλεσμα την άμεση πρόσβαση σχεδόν στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Το Mobile Banking της Τράπεζας Κύπρου έχει δομηθεί με την φιλοσοφία της 

ενημέρωσης και δίνει τη δυνατότητα στο κοινό βασικά να πληροφορείται υπόλοιπα 

λογαριασμών, να λαμβάνει mini statement και να κάνει αιτήσεις για προϊόντα με την 

αποστολή κωδικοποιημένων μηνυμάτων. Στην ίδια σφαίρα κινείται και η πλήρης 

λειτουργία προεπιλεγμένων ειδοποιήσεων (alerts) για συγκεκριμένες μεταβολές στην 

κατάσταση των λογαριασμών. Εκεί, όμως, που υστερεί δραματικά είναι η διενέργεια 
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εγχρήματων συναλλαγών, καθώς η μοναδική συναλλαγή που επιτρέπεται είναι η 

μεταφορά ποσού μεταξύ λογαριασμών του πελάτη. Για το λόγο αυτό, εδώ και αρκετό 

καιρό η υπηρεσία βρίσκεται υπό αναβάθμιση και θα είναι σύντομα διαθέσιμη με 

εμπλουτισμένες δυνατότητες συναλλαγών και πληροφόρησης. Όσον αφορά την 

υπηρεσία Phone Banking λειτουργεί καθημερινά 14 ώρες και εξυπηρετεί τόσο σε 

επίπεδο ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο συναλλαγών, με έμφαση στις πληρωμές 

τρίτων και στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες. Βασικά πλεονεκτήματα αποτελούν το 

άνοιγμα λογαριασμού ταμιευτηρίου τηλεφωνικά και η παρακολούθηση της κίνησης 

των επιταγών. 

Προκειμένου να ενεργοποιήσουν τις παραπάνω υπηρεσίες οι πελάτες της 

Τράπεζας Κύπρου θα πρέπει να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματά της και θα 

αποκτήσουν την ίδια στιγμή πρόσβαση, με τη χρήση του αριθμού της χρεωστικής 

τους κάρτας και μέρους από προσωπικό κωδικό ασφαλείας ΡΙΝ. Η ασφάλεια 

αυξάνεται με την απενεργοποίηση του ΡΙΝ μετά την τρίτη συνεχόμενη λανθασμένη 

απόπειρα εισαγωγής του στο σύνολο των εναλλακτικών δικτύων, ωστόσο γενικά η 

προσέγγιση της ασφάλειας δεν είναι η ενδεδειγμένη. 

Τέλος, η τεχνική υποστήριξη θα μπορούσε να θεωρηθεί ανεπαρκής, καθώς η 

υπηρεσία Phone Banking εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη Help Desk με ωράριο 

λειτουργίας ταυτόσημο της υπηρεσίας και όχι ολόκληρο το 24ωρο. 

 

4.1.9 Millennium Bank   

 

Αν και σχετικά νέα στον τραπεζικό χώρο, η Millennium Bank έχει 

δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πακέτο υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 

μέσω αυτόματου συστήματος IVR όλο το 24ωρο ή με τη βοήθεια εκπροσώπου της. 

Αν και οι δυνατότητες του IVR είναι περιορισμένες στην ενημέρωση του κοινού για 

τραπεζικά και χρηματιστηριακά θέματα, με εξαίρεση την μεταφορά κεφαλαίου, το 

call center βραβεύεται επί σειρά ετών για την άρτια εξυπηρέτησή του, μία 

εξυπηρέτηση που στηρίζεται σε πολυμορφικά κανάλια επικοινωνίας, τα οποία 

συνδυάζονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα δυναμικό και ενοποιημένο Multimedia 

Contact Center. 
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Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι σαφώς πολλές, με το άνοιγμα 

λογαριασμού ταμιευτηρίου και την προσθήκη συνδικαιούχου σε λογαριασμούς να 

ξεχωρίζουν. Επιπλέον, μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού, ο ενδιαφερόμενος 

δύναται να αιτηθεί τόσο για δανειακά όσο και για καταθετικά προϊόντα της Τράπεζας. 

Ο πελάτης των εναλλακτικών δικτύων της Millennium Bank με το άνοιγμα 

λογαριασμού αποκτά άμεσα πρόσβαση και με την ενεργοποίηση παραλαμβάνει τον 

κωδικό πελάτη και τον προσωπικό κωδικό ΡΙΝ, αλλά και προδηλώνει τρία 

προσωπικά στοιχεία της επιλογής του, που αυξάνουν το επίπεδο της ασφάλειας. 

Η ασφάλεια είναι βασισμένη στη χρήση των κωδικών πελάτη και ΡΙΝ στην 

περίπτωση του αυτόματου συστήματος εξυπηρέτησης, ενώ μέσω εκπροσώπου είναι 

απαραίτητο και ένα από τα προδηλωμένα προσωπικά στοιχεία με δικαίωμα δύο 

λανθασμένων προσπαθειών καταχώρησης. Επίσης, για τη διασφάλιση των 

συναλλαγών οι συνομιλίες καταγράφονται.  

Σε ότι αφορά την τεχνική υποστήριξη, αυτή περιορίζεται στο ωράριο 

λειτουργίας της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, αφήνοντας ουσιαστικά ακάλυπτους τους 

χρήστες του IVR. Τέλος, θα μπορούσε να θεωρηθεί αρνητικό το γεγονός πως σε κάθε 

πρόβλημα που προκύπτει σε σχέση με τους προσωπικούς κωδικούς (μπλοκάρισμα, μη 

απομνημόνευση) επιβάλλεται η επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας, 

ωστόσο η συγκεκριμένη πρακτική ενδεχομένως να εφαρμόζεται και για λόγους 

ασφαλείας. 

 

4.1.10 Όμιλος Λαϊκής   

 

Η Λαϊκή Τηλετράπεζα είναι η ειδική τηλεφωνική υπηρεσία της Λαϊκής 

Τράπεζας που παρέχει στους πελάτες της την ευχέρεια εκτέλεσης συναλλαγών μέσω 

τηλεφώνου. Έτσι, οι πελάτες της έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα στο 

αυτόματο σύστημα φωνητικής απόκρισης IVR και σε εκπρόσωπο τηλεεξυπηρέτησης 

για να διεκπεραιώσουν με ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια τις τραπεζικές και 

χρηματιστηριακές τους συναλλαγές. 

Σε αντίθεση με άλλες Τράπεζες, η Λαϊκή δημιούργησε το IVR όχι μόνο με 

γνώμονα την ενημέρωση αλλά και τη διενέργεια εγχρήματων συναλλαγών, καθώς ο 

χρήστης είναι σε θέση να κάνει μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς, να πληρώνει 
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το δάνειο του και την πιστωτική του κάρτα και γενικά να πραγματοποιεί πληρωμές 

τρίτων. Επιπλέον, εξαιρετικής σημασίας είναι η αυτόματη υπηρεσία αποστολής μέσω 

φαξ πληροφοριών λογαριασμών και καρτών.  

Η διαδικασία εγγραφής του συνδρομητή είναι σύντομη και μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα είτε ταχυδρομικά, αποστέλλοντας 

την αίτηση εγγραφής, είτε απευθείας μέσω της Λαϊκής Τηλετράπεζας. Με την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας συνδρομής στην Laiki eBank, αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ο αριθμός συνδρομητή και ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, οι 

οποίοι είναι απαραίτητη για την ασφαλή αναγνώριση από το IVR και την πρόσβαση 

στις συναλλαγές που προσφέρονται. Για τις συναλλαγές, όμως, που δεν συνεπάγονται 

περιστασιακή μετακίνηση, ο πελάτης έχει την ευχέρεια, αντί της χρήσης του ΡΙΝ, να 

παρέχει στους αρμόδιους υπαλλήλους τέτοια στοιχεία ώστε να προσδιορίζεται 

επαρκώς η ταυτότητά του, όπως Α.Δ.Τ.. 

Η ασφάλεια των συναλλαγών συμπληρώνεται με την μαγνητοφώνηση όλων 

των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του πελάτη και την χρήση παραμέτρων όπως η 

ανάκληση της συνδρομής μετά από τρεις συνεχόμενες λανθασμένες εισαγωγές του 

ΡΙΝ. 

Αν και ο μεγάλος αριθμός παρεχόμενων υπηρεσιών, κυρίως μέσω 

καταρτισμένων εκπροσώπων της Τράπεζας, θα μπορούσε να αποτελεί το βασικό 

πλεονέκτημα της Λαϊκής Τράπεζας, η τεχνική εξυπηρέτηση είναι αυτή που υπερέχει. 

Το γεγονός αυτό έγκειται στην ενσωματωμένη βοήθεια στο ΙVR με το πάτημα ενός 

κουμπιού και την αναπαραγωγή ηχογραφημένων οδηγιών για όλες τις επιλογές του 

συστήματος. Επιπλέον, μέσω του web site παρατίθενται πλήρη παραδείγματα 

διενέργειας συναλλαγών μέσω IVR για την επίλυση οποιωνδήποτε αποριών και αν 

προκύψουν στον χρήστη. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Λαϊκή Τηλετράπεζα έχει 

βραβευτεί ως ένα από τα καλύτερα μικρά call centers. 

 

4.1.11 Aspis Bank   

 

Η Aspis Bank παρουσίασε το 2001 το Phone Banking ως πρόταση για την 

διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών μέσω τηλεφώνου. Με ένα τηλεφώνημα οι 

πελάτες της έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με εκπρόσωπο της Τράπεζας και να 
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πραγματοποιούν τις αγαπημένες τους συναλλαγές. Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιεί 

κάποια από τις προηγμένες τεχνολογίες, κάνει την υπηρεσία συμβατική και συνολικά 

μέτρια, αλλά και πιο παραδοσιακή με την αλληλεπίδραση με τους υπαλλήλους της 

Τράπεζας. 

Οι προσφερόμενες τραπεζικές υπηρεσίες καλύπτουν μόνο τις βασικές ανάγκες 

των χρηστών σε αντίθεση με τις χρηματιστηριακές, οι οποίες είναι πλήρεις. Ο 

ενδιαφερόμενος, εκτός των αγοραπωλησιών μετοχών, μπορεί να διαπραγματευτεί 

μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, να συμμετέχει σε προεγγραφές και γενικά να 

ενημερωθεί για χρηματιστηριακά θέματα και θέματα αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Όσον αφορά την εγγραφή, αυτή πραγματοποιείται μόνο σε κάποιο κατάστημα 

της Aspis Bank, από το οποίο γίνεται και η παραλαβή του τηλεφωνικού κωδικού Τ-

ΡΙΝ για την πρόσβαση στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Επιπλέον, το επίπεδο 

ασφαλείας είναι μάλλον χαμηλό, καθώς η μοναδική δικλείδα είναι η χρήση του 

προσωπικού κωδικού και ζητείται πάντα μόνο στην αρχή της διαδικασίας. 

Παράλληλα, η διαθεσιμότητα τόσο της υπηρεσίας σε συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα 

όσο και η τεχνική υποστήριξη κατά τις ίδιες ώρες αποτελούν βασικά μειονεκτήματα, 

όταν το κινητό τηλέφωνο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης στην 

Τράπεζα. 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι θα είναι σύντομα διαθέσιμη η 

υπηρεσία Mobile Banking της Aspis Bank με την ανταλλαγή μηνυμάτων κινητής 

τηλεφωνίας. Για το σκοπό αυτό, ο χρήστης θα προδηλώνει τον αριθμό του κινητού 

του τηλεφώνου και θα χρησιμοποιεί τον κωδικό M-PIN, που θα του παρέχεται κατά 

τη διαδικασία εγγραφής. 

