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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Στις µέρες µας το Internet Banking έχει φέρει επανάσταση στις συναλλαγές 
των πολιτών µε τις τράπεζες καθώς έχει µεταφέρει το τραπεζικό κατάστηµα στην 
οθόνη των υπολογιστών των πελατών, γεγονός το οποίο έχει θετικές επιπτώσεις τόσο 
για τους πελάτες όσο και για τις ίδιες τις τράπεζες. Παρά την πληθώρα των 
πλεονεκτηµάτων που συνεπάγεται η νέα µορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης, µερίδα 
πελατών εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να την αντιµετωπίζει µε σκεπτικισµό 
εξαιτίας κυρίως των φαινοµένων «ηλεκτρονικής απάτης». Ο βαθµός υιοθέτησης του 
Internet Banking διεθνώς ποικίλλει και αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων. 
Στην Ελλάδα οι πελάτες των τραπεζών απολαµβάνουν την τελευταία δεκαετία τη 
δυνατότητα διεξαγωγής τραπεζικών συναλλαγών µέσω του ∆ιαδικτύου. Οι τράπεζες 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό συνεχώς εκσυγχρονίζουν τα συστήµατά τους 
που αφορούν στην ασφάλεια των συναλλαγών αλλά και προσπαθούν να παρέχουν 
νέες καινοτόµες υπηρεσίες µέσω του Internet Banking µε σκοπό να διευρύνουν την 
πελατειακή τους βάση. 
 Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Internet Banking - ∆ιαδικτυακές 
Εφαρµογές στον τραπεζικό χώρο» προσπαθεί να προσεγγίσει την έννοια του Internet 
Banking τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Κυρίαρχος στόχος της 
θεωρητικής προσέγγισης είναι να διασαφηνιστεί η έννοια, οι δυνατότητες, τα 
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του νέου τραπεζικού καναλιού διανοµής καθώς 
και ο βαθµός διάδοσής του σε παγκόσµια κλίµακα. Από την άλλη µεριά, η 
ερευνητική προσέγγιση στοχεύει κατά κύριο λόγο στο να αποτυπωθεί η στάση τόσο 
των πελατών όσο και των τραπεζικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα (έρευνα σε 2 σκέλη) 
απέναντι στις εφαρµογές του Internet Banking, καθώς και στο να διαφανούν οι 
προοπτικές εξέλιξής τους στο άµεσο µέλλον.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
H αλµατώδης ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου (Internet) που παρατηρείται 

παγκοσµίως την τελευταία δεκαετία έχει επιπτώσεις, όπως είναι φυσικό, και στον 
τραπεζικό χώρο. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών 
των τραπεζών και της πληρέστερης κάλυψης των αναγκών και απαιτήσεων των 
πελατών τους, οι τράπεζες προχώρησαν στην εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών εκµεταλλευόµενοι τα οφέλη που απορρέουν από την χρήση του Internet. 
Όσο επεκτείνεται η χρήση του Internet είναι λογικό αυτό να προτιµάται για τις 
συναλλαγές από το σπίτι ή το γραφείο. Για αυτό το λόγο όσες τράπεζες παρέχουν 
τέτοιες δυνατότητες πλεονεκτούν έναντι των υπόλοιπων. Είναι πλέον φανερό στις 
µέρες µας ότι οι τράπεζες που χρησιµοποιούν σωστά το Internet µπορούν να 
προσεγγίζουν τους πελάτες τους πιο εύκολα προσφέροντάς τους νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες κερδίζοντας επιπλέον πόντους στη µάχη της ανταγωνιστικότητας. Η έννοια 
του Internet Banking ή ∆ιαδικτυακής Τραπεζικής (όπως είναι η ελληνική απόδοση 
του όρου), δηλαδή της διεξαγωγής τραπεζικών συναλλαγών µέσω του ∆ιαδικτύου, 
αποτελεί τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η παρούσα 
διπλωµατική εργασία.  