 

4.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι βασικότερες 

προσφερόμενες υπηρεσίες των Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και κάποια πρόσθετα 

ενδιαφέροντα στοιχεία (21).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Συγκριτικός Πίνακας Ελληνικών Τραπεζών 
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4.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η κατάσταση των υπηρεσιών Mobile Banking των Ελληνικών Τραπεζών είναι 

σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, καλύπτοντας όλες τις 

ανάγκες των συναλλασσομένων, ακόμη και των πιο απαιτητικών. Με βάση την 

αξιολόγηση της κάθε υπηρεσίας, καμία δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει. Ωστόσο, υπάρχουν 

Τράπεζες άξιες προσοχής, ανάλογα με τις επιμέρους παραμέτρους αξιολόγησης 

(υποστηριζόμενες λειτουργίες, τεχνολογία, ασφάλεια, διαδικασία  εγγραφής και 

τεχνική υποστήριξη). 

Κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε την Alpha Bank, την 

Τράπεζα Πειραιώς και την Εγνατία Τράπεζα για τον μεγάλο αριθμό υποστηριζόμενων 

λειτουργιών, αλλά και για ορισμένες πρόσθετες εφαρμογές που παρέχουν. 

Σε επίπεδο ασφάλειας, ξεχωρίζουν η EFG Eurobank-Ergasias και η Εγνατία 

Τράπεζα, οι οποίες έχουν επενδύσει πολλά στον τομέα της ασφάλειας με την πρώτη 

να διαθέτει ένα πλήρες σύστημα προστασίας και τη δεύτερη να χρησιμοποιεί το 

Security Token. 

Σε ότι αφορά την τεχνική υποστήριξη, η Millennium Bank και η EFG 

Eurobank ξεχωρίζουν για το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό τους, το οποίο είναι σε 

θέση να παρέχει λύσεις σε πάσης φύσεως προβλήματα. 

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην λειτουργικότητα και ευχρηστία 

από την Τράπεζα Πειραιώς, γεγονός που δικαιολογεί και τον μεγαλύτερο αριθμό 

χρηστών. Η διαθεσιμότητα ανά πάσα στιγμή μέσω οποιουδήποτε καναλιού 

επικοινωνίας (WAP, SMS, i-mode, IVR, Call Center) είναι εφικτή μόνο με την 

επιλογή της EFG Eurobank, ενώ η πιο καινοτόμος αποδεικνύεται η Εγνατία Τράπεζα 

με το Voice Banking. 

Όπως είναι φανερό, κάθε Τράπεζα προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στους 

χρήστες. Επομένως, ο εκάστοτε πελάτης μπορεί να επιλέξει την Τράπεζα που 

ικανοποιεί καλύτερα τα δικά του συμφέροντα και είναι σύμφωνη με τις 

προτεραιότητες του. 
 

 

 



Γεώργιος Μπιζανίδης 
Mobile Banking (m-Banking): Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών Μέσω Κινητού Τηλεφώνου 

 
 

65 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ M-BANKING ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ M-BANKING 
 

5.1.1 Αντικείμενο 
 

Η παραδοσιακή τραπεζική με την αλληλεπίδραση με τους υπαλλήλους των 

καταστημάτων των τραπεζών παραμένει η πιο διαδεδομένη μέθοδος 

πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα και σε αρκετές άλλες χώρες. 

Παρόλα αυτά, η κινητή και ασύρματη τεχνολογία συνεχώς αλλάζει τον τρόπο με τον 

οποίο οι τραπεζικές υπηρεσίες παρέχονται στον πελάτη. Εδώ και μια δεκαετία, οι 

Ελληνικές τράπεζες προωθούν την Ηλεκτρονική Τραπεζική, εισάγοντας καινοτόμες 

υπηρεσίες και συστήματα και ξοδεύοντας, ταυτόχρονα, πολλά εκατομμύρια ευρώ, με 

σκοπό την μεγιστοποίηση των κερδών και ελαχιστοποίηση του κόστους. Οι 

προσπάθειες, όμως, αυτές για καλύτερη εξυπηρέτηση μέσω ενός σύγχρονου 

εναλλακτικού δικτύου φαίνονται να μην είναι και τόσο επιτυχημένες, αφού το m-

banking είτε περνά απαρατήρητο είτε υποχρησιμοποιείται. Από την άλλη πλευρά, 

σύμφωνα με έρευνα της Eurostat το 2004 η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τη 

μεγαλύτερη κατοχή συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ανά 100 κατοίκους και, 

συγκεκριμένα, 75.4 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους, πράγμα που δημιουργεί 

ερωτηματικά για τη μερική αποδοχή της νέας τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες m-banking 

είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο, αφήνοντας μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Γι’ αυτό 

είναι ανάγκη να γίνουν κατανοητοί όλοι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

πρόθεση του Έλληνα πελάτη να γνωρίσει αλλά και να χρησιμοποιήσει τις νέες 

υπηρεσίες m-banking. 

 

5.1.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διαπίστωση του βαθμού διείσδυσης της 

Κινητής Τραπεζικής στην καθημερινότητα των Ελλήνων και κατ’ επέκταση, ο 
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εντοπισμός του διαφορετικού ενδιαφέροντος στις προσφερόμενες υπηρεσίες του 

συγκεκριμένου είδους εναλλακτικού δικτύου με βάση την ηλικία , το φύλο, το 

μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα και το εισόδημα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 

παραπάνω στόχος, κρίθηκε απαραίτητη  η ικανοποίηση επιμέρους στόχων. Πιο 

συγκεκριμένα, θεωρήθηκε αναγκαίο να διερευνηθούν τα παρακάτω θέματα: 

• Ποιες είναι οι προσφερόμενες υπηρεσίες m-banking, για τις οποίες οι 

καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση χρησιμοποίησης. 

• Ποια είναι η τεχνολογία που εξυπηρετεί περισσότερο τις συναλλαγές τους. 

• Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου εναλλακτικού δικτύου. 

 

5.1.3 Σπουδαιότητα της Έρευνας 
 

 Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα των 

συναλλακτικών συνηθειών πελατών τραπεζών σε σχέση με το m-banking. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάδοση των νέων τεχνολογιών και το βαθμό διείσδυσης των 

τραπεζών στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, τα συμπεράσματα της έρευνας 

μπορούν να έρθουν σε άμεση σύγκριση με αντίστοιχα προγενέστερων ερευνών, όπου 

η χρήση υπηρεσιών εναλλακτικών δικτύων δεν ήταν διαδεδομένη και δεν 

υποστηριζόταν τεχνολογικά από τις τράπεζες. Ενδιαφέροντα αποτελέσματα μπορούν, 

επίσης, να προκύψουν από την αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων με αντίστοιχες 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. 

 

5.1.4 Μεθοδολογία 
 

 Η παρούσα έρευνα έγινε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, το οποίο 

δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε σε πελάτες τραπεζών. Συγκεκριμένα, το δείγμα 

αποτελείται από πελάτες υποκαταστήματος της Probank στη Σταυρούπολη 

Θεσσαλονίκης και συλλέχθηκε κατά την περίοδο από 1/6/2006 έως 30/9/2006. Η 

επιλογή του συγκεκριμένου υποκαταστήματος έγινε για λόγους ευκολίας και 

αντικειμενικότητας, καθώς η προαναφερθείσα τράπεζα δεν προσφέρει υπηρεσίες 

Κινητής Τραπεζικής. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 100 ερωτηματολόγια.  
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5.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 

5.2.1 Πελάτες και M-banking 
 

 Σύμφωνα με τη γνωστή βιβλιογραφία, παράγοντες, όπως η νεαρή ηλικία, το 

υψηλό επίπεδο μόρφωσης, το υψηλό εισόδημα και το επάγγελμα, διαφοροποιούν τους 

χρήστες από τους μη-χρήστες των τραπεζικών ηλεκτρονικών καναλιών. Επιπλέον, η 

οικογενειακή κατάσταση, το ωράριο εργασίας, η χρήση του internet και,  γενικά, η 

ενασχόληση με τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι μεταβλητές που μπορούν να 

επηρεάσουν τις συναλλακτικές συνήθειες ενός ατόμου με τους τραπεζικούς 

οργανισμούς. Η παρούσα έρευνα στηρίζεται εν μέρει σε υποθέσεις προγενέστερης, η 

οποία είχε γίνει το 2003 από την Mari Suoranta (32) στα πλαίσια της διδακτορικής 

της διατριβής στο School of Business and Economics of the University of Jyväskylä, 

σε δείγμα 1301 ατόμων το καλοκαίρι του 2002. Με βάση την προαναφερθείσα 

έρευνα ο χαρακτηριστικός χρήστης του m-banking είναι άντρας, παντρεμένος, 25 με 

34 χρονών, έχει μέση εκπαίδευση και ένα μέσο εισόδημα.. Ιδιαίτερη επιρροή φαίνεται 

να ασκείται τόσο από την ηλικία όσο και από το επάγγελμα του πελάτη για την 

πραγματοποίηση εγχρήματων τραπεζικών συναλλαγών μέσω του κινητού του 

τηλεφώνου. Έτσι, ηλικιωμένοι σε καλή οικονομική κατάσταση παρουσιάζονται να 

αποφεύγουν τα ηλεκτρονικά κανάλια διεπαφών και να προτιμούν την παραδοσιακή 

τραπεζική με την αλληλεπίδραση με τους υπαλλήλους της τράπεζας, γεγονός, βέβαια,  

που φαντάζει λογικό, καθώς ενισχύει τη γενική αντίληψη ότι τεχνολογικές 

καινοτομίες και τρίτη ηλικία δεν συγκλίνουν. Όσον αφορά τη σχέση του  e-banking 

με το m-banking, αυτή είναι αρχικά θετική, αφού οι χρήστες του m-banking 

προέρχονται κατά πλειοψηφία από αυτούς του e-banking, θεωρώντας το m-banking 

μια συνέχεια του e-banking ή κάτι συμπληρωματικό, και ακολούθως αρνητική. 

Σημαντική συνδρομή στο παραπάνω φαινόμενο έχουν η ασταμάτητη τεχνολογική 

εξέλιξη των κινητών συσκευών με γνώμονα το m-banking, καλύπτοντας κάθε 

απαίτηση του καταναλωτή, και η μόδα της εποχής, με την έννοια της αποδοχής των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών για λόγους επίδειξης (33). 
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5.2.2 Τοποθέτηση για τα αποτελέσματα 
 

Η έρευνα του 2003 περιελάμβανε σαφέστατα ένα μεγαλύτερο φάσμα θεμάτων 

από ότι αυτό της παρούσης και βασιζόταν σε μεγαλύτερο δείγμα, κάνοντας την πιο 

αντικειμενική. Εδώ, η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην ανάδειξη της κατάστασης που 

επικρατεί στον Ελληνικό τραπεζικό χώρο, μιας ιδιόμορφης αγοράς, που τα τελευταία 

χρόνια έχει μπει στο δρόμο των τεχνολογικών εξελίξεων. Σε ακριβώς αυτό το 

στοιχείο, στο νεαρό της αγοράς, βασίζεται η τοποθέτηση των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων, η οποία αναμένεται να επαληθεύσει ότι οι Έλληνες, ακολουθώντας 

σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την παγκόσμια πορεία, αποδέχονται το m-banking, 

ανοίγοντας μια αγορά που δεν γνωρίζει περιορισμούς, όπως ο τόπος και ο χρόνος. 

Στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων τονίζονται, κυρίως,  οι παράγοντες που 

επηρεάζουν περισσότερο τη συμπεριφορά του Έλληνα πελάτη. Τέλος, θα ήταν 

χρήσιμο να γίνει αντιπαραβολή των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων 

με παρόμοιας έρευνας που αφορά τον Ελληνικό χώρο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι 

προς το παρόν εφικτό, καθώς δε βρέθηκε στη γνωστή βιβλιογραφία. 

 

5.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

5.3.1 Η επιλογή της μεθόδου 
 

 Ανάμεσα στις πολλές μεθόδους που υπάρχουν, επιλέχθηκε η χρήση του 

ερωτηματολογίου για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας. Το τελευταίο βασίστηκε στο 

γεγονός πως η χρήση αυτής της μεθόδου συγκεντρώνει κάποια πλεονεκτήματα σε 

σχέση με τις άλλες : 

• Είναι λιγότερο δαπανηρό. 

• Απαιτεί λιγότερο χρόνο για τη συγκέντρωση των στοιχείων. 

• Η έρευνα μπορεί εν μέρει να θεωρηθεί αξιόπιστη γιατί υπήρξε προσωπική 

επαφή με το δείγμα.. 

 Φυσικά στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων που ακολούθησε, έγινε 

προσπάθεια να ληφθούν υπόψη τα μειονεκτήματα που συγκεντρώνει μια μέθοδος, 
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όπως το γεγονός ότι το δείγμα ήταν μικρό, μόλις ένα υποκατάστημα τραπέζης, και το 

ότι δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί κανείς την ειλικρίνεια των απαντήσεων (34, 35). 

 

5.3.2 Δημιουργία ερωτηματολογίου 
 

 Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου εφαρμόστηκαν κανόνες κατασκευής 

παρόμοιοι με εκείνους των αντικειμενικών τεστ: 

• Οι ερωτήσεις είναι ουσιώδης και διατυπώνονται με σαφήνεια. 

• Είναι σύντομες για να γίνονται κατανοητές πιο γρήγορα. 

• Δεν χρησιμοποιήθηκαν αρνητικές απαντήσεις. 

• Δεν χρησιμοποιήθηκαν τεχνικοί όροι οι οποίοι απαιτούν εξειδικευμένες 

γνώσεις για τη κατανόηση τους. 

• Δεν υπάρχουν ερωτήσεις με διπλή έννοια 

• Δεν υπάρχουν απειλητικές ή τελείως προσωπικές ερωτήσεις. 

• Έγινε αρίθμηση των ερωτήσεων και των σελίδων του εντύπου. 

• Η δομή δεν παρουσιάζεται μονότονη. 

 Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με βάση αυτό της HSBC (36). 

 

5.3.3 Σκοπός του ερωτηματολογίου 
 

 Στόχος αυτής της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων που αφορούν την 

αποδοχή του m-banking και κατ’ επέκταση, η χρήση εναλλακτικού δικτύου 

εξυπηρέτησης πελατών τραπεζών. Αν γίνει μια προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν οι 

ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε τομείς, τότε διακρίνονται σε: 

 Προσωπικά στοιχεία ερωτώμενου 

 Άποψη για το m-banking 

 Υπηρεσίες m-banking που χρησιμοποιεί 

 

5.3.4 Ανάλυση του ερωτηματολογίου 
 

 Πιο αναλυτικά οι ερωτήσεις που αφορούν την κάθε ενότητα είναι οι εξής: 
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 Προσωπικά στοιχεία ερωτώμενου. 

 Ζητήθηκαν οι παρακάτω χαρακτηριστικές ερωτήσεις : 

 Ηλικία 

 Φύλο 

 Επίπεδο μόρφωσης 

 Επάγγελμα 

 Μηνιαίο εισόδημα. 

 

 Οι δύο πρώτες ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό του 

ερωτώμενου ενώ οι τρεις επόμενες θα διασταυρωθούν παρακάτω για να προκύψουν 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα συσχέτισης. Ίσως να ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθεί 

και μία ερώτηση για προγενέστερη συμμετοχή σε έρευνα, η οποία θα μας έδειχνε το 

βαθμό εξοικείωσης του ερωτούμενου με τέτοιου είδους έρευνες. 

 

 Άποψη για το m-banking 

 Σε αυτή την ενότητα γίνονται ερωτήσεις που επικεντρώνονται στην άποψη 

του ερωτούμενου για τις «κινητές» υπηρεσίες m-banking. Έτσι, ζητείται να 

αξιολογήσει τη νέα τεχνολογία μέσω πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, αλλά και 

να προτείνει λύσεις ανάπτυξης-βελτίωσης του προϊόντος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

εδώ βρίσκονται, ίσως, οι σημαντικότερες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που 

αφορούν την χρήση ή μη του m-banking. Τέλος, από τη συγκεκριμένη ενότητα 

αποκτούνται πληροφορίες σχετικά με την κινητή τηλεφωνία και το e-banking. 

 

 Υπηρεσίες m-banking που χρησιμοποιεί 

 Στην τελευταία ενότητα γίνεται προσπάθεια ανάκτησης προσωπικών 

πληροφοριών των εν ενεργεία χρηστών όσον αφορά τα ενδιαφέροντα τους για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο ερωτούμενος καλείται να αξιολογήσει μια λίστα 

αναλυτικών υπηρεσιών αλλά, συγχρόνως, και να επιλέξει τις πιο ενδιαφέρουσες. 

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να ασχοληθούμε τόσο με τη συχνότητα των συναλλαγών 

του πελάτη όσο και με το είδος της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί και για το σκοπό 

αυτό παρουσιάζονται οι ανάλογες ερωτήσεις. 
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5.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

 Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των στοιχείων για την έρευνα 

εφαρμόστηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (V 14.0) για την επεξεργασία των 

απαντήσεων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας παρατίθενται οι πιο αξιόλογες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν και οι 

οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω έρευνα. Το επίπεδο 

σημαντικότητας που χρησιμοποιήθηκε για τις ποσοτικές αναλύσεις είναι α =0,05. 

 

5.4.1 Στατιστικές αναλύσεις με χρήση μιας μεταβλητής 
 

 Προσωπικά στοιχεία ερωτώμενου 

 

18,0%

24,0%

23,0%

19,0%

16,0%
55+
46-55
36-45
26-35
18-25

age

Ηλικία 

• 18-25: 16% 
• 26-35: 19% 
• 36-45: 23% 
• 46-55: 24% 
• 55+: 18% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.1: Ηλικία 

 



Γεώργιος Μπιζανίδης 
Mobile Banking (m-Banking): Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών Μέσω Κινητού Τηλεφώνου 

 
 

72 

52,0%
48,0%

female
male

gender

Φύλο 
• Άνδρας: 48% 
• Γυναίκα: 52% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.2: Φύλο 

 

 

 

7,0
%

40,0%

26,0%

18,0%

9,0%

master
university

technical 
school

high scho
obligatory

education
Επίπεδο Μόρφωσης 
• Υποχρεωτική Εκπαίδευση: 9% 
• Γυμνάσιο/ Λύκειο: 18% 
• Επαγγελματική/ Τεχνική  
Σχολή : 26% 
• Ανώτερη/ Ανώτατη 
Εκπαίδευση: 40% 
• Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό: 
7% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.3: Επίπεδο Μόρφωσης 
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6,0%

14,0%

15,0%

23,0%

42,0%

syntaksioyxo
epixeirimatia

eleftheros 
epaggelmatia

dimosios 
ypallilos

idiotikos 
ypallilos

occupation

Επάγγελμα 

• Ιδιωτικός Υπάλληλος: 42% 

• Δημόσιος Υπάλληλος: 23% 

• Ελεύθερος Επαγγελματίας: 15% 

• Επιχειρηματίας: 14% 

• Συνταξιούχος: 6% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.4: Επάγγελμα 

 

 

 

11,0%

22,0%

44,0%

20,0%

3,0%

> 1200E

1001E-
1200E

801E-
1000E

601E-
800E

< 600E

income

Μηνιαίο Εισόδημα 
• < 600€: 3% 
• 601€-800€: 20% 
• 801€-1000€: 44% 
• 1001€-1200€: 22% 
• >1200€: 11% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.5: Μηνιαίο Εισόδημα 
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 Άποψη για το m-banking 

 

12,0%

88,0%

no
yes

own a cell phone, PDA, etc.

Κατοχή «Έξυπνου» Τηλεφώνου 
• Ναι: 88% 
• Όχι: 12% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.6: Κατοχή «Έξυπνου» Τηλεφώνου 

 

 

 

47,0% 53,0%

no
yes

use e-banking

Χρήση E-banking 
• Ναι: 53% 
• Όχι: 47% 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.7: Χρήση E-banking 
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37,0%

63,0%

no
yes

knowledge of m-banking

Γνώση Μ-banking 
• Ναι: 63% 
• Όχι: 37% 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.8: Γνώση M-banking 

 

 

 

32,0%

41,0%

19,0%

8,0
% much

not so much
indifferently
at all

interested in supplying m-
banking

Ενδιαφέρον για Παροχή M-banking 
• Καθόλου – 8% 
• Λίγο – 19% 
• Αρκετά – 41% 
• Πολύ – 32% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.9: Ενδιαφέρον για Παροχή M-banking 
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6,0%

4,0%

30,0%

6,0%

54,0%

other/s
familiarization
overview

quick 
response

access

advantages of m-banking

Πλεονεκτήματα M-banking 
• 24ωρη Πρόσβαση: 54% 
• Γρήγορη Απόκριση: 6% 
• Συνολική Ενημέρωση: 30% 
• Εξοικείωση με το κινητό: 4% 
• Άλλο/α: 6% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.10: Πλεονεκτήματα M-banking 

 

 

 

3,0%

5,0%

21,0%

37,0%

34,0%

other/s
none
price
unconvien
security

disadvantages of m-banking

Μειονεκτήματα M-banking 
• Ασφάλεια: 34% 
• Έλλειψη Λειτουργικότητας: 37% 
• Τιμολόγηση: 21% 
• Κανένα: 5% 
• Άλλο/α: 3% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.11: Μειονεκτήματα M-banking 
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3,0%
2,0%

45,0%

13,0%

37,0%

other/s
nothing

better 
prising 
policy

higher 
transfer 
rate

handier 
cell 
phones

growth of attractivity

Αύξηση Ελκυστικότητας M-banking 
• Ευχρηστία Κινητών: 37% 
• Ταχύτητα Μετάδοσης 
Δεδομένων: 13% 
• Τιμολόγηση: 45% 
• Τίποτα: 2% 
• Άλλο/α: 3% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.12: Αύξηση Ελκυστικότητας M-banking 

 

 

 