Στο πρόσφατο παρελθόν η έννοια του Internet Banking αποτελούσε µια 
καινοτοµία που µόνον ελάχιστοι καινοτόµοι (innovators) πελάτες αλλά και τράπεζες 
επιχείρησαν να υιοθετήσουν. Η καινοτοµία που άλλοτε αντιµετωπιζόταν καχύποπτα 
σήµερα κατακτά ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Τόσο στη χώρα µας όσο 
και διεθνώς η πλειοψηφία των τραπεζών προσφέρει σήµερα σύγχρονες υπηρεσίες 
Internet Banking µε πολλαπλά οφέλη τόσο για τους πελάτες όσο και για τις τράπεζες. 
Εντούτοις παρά την επιτυχηµένη πορεία που διέγραψε τα τελευταία χρόνια η 
∆ιαδικτυακή Τραπεζική, υπάρχουν ακόµα επικριτές της οι οποίοι εγείρουν κυρίως 
θέµατα ασφάλειας των συναλλαγών και διαδικτυακών απατών πάνω στα οποία 
στηρίζουν την απόφασή τους να µην υιοθετήσουν τη νέα αυτή µορφή τραπεζικής 
εξυπηρέτησης.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται κατά κύριο λόγο να µελετηθεί η 
κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα όσον αφορά τη ∆ιαδικτυακή Τραπεζική. 
Παράλληλα ενσωµατώνονται και διάφορες πρακτικές γύρω από το Internet Banking 
που συναντώνται διεθνώς. Η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε κατά την συγγραφή της 
συγκεκριµένης εργασίας χωρίζεται σε δύο βασικά τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα 
προσεγγίζεται η έννοια του Internet Banking θεωρητικά µέσα από την ελληνική και 
διεθνή βιβλιογραφία καθώς και µέσα από τις ίδιες τις τραπεζικές ιστοσελίδες. Στο 
δεύτερο τµήµα όπου επιχειρείται να προσεγγιστεί το Internet Banking πρακτικά 
πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε σκοπό τη διεξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων γύρω 
από το συγκεκριµένο θέµα. Η παρούσα εργασία χωρίστηκε σε 6 κεφάλαια (3 για κάθε 
τµήµα) το περιεχόµενο των οποίων παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο της θεωρητικής προσέγγισης επιχειρείται να 
προσδιοριστεί η έννοια του Internet Banking µέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία. 
Επιπλέον γίνεται µια ιστορική αναδροµή µε αναφορές σε πρόδροµες µορφές της 
σύγχρονης ∆ιαδικτυακής Τραπεζικής και παρουσιάζονται τα κυρίαρχα 
επιχειρηµατικά µοντέλα που συναντώνται στο χώρο, οι οµαδοποιηµένες κατηγορίες 
των προσφερόµενων από τις τράπεζες υπηρεσιών καθώς και τα ουσιαστικότερα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του Internet Banking τόσο από την πλευρά των 
πελατών όσο και από την πλευρά των τραπεζικών ιδρυµάτων. Προχωρώντας στο 
δεύτερο κεφάλαιο, έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί µια εικόνα γύρω από τη 
διάδοση τόσο του Internet όσο και του Internet Banking σε εθνικό αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο. Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονιστεί η αναγκαιότητα της παράλληλης 
και ταυτόχρονης µελέτης του Internet και του Internet Banking καθώς οι έννοιες 
αυτές είναι αλληλένδετες. Κατά συνέπεια, η µελέτη της διάδοσης του Internet 
Banking προϋποθέτει την µελέτη της διάδοσης του Internet ώστε µε αυτόν τον τρόπο 
να σχηµατιστεί µια πλήρης εικόνα γύρω από την υιοθέτηση της καινοτοµίας από την 
κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση της απεικόνισης της υιοθέτησης της 
καινοτοµίας συνέβαλε η συλλογή των αποτελεσµάτων ερευνών που διεξήχθησαν στο 
παρελθόν για λογαριασµό αναγνωρισµένων φορέων της χώρας µας και του 
εξωτερικού όπως είναι µεταξύ άλλων το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας και η Eurostat. Η ανάλυση των συλλεχθέντων δεδοµένων 
πραγµατοποιήθηκε µέσα από γραφήµατα και πίνακες µε σκοπό να διαµορφωθεί µια 
σαφής εικόνα σχετικά µε τις ανεπτυγµένες και λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές του 
πλανήτη σε θέµατα Internet και ∆ιαδικτυακής Τραπεζικής. Όσον αφορά το τρίτο 
κεφάλαιο, το οποίο και ολοκληρώνει το θεωρητικό τµήµα της συγκεκριµένης 
εργασίας, εκεί γίνεται παρουσίαση της ελληνικής πραγµατικότητας στο χώρο της 
∆ιαδικτυακής Τραπεζικής. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν οι κυριότερες ελληνικές και 
ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρέχουν υπηρεσίες 
Internet Banking. Για κάθε τράπεζα γίνεται µια σύντοµη αναφορά στις υπηρεσίες που 
προσφέρει καθώς επίσης και σε θέµατα ασφάλειας των συναλλαγών και άλλα θέµατα 
που ενδεχοµένως να ενδιαφέρουν τους δυνητικούς της πελάτες. Στο τέλος του 
κεφαλαίου προστέθηκε µια σειρά συγκεντρωτικών πινάκων οι οποίοι περιλαµβάνουν 
χρήσιµες και οµαδοποιηµένες πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόµενο.   