11,0
%

58,0%

10,0%

6,0%

15,0%

none
all
mobile in

mobile 
brokerag

mobile 
accountin

m-banking services

Συγκεντρωτικές Υπηρεσίες M-
banking  
• Διαχείριση Τραπεζικών 
λογαριασμών: 15% 
• Διαχείριση Χρηματιστηριακών 
λογαριασμών: 6% 
• Οικονομικές Πληροφορίες: 10% 
• Όλες: 58% 
• Καμία: 11% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.13: Συγκεντρωτικές Υπηρεσίες M-banking 
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yes

use m-banking

Χρήση M-banking 
• Ναι: 26% 
• Όχι: 74% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.14: Χρήση M-banking 
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Μη Χρήση M-banking 
• Ασφάλεια: 22% 
• Τιμολόγηση: 33% 
• Λειτουργικότητα: 24% 
• Διεκπεραίωση Συναλλαγών: 
14% 
• Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση: 7% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.15: Μη Χρήση M-banking 
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 Υπηρεσίες m-banking που χρησιμοποιεί 
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daily
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Συχνότητα Χρήσης M-banking 
• Μια Φορά Μόνο: 23.08% 
• Σπάνια: 30.77% 
• Συχνά: 38.46% 
• Καθημερινά: 7.69% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.16: Συχνότητα Χρήσης M-banking 
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intrested in balance

Ενδιαφέρον για Υπόλοιπα και 
Ανάλυση Κίνησης Λογαριασμών 
• Καθόλου: 0% 
• Λίγο: 7.69% 
• Αρκετά: 46.15% 
• Πολύ: 46.15% 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.17: Ενδιαφέρον για Υπόλοιπα και Ανάλυση Κίνησης Λογαριασμών 

 



Γεώργιος Μπιζανίδης 
Mobile Banking (m-Banking): Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών Μέσω Κινητού Τηλεφώνου 

 
 

80 

muchnot so 
much

indifferentlyat all

intrested in transfers

40

30

20

10

0

Pe
rc

en
t

38,46
%34,62

%
23,08

%

3,85%

intrested in transfers

Ενδιαφέρον για Μεταφορές 
Χρημάτων 
• Καθόλου: 3.85% 
• Λίγο: 23.08% 
• Αρκετά: 34.62% 
• Πολύ: 38.46% 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.18: Ενδιαφέρον για Μεταφορές Χρημάτων 
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Ενδιαφέρον για Διαχείριση Δανείου 
• Καθόλου: 7.69% 
• Λίγο: 23.08% 
• Αρκετά: 34.62% 
• Πολύ: 34.62% 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.19: Ενδιαφέρον για Διαχείριση Δανείου 
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Ενδιαφέρον για Διαχείριση 
Πιστωτικής Κάρτας 
• Καθόλου: 15.38% 
• Λίγο: 23.08% 
• Αρκετά: 19.23% 
• Πολύ: 42.31% 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.20: Ενδιαφέρον για Διαχείριση Πιστωτικής Κάρτας 
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Ενδιαφέρον για Πληρωμές Τρίτων 
• Καθόλου: 0% 
• Λίγο: 15.38% 
• Αρκετά: 34.62% 
• Πολύ: 50% 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.21: Ενδιαφέρον για Πληρωμές Τρίτων 
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Ενδιαφέρον για Ειδοποιήσεις 
Συναλλαγών 
• Καθόλου: 11.54% 
• Λίγο: 53.85% 
• Αρκετά: 26.92% 
• Πολύ: 7.69% 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.22: Ενδιαφέρον για Ειδοποιήσεις Συναλλαγών 
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Ενδιαφέρον για Αλλαγή Απόρρητων 
Κωδικών 

• Καθόλου: 15.38% 
• Λίγο: 61.54% 
• Αρκετά: 19.23% 
• Πολύ: 3.85% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.23: Ενδιαφέρον για Αλλαγή Απόρρητων Κωδικών 
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Ενδιαφέρον για Αγοραπωλησία 
Μετοχών 

• Καθόλου: 15.38% 
• Λίγο: 50% 
• Αρκετά: 26.92% 
• Πολύ: 7.69% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.24: Ενδιαφέρον για Αγοραπωλησία Μετοχών 
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Ενδιαφέρον για Αμοιβαία Κεφάλαια 
• Καθόλου: 19.23% 
• Λίγο: 42.31% 
• Αρκετά: 23.08% 
• Πολύ: 15.38% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.25: Ενδιαφέρον για Αμοιβαία Κεφάλαια 
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Ενδιαφέρον για Ενημέρωση σε 
Πραγματικό Χρόνο ΧΑΑ 

• Καθόλου: 15.38% 
• Λίγο: 50% 
• Αρκετά: 26.92% 
• Πολύ: 7.69% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.26: Ενδιαφέρον για Ενημέρωση σε Πραγματικό Χρόνο ΧΑΑ 
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Ενδιαφέρον για Παρακολούθηση 
Χαρτοφυλακίου 

• Καθόλου: 15.38% 
• Λίγο: 50% 
• Αρκετά: 26.92% 
• Πολύ: 7.69% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.27: Ενδιαφέρον για Παρακολούθηση Χαρτοφυλακίου 
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Ενδιαφέρον για Δίκτυο 
Καταστημάτων και ΑΤΜ 

• Καθόλου: 3.85% 
• Λίγο: 15.38% 
• Αρκετά: 15.38% 
• Πολύ: 65.38% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.28: Ενδιαφέρον για Δίκτυο Καταστημάτων και ΑΤΜ 
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Ενδιαφέρον για Συναλλαγματικές 
Ισοτιμίες και Επιτόκια 

• Καθόλου: 3.85% 
• Λίγο: 30.77% 
• Αρκετά: 30.77% 
• Πολύ: 34.62% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.29: Ενδιαφέρον για Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Επιτόκια 
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Ενδιαφέρον για Πληροφορίες και 
Διαφημίσεις της Τράπεζας 

• Καθόλου: 15.38% 
• Λίγο: 76.92% 
• Αρκετά: 3.85% 
• Πολύ: 3.85% 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.30: Ενδιαφέρον για Πληροφορίες και Διαφημίσεις της Τράπεζας 
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Τεχνολογία 
• SMS: 53.85% 
• WAP: 19.23% 
• IVR: 19.23% 
• STK: 7.69% 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.31: Τεχνολογία 
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Επιλογή Τράπεζας 
• Ευχρηστία/ 

Εμφάνιση: 15.38% 
• Διαφήμιση: 15.38% 
• Ικανοποίηση 

Απαιτήσεων: 34.62% 
• Αξιοπιστία Τράπεζας: 

34.62% 
• Άλλο/α: 0% 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.32:  Επιλογή Τράπεζας 
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Ανέξοδη Xρήση του M-
banking  
με την Προϋπόθεση της 
Εμφάνισης Διαφημίσεων 
κατά τη Διάρκεια των 
Συναλλαγών 

• Ναι: 73.08% 
• Όχι: 26.92% 

 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.33: Ανέξοδη Χρήση του M-banking με την Προϋπόθεση της Εμφάνισης 

Διαφημίσεων κατά τη Διάρκεια των Συναλλαγών 
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• Υπόλοιπα και ανάλυση κίνησης 

λογαριασμών: 8.53% 

• Μεταφορές χρημάτων μεταξύ 

λογαριασμών της ίδιας τράπεζας: 7.75% 

• Διαχείριση δανείου: 7.46% 

• Διαχείριση πιστωτικής κάρτας: 7.27% 

• Πληρωμή λογαριασμών τρίτων: 8.43% 

• Alert συναλλαγών: 5.81% 

• Αλλαγή απόρρητων κωδικών UserID και 

PIN: 5.33% 

• Αγορά και πώληση μετοχών ΧΑΑ: 

5.72% 

• Αμοιβαία κεφάλαια: 5.91% 

• Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για 

την τιμή της μετοχής προς αγορά ή πώληση: 

5.72% 

 

• Παρακολούθηση και αποτίμηση 

χαρτοφυλακίου: 5.72% 

• Αλλαγή απόρρητων κωδικών UserID και 

PIN: 5.33% 

• Δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜς: 8.62% 

• Συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων 

και επιτόκια: 7.46% 

• Πληροφορίες και διαφημιστικά μηνύματα 

για υπηρεσίες, προϊόντα και προσφορές της 

τράπεζας: 4.94% 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.34: Προσφερόμενες Υπηρεσίες M-banking 

 

5.4.2 Στατιστικές αναλύσεις με σύγκριση μεταβλητών 
 

 Χρήση του m-banking και Ηλικία 
 

Descriptives 
 

  use m-banking   Statistic Std. Error 
age yes Mean 2,77 ,217
    95% Confidence Lower Bound 2,32  Interval for Mean 
      Upper Bound 

3,22  

    5% Trimmed Mean 2,74  
    Median 3,00  
    Variance 1,225  
    Std. Deviation 1,107  
    Minimum 1  
    Maximum 5  



Γεώργιος Μπιζανίδης 
Mobile Banking (m-Banking): Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών Μέσω Κινητού Τηλεφώνου 

 
 

89 

    Range 4  
    Interquartile Range 1  
    Skewness ,304 ,456
    Kurtosis -,312 ,887
  no Mean 3,20 ,163
    95% Confidence Lower Bound 2,88  Interval for Mean 
      Upper Bound 

3,53  

    5% Trimmed Mean 3,23  
    Median 3,00  
    Variance 1,972  
    Std. Deviation 1,404  
    Minimum 1  
    Maximum 5  
    Range 4  
    Interquartile Range 2  
    Skewness -,280 ,279
    Kurtosis -1,200 ,552

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: Σχέση Χρήσης Μ-banking και Ηλικίας 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5.35: Σχέση Χρήσης Μ-banking και Ηλικίας 

 

 Στα παραπάνω διαγράμματα, απεικονίζεται σχηματικά η συμμετοχή ή όχι των 

ερωτούμενων, σε σχέση με την ηλικία τους, στις υπηρεσίες m-banking. Κάνοντας μια 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων και συγκρίνοντας τις διαφορές τους, διαπιστώνεται 

ότι για την περίπτωση της χρήσης της νέας τεχνολογίας υπάρχει μια συγκέντρωση 

στις ηλικίες 26-35 και 36-45 ενώ για την περίπτωση της μη χρήσης στις ηλικίες 46-55 

και 55+. Η διαπίστωση αυτή θεωρείται αναμενόμενη, καθώς επικρατεί η αντίληψη ότι 
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οι ηλικιωμένοι είναι αδιάφοροι για τις τεχνολογικές καινοτομίες. Βέβαια, όπως 

φαίνεται και στο διάγραμμα, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. 

  

 Χρήση του m-banking και Μηνιαίο Εισόδημα 
 

Descriptives 
 

  use m-banking   Statistic Std. Error 
income yes Mean 3,58 ,209
    95% Confidence 

Interval for Mean 
Lower Bound 3,15  

      Upper Bound 
4,01  

    5% Trimmed Mean 3,63  
    Median 3,50  
    Variance 1,134  
    Std. Deviation 1,065  
    Minimum 1  
    Maximum 5  
    Range 4  
    Interquartile Range 1  
    Skewness -,325 ,456
    Kurtosis -,136 ,887
  no Mean 3,04 ,106
    95% Confidence 

Interval for Mean 
Lower Bound 2,83  

      Upper Bound 
3,25  

    5% Trimmed Mean 3,02  
    Median 3,00  
    Variance ,834  
    Std. Deviation ,913  
    Minimum 1  
    Maximum 5  
    Range 4  
    Interquartile Range 2  
    Skewness ,251 ,279
    Kurtosis -,087 ,552

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: Σχέση Χρήσης M-banking και Μηνιαίου Εισοδήματος 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5.36: Σχέση Χρήσης M-banking και Μηνιαίου Εισοδήματος 

 

 Στα παραπάνω διαγράμματα, απεικονίζεται σχηματικά η χρησιμοποίηση ή όχι 

από τους ερωτούμενους, σε σχέση με το εισόδημα τους, των υπηρεσιών m-banking. 