Το ερευνητικό τµήµα της εργασίας εκτείνεται στα επόµενα τρία κεφάλαια. 
Πιο συγκεκριµένα, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια πρώτη παρουσίαση της έρευνας 
µε τίτλο «Το Internet Banking στην Ελλάδα από την πλευρά των πελατών και των 
τραπεζών». Μεταξύ άλλων αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της καθώς 
και η ερευνητική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Επιπλέον οριοθετούνται οι στόχοι 
της και γίνεται ανάλυση της δοµής των βασικών εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν 
για τη συλλογή των δεδοµένων, δηλαδή των 2 τύπων ερωτηµατολογίων. Στο σηµείο 
αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ο ένας τύπος ερωτηµατολογίου διανεµήθηκε σε πελάτες 
τραπεζών ενώ ο άλλος σε τραπεζικά στελέχη. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η 
πραγµάτωση του βασικού στόχου της έρευνας, δηλαδή η αποτύπωση µιας εικόνας 
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του Internet Banking στην Ελλάδα τόσο από την πλευρά των απλών πελατών 
τραπεζικών υπηρεσιών όσο και από την πλευρά των υπευθύνων τραπεζικών στελεχών  
για τις προσφερόµενες υπηρεσίες µέσω Internet. Στο πέµπτο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται τα ευρήµατα του πρώτου σκέλους της έρευνας που προέκυψαν µέσα 
από τυχαίο δείγµα 180 πελατών τραπεζών. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µέσα 
από γραφήµατα και πίνακες µε την ανάλυση των οποίων προκύπτουν χρήσιµα 
συµπεράσµατα για τον αναγνώστη. Στην ίδια φιλοσοφία κινείται και το έκτο 
κεφάλαιο όπου πραγµατοποιείται η παρουσίαση των ευρηµάτων και συµπερασµάτων 
που προέκυψαν από το δεύτερο σκέλος της έρευνας και αφορούν στη στάση των 
ίδιων των τραπεζικών ιδρυµάτων της χώρας µας απέναντι στο Internet Banking. 

 Στο τέλος της συγκεκριµένης εργασίας και έχοντας ο αναγνώστης 
προσεγγίσει το Internet Banking τόσο θεωρητικά όσο και ερευνητικά, παρατίθενται 
µια σειρά προτάσεων που θα µπορούσαν να αποτελέσουν έναυσµα για ενδεχόµενη 
περαιτέρω µελλοντική έρευνα πάνω στο θέµα της ∆ιαδικτυακής Τραπεζικής. Το όλο 
εγχείρηµα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας κλείνει µε τον επίλογο, ο οποίος 
ακολουθείται από το Παράρτηµα και τις βιβλιογραφικές αναφορές.   
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Κεφάλαιο 1ο : Έννοια του Internet Banking 
 
1.1 Ορισµός 
 
 Ο διεθνής όρος Internet Banking1 αποδίδεται στην ελληνική ως «∆ιαδικτυακή 
Τραπεζική», όµως πιο συχνά χρησιµοποιείται ισοδύναµα ο όρος «Ηλεκτρονική 
Τραπεζική» ή E-Banking. Παρά το γεγονός ότι συχνά δε γίνεται διάκριση µεταξύ των 
όρων Internet Banking και E-Banking, ο ένας αποτελεί ειδικότερη κατηγορία του 
άλλου. Πιο συγκεκριµένα µε τον όρο ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) εννοούµε 
όλες εκείνες τις υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες µέσω του ∆ιαδικτύου, χωρίς 
δηλαδή τη φυσική παρουσία του πελάτη στο υποκατάστηµα µιας τράπεζας. 
Εναλλακτικά θα µπορούσαµε να ορίσουµε την ηλεκτρονική τραπεζική ως την 
αυτοµατοποιηµένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών 
χρηµατοοικονοµικής φύσης, απευθείας στους πελάτες µέσω ηλεκτρονικών, 
αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας. 
 Ανάλογα µε το κανάλι που χρησιµοποιείται για να διανεµηθούν οι υπηρεσίες, 
διακρίνουµε το e-banking σε Internet Banking όπου το Internet χρησιµοποιείται ως 
µέσο διεξαγωγής τραπεζικών δραστηριοτήτων, σε Mobile Banking όπου οι 
συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω κινητού τηλεφώνου ή PDA και σε Phone 
Banking όπου χρησιµοποιείται το τηλέφωνο. Εποµένως η έννοια του e-banking είναι 
ευρύτερη και περικλείει την έννοια του Internet Banking. Πιο συγκεκριµένα το 
Internet Banking αναφέρεται στην ικανότητα ενός συνδροµητή του διαδικτύου να 
έχει πλήρη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα και ως αποτέλεσµα αυτού να διαλέγει 
και να χρησιµοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες διαµέσου του Internet όπως θα έκανε αν 
βρισκόταν σε κάποιο «φυσικό» υποκατάστηµα της τράπεζας.  
 
 
1.2 Ιστορική Αναδροµή 
  
 Για να υπάρξει το Internet Banking απαραίτητο συστατικό στοιχείο είναι η 
δυνατότητα πρόσβασης στο λεγόµενο ∆ιαδίκτυο ή Internet όπως αποκαλείται 
διεθνώς, εργαλείο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εισβάλει στη ζωή µας και τείνει 
να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην καθηµερινότητά µας.   
 Όλα ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, όταν ο οργανισµός ARPA 
(Advanced Research Projects Agency) στις ΗΠΑ, προσανατολισµένος σε ερευνητικά 
προγράµµατα υψηλής τεχνολογίας, ξεκίνησε µια ερευνητική δραστηριότητα σχετικά 
µε τα δίκτυα, δηµιουργώντας το ARPAnet το οποίο αποτέλεσε πρόδροµο του 
Internet. Το 1971, µόνον τέσσερις υπερυπολογιστές ήταν συνδεδεµένοι στο δίκτυο. 
Το 1995, οι συνολικοί κόµβοι ήταν δεκάδες χιλιάδες, ενώ περισσότεροι από πέντε  

                                                 
1 Εναλλακτικές ταυτόσηµες έννοιες που συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι οι web banking 
και online banking. 
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εκατοµµύρια περίπου χρήστες ανά τον κόσµο συνδέονται καθηµερινά στο δίκτυο για 
τις συναλλαγές τους, για να συνοµιλήσουν, ν’ ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις και 
προγράµµατα. 
 Σταθµός στην ιστορία του διαδικτύου αποτελεί το έτος 1993 οπότε και 
κατασκευάστηκε ο παγκόσµιος ιστός (World Wide Web) στο CERN της Ελβετίας. Ο 
παγκόσµιος ιστός συνέβαλε στη δηµιουργία µιας ευρύτερης και πιο εύκολα 
προσβάσιµης δικτυακής υποδοµής. Το 1994 ανακαλύφθηκε ο  Netscape Navigator, ο 
πρώτος περιηγητής του διαδικτύου (browser), που καθιστούσε πλέον δυνατή την 
περιήγηση στο Internet οποιουδήποτε διέθετε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα 
modem.  
 Η ιστορία του Internet Banking ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 80 όταν οι 
µεγαλύτερες τράπεζες των Ηνωµένων Πολιτειών εισήγαγαν την έννοια του Home 
Banking (ή PC Banking). Με το Home Banking οι τράπεζες έδιναν τη δυνατότητα 
στους πελάτες τους να πραγµατοποιούν τις βασικές τραπεζικές τους συναλλαγές από 
το σπίτι µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι τράπεζες, έχοντας αναπτύξει τα 
κατάλληλα δίκτυα και παρέχοντας στους πελάτες τους δωρεάν λογισµικό, στόχευαν 
να εξαπλωθεί η καινούρια αυτή υπηρεσία στους πλέον απαιτητικούς και εύπορους 
πελάτες. Ο κύκλος ζωής του Home Banking ήταν σύντοµος καθώς στα µέσα της 
δεκαετίας του 90 επικράτησε το Internet Banking. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα 
που προσέφερε το Internet Banking σε σχέση µε τον προκάτοχό του ήταν το γεγονός 
ότι οι τράπεζες δεν απαιτούνταν πλέον να συντηρούν ιδιωτικά δίκτυα τα οποία 
συνεπάγονταν υψηλό κόστος. Επιπλέον ούτε οι πελάτες χρειαζόταν να εφοδιάζονται 
µε κάποιο ιδιαίτερο λογισµικό ώστε να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα της τράπεζας. 
Το Internet ως ανοιχτό σύστηµα αποτέλεσε πρόκληση για τις τράπεζες οι οποίες 
διέκριναν την ευκαιρία να διευρύνουν µέσω αυτού την πελατειακή τους βάση.[30]  
 Το 1995 η αµερικανική Wells Fargo ήταν η πρώτη τράπεζα η οποία έδωσε 
στους πελάτες της την δυνατότητα online πρόσβασης στους τραπεζικούς τους 
λογαριασµούς. Τον Οκτώβριο του 1995 ιδρύθηκε στο Κεντάκι των Ηνωµένων 
Πολιτειών η πρώτη αµιγώς διαδικτυακή τράπεζα η “Security First Network 
Bank”.[23] Στην Ελλάδα η πρώτη εφαρµογή Internet Banking παρουσιάστηκε τον 
Φεβρουάριο του 1998. Την καινοτοµία αυτή εισήγαγε στην Ελλάδα, που αριθµούσε 
τότε λίγο περισσότερους από 100000 συνδροµητές Internet, η Εγνατία Τράπεζα 
παρουσιάζοντας την ολοκληρωµένη υπηρεσία WebTeller µέσω τις οποίας οι 
καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές τους 
συναλλαγές µέσω του Internet.[16,17]    
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1.3 Επιχειρηµατικά Μοντέλα2 Internet Banking 
 