Όπως είναι φανερό, οι χρήστες του νέου εναλλακτικού δικτύου φέρονται να είναι 

κυρίως υψηλόμισθοι, σε αντίθεση με τους μη χρήστες, οι οποίοι είναι μοιρασμένοι 

σχεδόν αρμονικά, με μια συγκέντρωση στο μηνιαίο εισόδημα €801-€1000. Η 

διαπίστωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα της Mari Suoranta (32), η οποία 

υποστηρίζει ότι άτομα με υψηλό εισόδημα και, κατ’ επέκταση, βιοτικό επίπεδο 

προτιμούν την άμεση επαφή με τους υπαλλήλους των τραπεζών.  

 

 Χρήση του m-banking και Μορφωτικό Επίπεδο 

 

use m-banking Total 

yes no 
 Count Table % Count Count Table % Table % 

obligatory 2 2,0% 7 7,0% 9 9,0%
high school     18 18,0% 18 18,0%
technical school 8 8,0% 18 18,0% 26 26,0%
university 12 12,0% 28 28,0% 40 40,0%

education 

master 4 4,0% 3 3,0% 7 7,0%

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: Σχέση Χρήσης M-banking και Μορφωτικού Επιπέδου 

 

 Το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου πολλές φορές φανερώνει και την τάση του 

να χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες, που κάνουν τη ζωή του πιο εύκολη. Τα 
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αποτελέσματα της έρευνας επαληθεύουν αυτή την υπόθεση, καθώς οι χρήστες του m-

banking είναι κυρίως απόφοιτοι τεχνολογικών ή πανεπιστημιακών σχολών. 

Σημαντική απόκλιση μπορεί να χαρακτηριστεί η χρήση από πελάτες με υποχρεωτική 

εκπαίδευση, με δυο έκπτωτες τιμές, αλλά θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση ότι μιλάμε 

για υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου, μιας τεχνολογίας που έχει γίνει 

καθημερινότητα. Όσον αφορά τους μη χρήστες, εδώ, οι τιμές είναι μοιρασμένες, αν 

εξαιρέσει κανείς τις δύο ακραίες καταστάσεις. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5.37: Σχέση Χρήσης M-banking και Μορφωτικού Επιπέδου 

 

 Χρήση του m-banking και Επάγγελμα 

 

use m-banking Total 

yes no 
 Count Table % Count Count Table % Table % 

idiotikos ypallilos 13 13,0% 29 29,0% 42 42,0%
dimosios ypallilos 2 2,0% 21 21,0% 23 23,0%
eleftheros epaggelmatias 5 5,0% 10 10,0% 15 15,0%
epixeirimatias 5 5,0% 9 9,0% 14 14,0%

occupation 

syntaksioyxos 1 1,0% 5 5,0% 6 6,0%

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: Σχέση Χρήσης M-banking και Επάγγελμα 

 

 Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συσχέτιση της χρήσης του 

m-banking και του επαγγέλματος συμπεραίνεται ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι 

αυτοί που προτιμούν την υπηρεσία, σε ποσοστό που φτάνει το 50%, για την κάλυψη 

των συναλλακτικών τους αναγκών. Αυτό, ενδεχομένως, έχει να κάνει με τον ελάχιστο 
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ελεύθερο χρόνο που έχει στη διάθεσή του ένας ιδιωτικός υπάλληλος για να 

επισκεφτεί τα γκισέ μιας τράπεζας. Όσον αφορά τους μη χρήστες, τα ποσοστά είναι 

περισσότερο μοιρασμένα. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5.38: Σχέση Χρήσης M-banking και Επάγγελμα 

 

 M-banking και E-banking 

 

use m-banking Total 

yes no 
 Count Table % Count Count Table % Table % 

yes 25 25,0% 28 28,0% 53 53,0%use e-banking 
no 1 1,0% 46 46,0% 47 47,0%

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5: Σχέση M-banking και E-banking 

 

Η άποψη ότι οι υπηρεσίες m-banking είναι συμπληρωματικές αυτών του e-

banking αποδεικνύεται βάσιμη, αφού 25 στους 26 χρήστες του m-banking είναι 

ταυτόχρονα και χρήστες του e-banking. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η πλήρης 

αποστασιοποίηση μεγάλου μέρους των ερωτώμενων και από τις δύο εφαρμογές, 

αντιστεκόμενοι στις προσπάθειες των τραπεζών για άνοιγμα νέων αγορών με την 

παροχή σύγχρονων εναλλακτικών δικτύων. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5.39: Σχέση M-banking και E-banking 

 

 M-banking και «Έξυπνα» Τηλέφωνα 

 

use m-banking Total 

yes no 
 Count Table % Count Count Table % Table % 

yes 26 26,0% 62 62,0% 88 88,0%own a cell phone, 
PDA, etc. no     12 12,0% 12 12,0%

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6: Σχέση M-banking και «Έξυπνων» Τηλεφώνων 

 

 Η κατοχή ενός «έξυπνου» τηλέφωνου ανοίγει πόρτες για την εκμετάλλευση 

των  εναλλακτικών υπηρεσιών των τραπεζών, καθώς αποτελεί τον απαραίτητο δίαυλο 

επικοινωνίας χρήστη και τράπεζας. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, όμως, 

έρχονται σε αντίθεση με την παραπάνω πρόταση. Περίπου 70% των κατόχων κινητού 

τηλεφώνου δεν εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της συσκευής για πραγματοποίηση 

ενχρήματων συναλλαγών, παρά το γεγονός ότι μπορούν να καλύψουν και τις πιο 

εξεζητημένες ανάγκες και απαιτήσεις, περιορίζοντας τις επισκέψεις στα καταστήματα 

μόνο για ανάληψη μετρητών. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5.40: Σχέση M-banking και «Έξυπνων» Τηλεφώνων 

 

5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

5.5.1 Αποτελέσματα έρευνας 
 

 Η έρευνα κατέληξε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, κάποια από αυτά 

αναμενόμενα και κάποια άλλα όχι. Καταρχήν, παρατηρώντας τα προσωπικά στοιχεία 

των ερωτηθέντων παρατηρείται το γεγονός ότι η πλειοψηφία συγκεντρώνεται στη 

μέση ηλικία 36-55 ετών σε ποσοστό που φτάνει το 47%. Το επίπεδο μόρφωσης είναι 

αρκετά υψηλό, με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους να αποτελούν το μισό σχεδόν δείγμα, 

δεδομένο που ίσως να επηρεάζει και το μηνιαίο εισόδημα, που κινείται σε μέσα 

επίπεδα. 

 Όσον αφορά την άποψη τους για το m-banking, η έρευνα αποδεικνύει πως οι 

πελάτες των Τραπεζών ενδιαφέρονται για την παροχή ενός ασύρματου εναλλακτικού 

δικτύου, μέσω του οποίου θα πραγματοποιούν τις καθημερινές τους τραπεζικές 

συναλλαγές, σε ποσοστό 73%, με την προϋπόθεση, όμως, και καλύτερης τιμολόγησης 

των υπηρεσιών. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η παραπάνω πεποίθηση είναι εντελώς 

λανθασμένη , καθώς το τιμολόγιο του m-banking είναι σαφώς καλύτερο από το 

κανονικό τιμολόγιο., με στόχο πάντα την προσέγγιση πελατείας. Μάλιστα, η άποψη 

περί ακριβών υπηρεσιών επαληθεύεται και με τα μειονεκτήματα του Mobile Banking, 

όπου η τιμολόγηση κατατάσσεται τρίτη πίσω από την έλλειψη λειτουργικότητας του 

κινητού τηλεφώνου και την ασφάλεια. Στον αντίποδα, η δυνατότητα πρόσβασης σε 

τραπεζικές εργασίες όλο το 24ωρο αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της υπηρεσίας. 
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Σημαντικό, επίσης, είναι το ποσοστό που καταλαμβάνει η συνολική ενημέρωση μέσω 

του m-banking. 

 Τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται με την χρήση του m-banking που 

αγγίζει το 26%, όταν το 63% του δείγματος δηλώνει ότι έχει γνώση των κινητών 

τραπεζικών υπηρεσιών και των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Κατά συνέπεια, 

τίθεται θέμα αναπροσαρμογής του marketing των Τραπεζών, το οποίο θα πρέπει να 

προσανατολιστεί στις ανάγκες και προτιμήσεις του συνεχώς αυξανόμενου και 

μεταβαλλόμενου ηλεκτρονικού κοινού. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί και η αντίφαση 

ανάμεσα στη μη χρήση του εναλλακτικού δικτύου και στην επιθυμία για 

εκμετάλλευση όλων των συγκεντρωτικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες.  

 Όπως φανερώνουν τα στοιχεία, το m-banking δεν αποτελεί το καθημερινό 

μέσο επικοινωνίας του χρήστη με την Τράπεζα, αφού μόλις το 7.69% επιλέγει να το 

χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση. Εντούτοις, οι περισσότεροι χρήστες είτε το έχουν 

χρησιμοποιήσει μια φορά μόνο είτε το χρησιμοποιούν σπάνια. Σε ότι αφορά τις 

συγκεκριμένες προτιμήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών, το ενδιαφέρον εστιάζεται 

κυρίως στην κινητή διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, όπου η ενημέρωση για τα 

υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαριασμών και οι πληρωμές καταλαμβάνουν τις 

πρώτες θέσεις. Επίσης, έκδηλο είναι το ενδιαφέρον τόσο για μεταφορές χρημάτων 

όσο και για διαχείριση δανειακών προϊόντων. Άξιο απορίας είναι το μόλις 7.69% που 

παίρνουν οι ειδοποιήσεις συναλλαγών, μιας υπηρεσίας πληροφόρησης πολύ 

χρήσιμης. Ταυτόχρονα, τα ποσοστά των προτιμήσεων χρηματιστηριακών υπηρεσιών 

τόσο ενημέρωσης όσο και διενέργειας συναλλαγών είναι γενικά χαμηλά, γεγονός που 

θα ήταν ανήκουστο μερικά χρόνια πριν, σε αντίθεση με τις οικονομικές πληροφορίες 

δικτύου, χωρίς, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνουν και πληροφορίες ή διαφημιστικά 

μηνύματα για υπηρεσίες, προϊόντα και προσφορές της Τράπεζας. 

 Η έκπληξη στα αποτελέσματα εντοπίζεται στην τεχνολογία όπου θα περίμενε 

κανείς το WAP ως νέα τεχνολογία να κατέχει τη μερίδα του λέοντος. Ωστόσο, η 

χρήση SMS για την πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών σε ποσοστό 53.85% 

είναι αυτή που ξεχωρίζει. Βέβαια, το παραπάνω αποτέλεσμα, ίσως, να μην είναι και 

τόσο τυχαίο, αφού οι δυνατότητες του m-banking αρχικά περιορίζονταν στην 

ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων. Παρατηρείται δηλαδή μια προσκόλληση σε 

ξεπερασμένες τεχνολογίες αλλά, ταυτόχρονα, και σε πιο εύχρηστες. Επίσης, 

στατιστικά σημαντικό είναι ο ποσοστό που καταλαμβάνει το SIM Toolkit, όταν καμία 
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από τις ελληνικές Τράπεζες δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Ενδεχομένως, η 

συγκεκριμένη τεχνολογία να είναι προϊόν ξένων Τραπεζών στην Ελλάδα ή απλά 

στατιστικό λάθος. Τέλος, η επιλογή της Τράπεζας είναι κυρίως θέμα εμπιστοσύνης, 

αφού η συνολική αξιοπιστία της Τράπεζας και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του 

πελάτη αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τη σύναψη της συνεργασίας. 