 Τα πιστωτικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής 
τραπεζικών υπηρεσιών µέσω διαδικτύου ακολουθούν κατά βάση ένα από τα 
ακόλουθα 2 γενικά επιχειρηµατικά µοντέλα :  
 

1) Μοντέλο Brick & Click ή Click & Mortar 
Το µοντέλο αυτό ακολουθείται από τράπεζες που διαθέτουν φυσική 

υπόσταση, δηλαδή έχουν ένα εδραιωµένο δίκτυο «φυσικών» καταστηµάτων 
και επιπλέον έχουν εισάγει το Internet Banking ως ένα εναλλακτικό δίκτυο 
διανοµής των προϊόντων και υπηρεσιών τους, το οποίο δρα συµπληρωµατικά 
στο ήδη υπάρχον δίκτυο διανοµής που έχουν και δεν το υποκαθιστά. Οι 
τράπεζες θεωρούν ότι εφαρµόζοντας αυτό το µοντέλο αυξάνουν την 
αποτελεσµατικότητά τους και την επιχειρηµατική τους αξία καθώς παρέχουν 
τη δυνατότητα στους πελάτες τους να συνδυάσουν το δίκτυο καταστηµάτων 
µε το Internet ώστε να εξυπηρετούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε 
µερικές περιπτώσεις οι τράπεζες που ακολουθούν το συγκεκριµένο µοντέλο 
δηµιουργούν για τα κανάλια τους µέσω διαδικτύου µια ξεχωριστή επωνυµία. 
Η διάκριση αυτή γίνεται για λόγους marketing καθώς οι διαδικτυακές 
τράπεζες που δηµιουργούνται δεν έχουν ξεχωριστή οντότητα αλλά ανήκουν 
στην τράπεζα που τις ίδρυσε.[23,27]  Παράδειγµα µιας τέτοιας στρατηγικής 
στην ελληνική πραγµατικότητα αποτελεί η ηλεκτρονική τράπεζα Winbank της 
τράπεζας Πειραιώς που αν και λειτουργεί µε διαφορετική επωνυµία,  αποτελεί 
µέλος του οµίλου της Πειραιώς.   
 

2) Μοντέλο Virtual ή Internet only Bank3 
Το µοντέλο αυτό αφορά πιστωτικά ιδρύµατα που δεν έχουν «φυσικό» 

δίκτυο διανοµής, δηλαδή καταστήµατα αλλά έχουν παρουσία αποκλειστικά 
στο Internet, το οποίο και χρησιµοποιούν ως κύριο κανάλι διανοµής των 
προϊόντων και υπηρεσιών τους. Οι τράπεζες που ακολουθούν αυτό το µοντέλο 
επιχειρηµατικής δράσης έχουν πολύ λιγότερα λειτουργικά έξοδα από τις 
τράπεζες που διαθέτουν καταστήµατα και εποµένως µπορούν να 
µετακυλίσουν το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτηµα στους πελάτες τους 
προσφέροντας χαµηλότερες χρεώσεις και ελκυστικά επιτόκια.[22]  Στη χώρα 
µας το µοντέλο αυτό δεν συναντάται. ∆ιεθνή παραδείγµατα τραπεζών που 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο Internet και εµπίπτουν στο µοντέλο 
αυτό είναι τα εξής : Bank of Internet USA και  E*TRADE Bank µε έδρα τις 

                                                 
2 Σύµφωνα µε ορισµό του καθηγητή Michael Rappa (2001) ένα επιχειρηµατικό µοντέλο είναι µια 
µέθοδος να ασκεί κανείς επιχειρηµατική δραστηριότητα, από την οποία µπορεί η επιχείρηση να 
στηριχθεί από µόνη της, δηλαδή να παράγει εισόδηµα. 
3 Η στρατηγική των τραπεζών που ακολουθούν αυτό το επιχειρηµατικό µοντέλο συναντάται στη 
διεθνή βιβλιογραφία ως “Pure Play Internet Business Strategy”. 
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ΗΠΑ, Smile Bank και First-E Bank µε έδρα την Ευρώπη, Japan Net Bank και 
Sony Bank µε έδρα την Ασία     

 
 

1.4 Προσφερόµενες Υπηρεσίες 
 
 Τα είδη των παρεχόµενων τραπεζικών υπηρεσιών µέσω του Internet µπορούν 
να διαχωριστούν στις τρεις επόµενες ευρείες κατηγορίες :  
 
 

1. Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών µόνο 
 Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούνται συστήµατα που επιτρέπουν την 
πρόσβαση σε πληροφορίες που διατίθενται δηµοσίως ή σχετίζονται µε το µάρκετινγκ 
µίας τράπεζας. Κατά συνέπεια, η τράπεζα διαθέτει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες που 
οι πελάτες εύρισκαν παραδοσιακά σε έντυπα ή σε άλλα µέσα ενηµέρωσης. Ωστόσο, 
ακόµη και σε αυτή την περίπτωση, µε τη χρήση της σηµερινής τεχνολογίας οι 
συλλεγόµενες πληροφορίες για τους επισκέπτες πελάτες µπορούν να δηµιουργήσουν 
στόχους για συγκεκριµένα προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που έχουν ήδη 
ζητηθεί. Oι µάνατζερ µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για 
τη δηµιουργία και προώθηση νέων προϊόντων. 
 

2. Υπηρεσίες ανταλλαγής πληροφοριών  
 Εδώ τα χρησιµοποιούµενα ηλεκτρονικά συστήµατα είναι αλληλοδραστικά 
(Interactive), δίνοντας τη δυνατότητα µεταφοράς ευαίσθητων µηνυµάτων, εγγράφων 
ή αρχείων µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και των πελατών τους. 
Oυσιαστικά, στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο που 
επιτρέπει τη µεταφορά εµπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και συστήµατα που 
επιτρέπουν την αµφίπλευρη µεταφορά στοιχείων µεταξύ βάσεων δεδοµένων και 
δικτύων των τραπεζών και των πελατών. Μία θέση (Web Site) στο Internet που 
επιτρέπει την on-line κατάθεση αίτησης για ένα δάνειο ή για ένα λογαριασµό 
καταθέσεων αποτελεί παράδειγµα υπηρεσίας αυτής της κατηγορίας. Βασικό 
ζητούµενο αυτών των υπηρεσιών είναι η ασφάλεια των δεδοµένων, που περικλείει 
την εµπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών, την ακεραιότητα των 
πληροφοριών, την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των χρηστών κ.λπ. 
 

3. Υπηρεσίες ολοκληρωµένων συναλλαγών 
 Εδώ τα χρησιµοποιούµενα συστήµατα παρέχουν όλες τις προηγούµενες 
δυνατότητες, αλλά και τη δυνατότητα on-line συναλλαγών, διαχείρισης 
λογαριασµών, µεταφοράς χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών, την πληρωµή 
υποχρεώσεων κ.λπ. Εδώ συµπεριλαµβάνονται ουσιαστικά τα ηλεκτρονικά συστήµατα 
πληρωµών (Electronic Payment Systems). Τα συστήµατα αυτά προσοµοιάζουν τα 
αντίστοιχα παραδοσιακά συστήµατα αφού προέρχονται από το ίδιο µοντέλο 
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νοµισµατικής χρήσης. Υπό αυτή την έννοια, ακολουθούν τα ίδια γενικά βήµατα µέσα 
στον κύκλο πληρωµών (εισαγωγή εντολής, διευθέτηση, αποστολή πληρωµής).  
 Σε όλες τις περιπτώσεις η εµπιστοσύνη προς τους συµµετέχοντες (π.χ. 
τράπεζες και οργανισµούς που εκδίδουν τις εντολές, διαχειρίζονται και διευθετούν τις 
πληρωµές) αλλά και τη διαδικασία αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την αποδοχή 
και την επιβίωση αυτού του συστήµατος πληρωµών. Άλλα κριτήρια είναι η 
ασφάλεια, η νοµιµότητα των συναλλαγών, η αποτελεσµατικότητα, το κόστος και η 
αξιοπιστία, καθώς και η αποδοχή εκ µέρους του εµπορικού κόσµου. 
Η εκµετάλλευση των παραπάνω δυνατοτήτων στηρίζεται και στην ύπαρξη της 
αναγκαίας ηλεκτρονικής υποδοµής και εντός των τραπεζών, για την παροχή τόσο των 
κλασσικών υπηρεσιών, όσο και των υπηρεσιών που αναδύονται µέσα από τις νέες 
συνθήκες λειτουργίας της οικονοµίας.[19]  Συνοπτικά θα αναφερθούν τα 
απαιτούµενα στοιχεία υποδοµής και για την παροχή on-line χρηµατιστηριακών 
υπηρεσιών, που αποτελούν βασικό πρόσθετο πεδίο δραστηριοποίησης των τραπεζών. 
Αυτά είναι τα εξής : 

 
 

Στοιχεία και πληροφορίες για τους πελάτες (client management). 1. 
Κεντρική διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management). 2. 
Πωλήσεις χρηµατιστηριακών πληροφοριών (interface - vendor of 
financial data). 