 Κλείνοντας διαπιστώνεται από την αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων με την 

αντίστοιχη έρευνα της Mari Suoranta (32) ότι ο τυπικός Έλληνας χρήστης του m-

banking είναι νεαρός σε ηλικία, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, εργάζεται ως ιδιωτικός 

υπάλληλος και αμείβεται με ικανοποιητικό μισθό. Η παραπάνω διαπίστωση 

διαφοροποιεί τον Έλληνα χρήστη από τον Φιλανδό σε δύο σημεία, το επίπεδο 

μόρφωσης και το εισόδημα, χωρίς, όμως, να αλλάζει δραματικά την ταυτότητα του.  

 

5.5.2 Προτάσεις για έρευνα 
 

 Παρά τα πλεονεκτήματά του, το m-banking δεν έχει καταφέρει ακόμη να 

πείσει το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, και όχι μόνο. Αυτό, ίσως, να οφείλεται στην 

χρήση του κινητού ως κατεξοχήν μέσου επικοινωνίας, συνεπώς η αποδοχή του ως 

μέσου διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών δεν είναι εύκολη. Κατά τη διάρκεια της 

παρούσας έρευνας παρατηρήθηκε και η μικρή προσπάθεια προώθησης του m-banking 

από τις Τράπεζες μέσω διαφημίσεων ή ενημερωτικών φυλλαδίων, πράγμα που κάνει 

ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Επιπλέον, όσον αφορά τα καταστήματα, οι 

υπάλληλοι δεν είναι εκπαιδευμένοι και οποιαδήποτε απορία σε θέματα m-banking 

σήμαινε επικοινωνία με τις κεντρικές υπηρεσίες. Διαπιστώνεται δηλαδή ότι ναι, μεν, 

οι Τράπεζες είναι πρωτοπόρες στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αφετέρου δεν 

καταβάλλεται η απαιτούμενη προσπάθεια για την ενημέρωση του κόσμου για τις 

δυνατότητες που προσφέρει το νέο εναλλακτικό δίκτυο. Η διερεύνηση των αιτιών 

ενός τέτοιου φαινομένου από την πλευρά των Τραπεζών, παρόλα τα κεφάλαια που 

έχουν επενδυθεί, αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Στην παραπάνω έρευνα θα 

ήταν δυνατό να γίνει χρήση μεγαλύτερου δείγματος, ώστε να θεωρείται πληρέστερη 

και τα αποτελέσματά της εγκυρότερα. 
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5.5.3 Το Παρόν και το Μέλλον του M-banking παγκοσμίως 
 

 Η κατάσταση του mobile banking παγκοσμίως δε διαφέρει δραματικά από 

αυτή στην ελληνική επικράτεια. Η διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με την χρήση 

του κινητού τηλεφώνου είναι ακόμη περιορισμένη παρά τις αρχικές αισιόδοξες 

προβλέψεις. Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποίησε η εταιρία οικονομικών 

συμβούλων Celent (37) για την εξέλιξη της παγκόσμιας κατάστασης, ο ρυθμός 

αποδοχής του νέου καναλιού επικοινωνίας φαίνεται να είναι σταθερά αυξανόμενος, 

με την Ευρώπη να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μικρή 

ανταπόκριση του αμερικανικού καταναλωτικού κοινού απέναντι στη νέα τεχνολογία 

και έρχεται σε αντίθεση με τη σημαντική διείσδυση που παρουσιάζει το e-banking. 

Μάλιστα, στην Αμερική παρουσιάστηκε το φαινόμενο αρκετές Τράπεζες, μετά την 

επένδυση μεγάλων κονδυλίων για την ανάπτυξη m-banking εφαρμογών, να 

αποχωρούν από την αγορά με την αιτιολογία της ασύμφορης επένδυσης. Ωστόσο, η 

αθρόα χρήση κινητών τηλεφώνων στην Ασία δημιούργησε νέες ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη κινητών οικονομικών υπηρεσιών σε συνδυασμό, βέβαια, και με το 

«εγχώριο» i-mode, με αποτέλεσμα την είσοδο Τραπεζών για τη διεκδίκηση μεριδίου 

της αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι οι εφαρμογές m-banking σε Ευρώπη και 

Ασία είναι οι πιο δημοφιλείς στο σύνολο των εφαρμογών του κινητού εμπορίου. 

 

 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.41:  
Χρήστες Ασύρματων Οικονομικών Υπηρεσιών 
παγκοσμίως 
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Όσον αφορά τη δυτική Ευρώπη, το 2007 καταγράφηκαν περίπου δώδεκα 

εκατομμύρια χρήστες των εφαρμογών mobile banking, από τους οποίους τα δέκα 

εκατομμύρια χρησιμοποιούν μόνο το SMS-banking. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, 

παρά την εισαγωγή τόσο του WAP όσο και του i-mode και την προσφορά 

διαδραστικών υπηρεσιών μέσω των αυτόνομων κινητών εφαρμογών χρήστη, οι 

πελάτες του δικτύου προτιμούν κυρίως τις υπηρεσίες ενημερώσεων και επιμένουν 

στη χρήση του e-banking ως βασικού εναλλακτικού δικτύου για την πραγματοποίηση 

των εγχρήματων συναλλαγών τους. Ηγέτης από την άποψη της διείσδυσης στο m-

banking είναι η Γαλλική αγορά, η οποία αποτελεί το 40% σχεδόν όλων των χρηστών 

του m-banking της Δυτικής Ευρώπης. 

 

 

 
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.42:  
Αύξηση του αριθμού των χρηστών του mobile 
banking στη Δυτική Ευρώπη και Τεχνολογίες 
 

 

 

Οι προβλέψεις για το m-banking , με βάση την υπάρχουσα πραγματικότητα, 

εξακολουθούν να είναι ευοίωνες. Οι νέες γενιές, μεγαλώνοντας σε ένα συνεχώς 

εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, θα είναι σε θέση να αφομοιώσουν και να 

εκμεταλλευτούν αποδοτικότερα τις κινητές τραπεζικές υπηρεσίες. Άλλωστε, τα 

επόμενα χρόνια αναμένεται η εικόνα των Τραπεζών να έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση 

με την σημερινή μορφή των παραδοσιακών καταστημάτων. Αυτό συνεπάγεται ότι το 

μεγαλύτερο κομμάτι των τραπεζικών εργασιών θα πραγματοποιείται με τη χρήση των 

ηλεκτρονικών μέσων, καθώς ο υπάλληλος θα αντικατασταθεί από έναν διακομιστή. 

Τέλος, το νέο εναλλακτικό δίκτυο θα παύσει πλέον να θεωρείται συμπληρωματικό 

του internet banking και θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο διενέργειας τραπεζικών 

συναλλαγών, ακόμη και στην Αμερική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η εξάπλωση του κινητού εμπορίου (mobile commerce) με τον συνεχώς 

αυξανόμενο ρυθμό υιοθέτησης της νέας γενιάς κινητών τηλεφώνων σε ολόκληρο τον 

κόσμο είναι φαινόμενο της νέας εποχής, το οποίο αλλάζει τις επικοινωνιακές και 

συναλλακτικές συνήθειες του καταναλωτή. Στον τραπεζικό τομέα, το ασύρματο 

(δια)δίκτυο γίνεται ο πλέον σύγχρονος δίαυλος επικοινωνίας Τραπεζών και πελατών, 

διαμορφώνοντας την επιχειρηματικότητα σε δύο κύριους άξονες, αφενός Τράπεζα 

προς Τράπεζα και αφετέρου Τράπεζα προς καταναλωτή. Η παροχή τραπεζικών 

υπηρεσιών μέσω Online Banking αποτελεί την επιτυχημένη προσπάθεια των 

Τραπεζών να ακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής 

και των τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας νέες κοινωνικές, πολιτισμικές και 

οικονομικές προκλήσεις σε επίπεδο συναλλαγών. To mobile banking, η εξ 

αποστάσεως δηλαδή διεξαγωγή παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών με τη χρήση 

ηλεκτρονικών συσκευών όπως είναι το κινητό μας τηλέφωνο, είναι σε θέση να 

προκαλέσει επανάσταση στην καθημερινότητα των συναλλασσομένων με τους 

τραπεζικούς οργανισμούς. 

Η Κινητή Τραπεζική, η οποία στη χώρα μας εξελίσσεται σταθερά τα 

τελευταία χρόνια, συνιστά προ πολλού πραγματικότητα σε διεθνές επίπεδο. Με 

πρόθεση τη μεγιστοποίηση των κερδών και την ελαχιστοποίηση του κόστους των 

παρεχομένων υπηρεσιών, οι Τράπεζες χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα (SMS, 

IVR, WAP και SMAC) τόσο για την προώθηση των παραδοσιακών υπηρεσιών τους 

με τη μορφή ενημερώσεων όσο και για την άμεση πώληση των νέων προϊόντων τους. 

Η διαθεσιμότητα ενός επιπλέον εναλλακτικού δικτύου δίνει τη δυνατότητα επέκτασης 

της πελατειακής βάσης των Τραπεζών και της δημιουργίας σχέσεων προστιθέμενης 

αξίας με τους πελάτες (cross-selling). Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 

καλύψουν κάθε συναλλακτική ανάγκη, διατηρώντας έτσι το μερίδιο αγοράς τους, και 

να προσφέρουν υπηρεσίες χρονικά και τοπικά κρίσιμες που απευθύνονται σε πελάτες 

της παγκόσμιας τραπεζικής αγοράς, ανοίγοντας παράλληλα ένα νέο πεδίο δράσης και 

οικονομικής ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι αρκετές Τράπεζες 
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υιοθετούν το mobile banking, επενδύοντας μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού για 

την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων με στόχο τον τεχνολογικό 

εκσυγχρονισμό, έστω και αν είναι ζημιογόνες με το σκεπτικό της μελλοντικής 

υπεραξίας του δικτύου.  