3. 

∆ιεκπεραίωση συναλλαγών (trading and order management). 4. 

 
 
 
1.5 Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα 
 
  Η χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα έχει αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των συναλλαγών, οι οποίες πλέον δεν 
απαιτούν τη φυσική παρουσία των συναλλασσοµένων. Τα πλεονεκτήµατα όσο και τα 
µειονεκτήµατα που συνεπάγεται η νέα αυτή κατάσταση αγγίζουν τόσο τις τράπεζες 
όσο και τους πελάτες αυτών. [33] Πιο συγκεκριµένα: 
 
1.5.1 Πλεονεκτήµατα για τους πελάτες 
 

1) ∆ιαθεσιµότητα  
 Οι δικτυακοί τόποι των τραπεζών που προσφέρουν υπηρεσίες Internet 
Banking δεν κλείνουν ποτέ (µόνο για λόγους συντήρησης). Εποµένως ο πελάτης δεν 
περιορίζεται από το ωράριο λειτουργίας των «φυσικών» τραπεζικών καταστηµάτων 
και µπορεί επί 24ώρου βάσεως 365 µέρες το χρόνο να πραγµατοποιήσει µέσω του 
Internet τις συναλλαγές που επιθυµεί. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερης σηµασίας για 
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τους πολυάσχολους πελάτες οι οποίοι δεν είναι διατεθειµένοι να περιµένουν στην 
ουρά σε κάποια τράπεζα για να εξυπηρετηθούν.  
 

2) Φορητότητα 
 ∆εν υπάρχει γεωγραφικός περιορισµός στις υπηρεσίες που προσφέρονται 
µέσω του Internet Banking. Αυτό σηµαίνει ότι ο πελάτης µπορεί από οποιοδήποτε 
σηµείο της γης και αν βρίσκεται να συνδεθεί µε την τράπεζά του και να 
πραγµατοποιήσει συναλλαγές µε µοναδική προϋπόθεση να έχει πρόσβαση στον 
Παγκόσµιο Ιστό. Εποµένως το νέο εναλλακτικό κανάλι διανοµής καταργεί τα σύνορα 
και εκµηδενίζει τις αποστάσεις. Πλέον το τραπεζικό κατάστηµα απέχει όσο και το 
πάτηµα ενός κουµπιού στον υπολογιστή. Επιπλέον δεν απαιτείται από τον πελάτη η 
προµήθεια εξειδικευµένου λογισµικού, όπως συνέβαινε παλαιότερα µε τον πρόδροµο 
του Internet Banking το Home Banking. 
 

3) Ευκολία-Ταχύτητα συναλλαγών 
 Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω της ∆ιαδικτυακής Τραπεζικής 
είναι συγκεντρωµένες σ΄ έναν και µόνο δικτυακό τόπο της τράπεζας µε αποτέλεσµα ο 
πελάτης να µπορεί εύκολα και γρήγορα να επιλέξει τη συναλλαγή που επιθυµεί να 
πραγµατοποιήσει. Με ένα click και µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώνονται 
συναλλαγές όπως πληρωµή ενός λογαριασµού ή εξόφληση µιας πιστωτικής κάρτας, 
οι οποίες µε την «παραδοσιακή» τραπεζική ή ακόµα και µέσω των ATMs απαιτούσαν 
πολύ περισσότερο κόπο και χρόνο.  
 

4) Αποτελεσµατικότητα 
 Οι περισσότερες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο Online Banking 
προσφέρουν στις ιστοσελίδες τους εύχρηστα εργαλεία όπως υπηρεσίες τύπου Alert4, 
υπολογισµός δόσεων δανείων, προγράµµατα διαχείρισης χαρτοφυλακίου κ.α. Η 
χρήση των εργαλείων αυτών καθιστά αποτελεσµατικότερο το χειρισµό των 
περιουσιακών στοιχείων εκ µέρους των πελατών. 
 
 
1.5.2 Μειονεκτήµατα για τους πελάτες 
 

1) Χρονοβόρα εγγραφή πελατών 
 Η εγγραφή ενός νέου πελάτη στις υπηρεσίες του Internet Banking µπορεί να 
γίνει µε τη συµπλήρωση µιας αίτησης η οποία µπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον 
πελάτη σε κάποιο κατάστηµα της τράπεζας ή µπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά. Σε 
µερικές περιπτώσεις ο νέος πελάτης µπορεί να χρειαστεί να περιµένει αρκετά  (1 
ηµέρα έως 2 εβδοµάδες) µέχρις ότου να του δοθούν οι κωδικοί πρόσβασης και να 
µπορεί να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες του Internet Banking.  