Η ανάπτυξη του m-banking έχει αρκετά πλεονεκτήματα και για τους ιδιώτες, 

με κυριότερο την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

Τραπεζών με την πληθώρα των διαθέσιμων επιλογών έχει καταστήσει τις Τράπεζες 

πιο προσιτές ως οργανισμούς και αντικαθιστά την εικόνα του γραφειοκράτη με αυτή 

της σύγχρονης, ευέλικτης και ελκυστικής επιχείρησης. Οι εφαρμογές mobile banking 

μπορούν να ανταποκριθούν στις τεχνικές, χρηστικές, σχεδιαστικές και ασφαλιστικές 

απαιτήσεις και να δώσουν λύσεις στις ατελείωτες ουρές μπροστά από τα γκισέ των 

Τραπεζών με την αποδέσμευση από τους τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Πιο 

συγκεκριμένα, το νέο δίκτυο δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης ανεξάρτητα από την 

εταιρία κατασκευής του κινητού τηλεφώνου και τον πάροχο της τηλεπικοινωνιακής 

σύνδεσης που διαθέτουν οι πελάτες. Η αλληλεπίδραση εφαρμογής και χρήστη γίνεται 

σε ένα φιλικό περιβάλλον που επιτρέπει τις προσωπικές επιλογές και την πλήρη 

αξιοποίηση λειτουργιών, παρόμοιων με αυτών του internet banking. Όσον αφορά την 

ασφάλεια, οι Τράπεζες λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, βασιζόμενες στις αρχές 

της εμπιστευτικότητας, της αυθεντικοποίησης και της ακεραιότητας, για την 

εξασφάλιση της προστασίας των συναλλασσομένων και τη σωστή διεκπεραίωση των 

συναλλαγών. Επιπλέον, τα οφέλη που αποκομίζει ο χρήστης του εναλλακτικού 

δικτύου είναι εκτός από ποιοτικά και οικονομικά, καθώς η τιμολόγηση των 

υπηρεσιών είναι αισθητά χαμηλότερη για λόγους προώθησης. Κοινή πρακτική των 

Τραπεζών, τέλος, αποτελεί η υποστήριξη των πελατών όλο το 24ωρο, παρέχοντας την 

απαραίτητη τεχνογνωσία, καθοδήγηση αλλά και ενημέρωση για τα καινοτόμα 

τραπεζικά προϊόντα. Οι προοπτικές είναι αναμφίβολα μεγάλες, αρκεί το 

καταναλωτικό κοινό να εξοικειωθεί πλήρως με τα νέα κανάλια επικοινωνίας και να 

αναλογιστεί τις δυνατότητες που προσφέρει το αναπτυσσόμενο δίκτυο. 

Βασική προϋπόθεση της ανάπτυξης του m-banking είναι η εδραίωση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη χρήση νέων τεχνολογιών, εμπιστοσύνη που 

εξασφαλίζει κυρίως η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, το οποίο 

είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των νέων τεχνολογιών. Οι 

παράγοντες που φέρονται να επηρεάζουν περισσότερο την επιλογή των ηλεκτρονικών 
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εφαρμογών είναι οι τεχνολογικές γνώσεις, η λειτουργικότητα των κινητών συσκευών 

ως μέσου διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών και η ασφάλεια. Η τεχνολογική 

αμάθεια είναι ένα φαινόμενο της εποχής που δεν μπορεί εύκολα να υπερκεραστεί, 

δεδομένου ότι η πλειοψηφία της πελατειακής βάσης των Τραπεζών αποτελείται από 

ηλικιωμένα άτομα που προτιμούν τις παραδοσιακές συναλλαγές με το προσωπικό 

των καταστημάτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγνοούν κάθε 

τεχνολογική εξέλιξη που θα διευκολύνει τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Αν και 

η νέα γενιά καταναλωτών και επιχειρηματιών δείχνει να αποδέχεται και να 

χρησιμοποίει τα εναλλακτικά δίκτυα, η κατάσταση δεν είναι εύκολο να ανατραπεί 

από τις υπηρεσίες marketing των Τραπεζών. Με γνώμονα την εξοικείωση του 

καταναλωτικού κοινού, οι Τράπεζες θα πρέπει να οργανώσουν δράσεις που θα έχουν 

σαν στόχο την ενημέρωση των πελατών πάνω σε τεχνολογικά θέματα τόσο μέσω της 

αναβάθμισης του προσωπικού τους όσο και μέσω έντυπων εγχειριδίων χρήσης. 

Επιπλέον, η κατασκευή των ασύρματων συσκευών με τη μικρή οθόνη και, 

γενικότερα, τις περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με έναν προσωπικό υπολογιστή, 

καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη ενός εύχρηστου περιβάλλοντος λειτουργίας, όπου θα 

μπορούν οι χρήστες να κινηθούν με ευκολία και ταχύτητα. Με τον τρόπο αυτό, οι 

Τράπεζες είναι σε θέση να αντισταθμίσουν την υλισμική ανεπάρκεια του κινητού 

τηλεφώνου ως οικονομικού εργαλείου και να δελεάσουν τους δύσπιστους 

καταναλωτές. Τέλος, η αίσθηση ανασφάλειας αποτελεί, ίσως, τον κυριότερο λόγο της 

μικρής αποδοχής που βρίσκουν οι νέες κινητές υπηρεσίες. Δεδομένης της 

εμπιστοσύνης που δείχνουν οι πελάτες στις κινητές τους συσκευές, θα ήταν 

αναμενόμενο το m-banking να γίνει άμεσα αποδεκτό. Παρόλα αυτά, η ανησυχία για 

την ασφαλή διακίνηση χρημάτων και σημαντικών πληροφοριών μέσω των 

ασύρματων δικτύων είναι έκδηλη. Όπως διαπιστώθηκε και από την έρευνα της 

παρούσας εργασίας, οι εν δυνάμει χρήστες αποτιμούν το συγκεκριμένο δίκτυο ως 

ελλιπώς προστατευμένο, άποψη, βέβαια, που είναι λανθασμένη, καθώς το mobile 

banking θεωρείται πιο ασφαλές από το internet banking. Οι Τράπεζες θα πρέπει να 

πείσουν τους συναλλασσομένους ότι τα χρήματά τους είναι το ίδιο ασφαλή είτε 

συναλλάσσονται με τον ταμία του καταστήματος είτε στέλνουν μια εντολή μέσω της 

ασύρματης τραπεζικής εφαρμογής. Προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός της 

ενημέρωσης σε θέματα ασφαλείας, θα μπορούσε να βοηθήσει ευεργετικά και η 

διαφήμιση. 
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Παρατηρώντας την ελληνική πραγματικότητα και το βαθμό ετοιμότητας της 

χώρας μας για την αξιοποίηση των προκλήσεων που διαμορφώνονται από την 

εισαγωγή του m-banking, διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα σε σχέση με άλλες 

Ευρωπαϊκές, ή μη, χώρες παρουσιάζει μια υστέρηση. Ωστόσο, σε κρατικό επίπεδο 

αναλαμβάνονται αρκετές πρωτοβουλίες και ο ιδιωτικός τομέας ήδη εμφανίζει τα 

πρώτα αποτελέσματα. Αναφορικά με τις ελληνικές Τράπεζες, και λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν την χαμηλή διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην χώρα μας, φαίνεται ότι αυτές 

βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο με την επιτυχή χρησιμοποίηση των σύγχρονων 

εναλλακτικών δικτύων διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. Αντίστοιχα, οι εταιρείες 

πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, παροχής υπηρεσιών Internet και κινητής 

τηλεφωνίας σημειώνουν δυναμική πορεία και συνεχώς αναπτύσσονται. Οι προοπτικές 

σήμερα φαίνονται πολύ καλές, αν αναλογιστεί κανείς και το άνοιγμα της παγκόσμιας 

αγοράς που μπορεί να διευρύνει το πεδίο δράσης των ελληνικών Τραπεζών. 

Προϋπόθεση, όμως, όλων αποτελεί η αποδοχή του m-banking από το διστακτικό 

ελληνικό κοινό, που εμφανίζεται να εμπιστεύεται περισσότερο το Internet, γεγονός 

που εξηγεί και τα μεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης του e-banking έναντι του m-

banking. Με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς τα πράγματα αλλάζουν. Η εποχή όπου 

οι συναλλασσόμενοι με τις Τράπεζες θα εξυπηρετούνται καθημερινά για το σύνολο 

των τραπεζικών υπηρεσιών με το κινητό τους τηλέφωνο και όλο το 24ωρο έρχεται 

όλο και πιο κοντά. Οι κινητές οικονομικές υπηρεσίες θα αποτελέσουν τη νέα 

οικονομική πραγματικότητα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7: Ηλικία 
  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
18-25 16 16,0 16,0 16,0
26-35 19 19,0 19,0 35,0
36-45 23 23,0 23,0 58,0
46-55 24 24,0 24,0 82,0
55+ 18 18,0 18,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8: Φύλο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
male 48 48,0 48,0 48,0
female 52 52,0 52,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9: Επίπεδο Μόρφωσης 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
obligatory 9 9,0 9,0 9,0 
high school 18 18,0 18,0 27,0 
technical school 26 26,0 26,0 53,0 
university 40 40,0 40,0 93,0 
master 7 7,0 7,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10: Επάγγελμα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
idiotikos ypallilos 42 42,0 42,0 42,0 
dimosios ypallilos 23 23,0 23,0 65,0 
eleftheros epaggelmatias 15 15,0 15,0 80,0 
epixeirimatias 14 14,0 14,0 94,0 
syntaksioyxos 6 6,0 6,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0   
 
 
 
 
 
 
 



Γεώργιος Μπιζανίδης 
Mobile Banking (m-Banking): Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών Μέσω Κινητού Τηλεφώνου 

 
 

106 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11: Μηνιαίο Εισόδημα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
< 600E 3 3,0 3,0 3,0 
601E-800E 20 20,0 20,0 23,0 
801E-1000E 44 44,0 44,0 67,0 
1001E-1200E 22 22,0 22,0 89,0 
> 1200E 11 11,0 11,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12: Κατοχή «Έξυπνου» Τηλεφώνου 
  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
yes 88 88,0 88,0 88,0
no 12 12,0 12,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.13: Χρήση Ε-banking 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
yes 53 53,0 53,0 53,0
no 47 47,0 47,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14: Γνώση M-banking 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
yes 63 63,0 63,0 63,0
no 37 37,0 37,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.15: Ενδιαφέρον για παροχή M-banking 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 8 8,0 8,0 8,0 
indifferently 19 19,0 19,0 27,0 
not so much 41 41,0 41,0 68,0 
much 32 32,0 32,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.16: Πλεονεκτήματα M-banking 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
access 54 54,0 54,0 54,0 
quick response 6 6,0 6,0 60,0 
overview 30 30,0 30,0 90,0 
familiarization 4 4,0 4,0 94,0 
other/s 6 6,0 6,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.17: Μειονεκτήματα M-banking 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
security 34 34,0 34,0 34,0 
unconviency 37 37,0 37,0 71,0 
price 21 21,0 21,0 92,0 
none 5 5,0 5,0 97,0 
other/s 3 3,0 3,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.18: Αύξηση Ελκυστικότητας M-banking 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
handier cell phones 37 37,0 37,0 37,0 
higher transfer rate 13 13,0 13,0 50,0 
better prising policy 45 45,0 45,0 95,0 
nothing 2 2,0 2,0 97,0 
other/s 3 3,0 3,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.19: Συγκεντρωτικές Υπηρεσίες M-banking 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
mobile accounting 15 15,0 15,0 15,0 
mobile brokerage 6 6,0 6,0 21,0 
mobile info 10 10,0 10,0 31,0 
all 58 58,0 58,0 89,0 
none 11 11,0 11,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.20: Χρήση M-banking 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
yes 26 26,0 26,0 26,0
no 74 74,0 74,0 100,0

Valid 

Total 100 100,0 100,0  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.21: Μη χρήση M-banking 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
security 22 22,0 22,0 22,0 
price 33 33,0 33,0 55,0 
unhandiness 24 24,0 24,0 79,0 
transaction concerns 14 14,0 14,0 93,0 
human interaction 7 7,0 7,0 100,0 

Valid 

Total 100 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.22: Συχνότητα Χρήσης M-banking 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
once 6 23,1 23,1 23,1
rarely 8 30,8 30,8 53,8
often 10 38,5 38,5 92,3
daily 2 7,7 7,7 100,0

Valid 

Total 26 100,0 100,0  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.23: Ενδιαφέρον για Υπόλοιπα και Ανάλυση Κίνησης Λογαριασμών 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
indifferently 2 7,7 7,7 7,7 
not so much 12 46,2 46,2 53,8 
much 12 46,2 46,2 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.24: Ενδιαφέρον για Μεταφορές Χρημάτων 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 1 3,8 3,8 3,8 
indifferently 6 23,1 23,1 26,9 
not so much 9 34,6 34,6 61,5 
much 10 38,5 38,5 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.25: Ενδιαφέρον για Διαχείριση Δανείου 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 2 7,7 7,7 7,7 
indifferently 6 23,1 23,1 30,8 
not so much 9 34,6 34,6 65,4 
much 9 34,6 34,6 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.26: Ενδιαφέρον για Διαχείριση Πιστωτικής Κάρτας 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 4 15,4 15,4 15,4 
indifferently 6 23,1 23,1 38,5 
not so much 5 19,2 19,2 57,7 
much 11 42,3 42,3 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.27: Ενδιαφέρον για Πληρωμές Τρίτων 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
indifferently 4 15,4 15,4 15,4 
not so much 9 34,6 34,6 50,0 
much 13 50,0 50,0 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.28: Ενδιαφέρον για Ειδοποιήσεις Συναλλαγών 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 3 11,5 11,5 11,5 
indifferently 14 53,8 53,8 65,4 
not so much 7 26,9 26,9 92,3 
much 2 7,7 7,7 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.29: Ενδιαφέρον για Αλλαγή Απόρρητων Κωδικών 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 4 15,4 15,4 15,4 
indifferently 16 61,5 61,5 76,9 
not so much 5 19,2 19,2 96,2 
much 1 3,8 3,8 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.30: Ενδιαφέρον για Αγοραπωλησία Μετοχών 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 4 15,4 15,4 15,4 
indifferently 13 50,0 50,0 65,4 
not so much 7 26,9 26,9 92,3 
much 2 7,7 7,7 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.31: Ενδιαφέρον για Αμοιβαία Κεφάλαια 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 5 19,2 19,2 19,2 
indifferently 11 42,3 42,3 61,5 
not so much 6 23,1 23,1 84,6 
much 4 15,4 15,4 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.32: Ενδιαφέρον για Ενημέρωση σε Πραγματικό Χρόνο ΧΑΑ 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 4 15,4 15,4 15,4 
indifferently 13 50,0 50,0 65,4 
not so much 7 26,9 26,9 92,3 
much 2 7,7 7,7 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.33: Ενδιαφέρον για Παρακολούθηση Χαρτοφυλακίου 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 4 15,4 15,4 15,4 
indifferently 13 50,0 50,0 65,4 
not so much 7 26,9 26,9 92,3 
much 2 7,7 7,7 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Ενδιαφέρον για Δίκτυο Καταστημάτων και ΑΤΜ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 1 3,8 3,8 3,8 
indifferently 4 15,4 15,4 19,2 
not so much 4 15,4 15,4 34,6 
much 17 65,4 65,4 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.35: Ενδιαφέρον για Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Επιτόκια 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 1 3,8 3,8 3,8 
indifferently 8 30,8 30,8 34,6 
not so much 8 30,8 30,8 65,4 
much 9 34,6 34,6 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.36: Ενδιαφέρον για Πληροφορίες και Διαφημίσεις της Τράπεζας 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
at all 4 15,4 15,4 15,4 
indifferently 20 76,9 76,9 92,3 
not so much 1 3,8 3,8 96,2 
much 1 3,8 3,8 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.37: Τεχνολογία 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
sms 14 53,8 53,8 53,8
wap 5 19,2 19,2 73,1
ivr 5 19,2 19,2 92,3
stk 2 7,7 7,7 100,0

Valid 

Total 26 100,0 100,0  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.38: Επιλογή Τράπεζας 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
user interface 4 15,4 15,4 15,4 
advertisments 4 15,4 15,4 30,8 
satisfaction 9 34,6 34,6 65,4 
reliability 9 34,6 34,6 100,0 

Valid 

Total 26 100,0 100,0   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.39: Ανέξοδη Χρήση του M-banking με την Προϋπόθεση της Εμφάνισης Διαφημίσεων 
κατά τη Διάρκεια των Συναλλαγών 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
yes 19 73,1 73,1 73,1
no 7 26,9 26,9 100,0

Valid 

Total 26 100,0 100,0  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑ: Mobile Banking – Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών  
μέσω κινητού τηλεφώνου 

 
 

1. Ηλικία:  
 

18 – 25                 
 
26 – 35 
      
36 – 45 
                  
46 – 55 
                    
55+                

 
2. Φύλο: 

 
Άνδρας                 
 
Γυναίκα  

 
3. Επίπεδο Μόρφωσης: 

  
Υποχρεωτική  Εκπαίδευση         
 
Γυμνάσιο/ Λύκειο 
  
Επαγγελματική/ Τεχνική Σχολή  
 
Ανώτερη/Ανώτατη Εκπαίδευση 
 
Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 
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4. Επάγγελμα: 
                                                                            

Ιδιωτικός Υπάλληλος         
 
Δημόσιος Υπάλληλος 
 
Ελεύθερος Επαγγελματίας  
 
Επιχειρηματίας 
 
Συνταξιούχος 

 
5. Μηνιαίο Εισόδημα; 

 
< 600€                
 
601€ – 800€                 
 
801€ – 1000€                     
 
1001€ – 1200€ 
 
1201€ >                      

 
6. Διαθέτετε κινητό τηλέφωνο, PDA ή κάποια άλλη παρόμοια συσκευή 

(Smartphone); 
 
Ναι               Όχι 

 
7. Χρησιμοποιείτε το e-Banking; 

 
Ναι               Όχι 

 
8. Γνωρίζετε τί είναι το Mobile Banking; 

 
Ναι               Όχι 
 

9. Θα ενδιαφερόσασταν για την παροχή εναλλακτικού δικτύου 
εξυπηρέτησης Mobile Banking από την τράπεζά σας; 

 
Καθόλου            Λίγο            Αρκετά            Πολύ 
 

10. Ποιά είναι, κατά την άποψή σας, τα πλεονεκτήματα του mobile Banking;  
 

Δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζικές εργασίες όλο το 24ωρο 
 
Γρήγορη αντίδραση/απόκριση στις εξελίξεις της αγοράς (π.χ. σε περίπτωση                                 
αναταραχών στο χρηματιστήριο) 
 
Συνολική ενημέρωση σχετικά με τραπεζικά θέματα 
 
Εξοικείωση με το κινητό τηλέφωνο 
 
Άλλο/α (παρακαλώ διευκρινίστε:…………………………………………………...) 
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11. Ποιά είναι, κατά την άποψή σας, τα μειονεκτήματα του mobile Banking; 
 

Θέματα/ Κίνδυνοι ασφάλειας 
 
Μη-λειτουργικότητα/ Δυσχρηστία κινητών συσκευών σε σχέση με το Mobile 
Banking  
 
Ακριβό εναλλακτικό δίκτυο 

 
Κανένα 
 
Άλλο/α (παρακαλώ διευκρινίστε:…………………………………………………...) 
 

12. Τί θα έκανε, κατά την γνώμη σας, το Mobile Banking πιο ελκυστικό;  
 

Κινητές συσκευές με μεγαλύτερη ευχρηστία (βελτιώσεις τόσο σε υλισμικό όσο 
και σε λογισμικό επίπεδο)  
 
Υψηλότερη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 
 
Μειωμένες δαπάνες χρησιμοποίησης 
 
Τίποτα 
 
Άλλο/α (παρακαλώ διευκρινίστε:…………………………………………………...) 
 

13. Ποιες από τις ακόλουθες συγκεντρωτικές υπηρεσίες θα θέλατε να 
χρησιμοποιήσετε;  

 
Κινητή διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών    
 
Κινητή διαχείριση χρηματιστηριακών λογαριασμών 
 
Κινητές οικονομικές πληροφορίες 
 
Όλες 
 
Καμία 
 

14. Έχετε χρησιμοποιήσει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω κινητού 
τηλεφώνου; 

 
Ναι               Όχι 
 
Αν η απάντησή σας είναι «Όχι», πηγαίνετε στην Ερώτηση 20 

 
15. Με τί συχνότητα πραγματοποιείτε τραπεζικές συναλλαγές μέσω του 

κινητού σας τηλεφώνου; 
 

Μια φορά μόνο            Σπάνια            Συχνά            Καθημερινά 
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16. Πόσο ενδιαφέρεστε για: 

 
 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

 α. Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών 
Υπόλοιπα και ανάλυση κίνησης λογαριασμών     
Μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών της 
ίδιας τράπεζας 

    

Διαχείριση δανείου     
Διαχείριση πιστωτικής κάρτας     
Πληρωμή λογαριασμών τρίτων     
Alert συναλλαγών     
Αλλαγή απόρρητων κωδικών UserID και PIN     

 β. Διαχείριση χρηματιστηριακών λογαριασμών
Αγορά και πώληση μετοχών ΧΑΑ     
Aμοιβαία κεφάλαια      
Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την τιμή της 
μετοχής προς αγορά ή πώληση 

    

Παρακολούθηση και αποτίμηση χαρτοφυλακίου     
Αλλαγή απόρρητων κωδικών UserID και PIN     

 γ. Οικονομικές πληροφορίες 
Δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜς     
Συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων και 
επιτόκια 

    

Πληροφορίες και διαφημιστικά μηνύματα για 
υπηρεσίες, προϊόντα και προσφορές της τράπεζας

    

 
17. Ποιά από τις ακόλουθες τεχνολογίες χρησιμοποιείται για τις 

συναλλαγές σας μέσω Mobile Banking; 
 
SMS  
   
WAP 
 
IVR (Interactive Voice Response) 
 
STK (SIM Tool Kit) 
 

18. Για ποιο λόγο επιλέξατε την τράπεζα που συνεργάζεστε για τις online 
συναλλαγές σας; 

 
Ευκολία χρήσης/ Ελκυστική εμφάνιση του site της τράπεζας 
 
Διαφήμιση των υπηρεσιών Mobile Banking 
 
Ικανοποίηση των απαιτήσεων σας 
 
H συνολική αξιοπιστία της τράπεζας 
 
Άλλο/α (παρακαλώ διευκρινίστε:…………………………………………………...) 
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19. Θα δεχόσασταν να εμφανίζονται διαφημιστικά μηνύματα κατά τη 
διάρκεια των συναλλαγών σας ούτως ώστε να μην χρεωνόσασταν για 
τις υπηρεσίες του Mobile Banking; 
 
Ναι               Όχι 
 

20. Ποιός είναι ο κύριος λόγος που δεν θα χρησιμοποιούσατε/ 
χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για την οικονομική διαχείρισή 
σας; 
 
Αβεβαιότητα ασφάλειας σχετικά με προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες 
λογαριασμού 

 
Ακριβό τιμολόγιο 
 
Δυσκολία στη λειτουργία 
 
Ανησυχία αποτυχίας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής 
 
Προτίμηση στην αλληλεπίδραση με τους υπαλλήλους της τράπεζας 
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