                                                 
4 Ο όρος αυτός αναφέρεται σε συνεχείς ενηµερώσεις των πελατών µέσω email ή γραπτών µηνυµάτων 
όσον αφορά µεταβολές των λογαριασµών, χρηµατιστηριακές συναλλαγές κ.α. 
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2) ∆υσκολία στο χειρισµό 
 Οι τραπεζικοί δικτυακοί τόποι που παρέχουν υπηρεσίες Internet Banking 
µπορεί να φανούν δύσχρηστοι σε πελάτες µε µικρή εξοικείωση µε το Internet. Το 
άνοιγµα ενός online λογαριασµού ή η online αίτηση για λήψη δανείου µπορεί για 
κάποιους που είναι εξοικειωµένοι να είναι κάτι το απλό. Κάποιους άλλους µπορεί να 
τους τροµάζει και να τους καθιστά διστακτικούς λόγω των ελλιπών γνώσεων τους 
στις νέες τεχνολογίες.  
 

3) ∆υσπιστία χρηστών 
 Αρκετοί χρήστες του διαδικτύου αντιµετωπίζουν ακόµα και σήµερα την 
ηλεκτρονική τραπεζική µε δυσπιστία. Τα φαινόµενα ηλεκτρονικής απάτης, σε 
συνδυασµό µε την ελλιπή ενηµέρωση των πελατών για τα συστήµατα ασφαλείας των 
τραπεζών, τους αποθαρρύνουν από το να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες µέσω 
διαδικτύου. Πιο συγκεκριµένα οι «ηλεκτρονικοί» απατεώνες αδυνατώντας να 
αντιµετωπίσουν τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας των τραπεζών, έχουν στραφεί προς 
τους πελάτες των εναλλακτικών δικτύων µε αντικειµενικό σκοπό να αποκτήσουν 
τους προσωπικούς αριθµούς πρόσβασης στα δίκτυα. Για να το επιτύχουν αυτό 
χρησιµοποιούν ένα σύνολο µεθόδων (Phishing) οι οποίες περιλαµβάνουν 
παραπλανητικές τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή παραπλανητικών e-mail, 
δηµιουργία πλαστών ιστοσελίδων (Spoofing), εγκατάσταση ιών και άλλου 
κακόβουλου λογισµικού στους υπολογιστές των χρηστών (Viruses, Trojans, 
Keyloggers). Με τις παραπάνω µεθόδους προσπαθούν είτε να εκµαιεύσουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες απευθείας από τους χρήστες των εναλλακτικών δικτύων 
είτε να τις υφαρπάξουν µε τεχνικές παρακολούθησης κατά την εισαγωγή τους. Οι 
τράπεζες από την πλευρά τους συµβουλεύουν τους χρήστες του Internet Banking να 
βρίσκονται σε εγρήγορση και να τηρούν µια σειρά συµβουλών ώστε να µην πέσουν 
θύµατα απάτης.[14]   
 
 
1.5.3 Πλεονεκτήµατα για τις τράπεζες 
 

1) Μείωση λειτουργικού κόστους 
 Η απόφαση µιας τράπεζας να ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
τραπεζικής θα έχει ως αποτέλεσµα το κόστος λειτουργίας της να µειωθεί σηµαντικά 
καθώς οι συναλλαγές που πραγµατοποιούν οι πελάτες σ’ ένα τραπεζικό 
υποκατάστηµα στοιχίζουν στην τράπεζα πολύ περισσότερο από τις 
αυτοµατοποιηµένες online συναλλαγές της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Σύµφωνα µε 
στοιχεία της McKinsey & Consultants για την αµερικανική αγορά, το κόστος µιας 
τυπικής τραπεζικής συναλλαγής µέσω υποκαταστήµατος είναι κατά µέσο όρο $2,5, 
µέσω τηλεφώνου πέφτει στο $1, µέσω ATM στα $0,24, ενώ µέσω Internet είναι µόλις 
$0,1. Εξαιρετικής σηµασίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι και το γεγονός ότι όσο 
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αυξάνονται οι πελάτες που χρησιµοποιούν το Internet Βanking σε µια τράπεζα τόσο 
µειώνεται το µέσο κόστος ανά συναλλαγή καθώς η ίδια υποδοµή χρησιµοποιείται από 
ολοένα και περισσότερα άτοµα. Αυτό δε θα συµβεί αν αυξηθούν οι πελάτες στο 
«φυσικό» κατάστηµα µιας τράπεζας καθώς µια τέτοια αύξηση θα οδηγούσε 
ενδεχοµένως στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, πράγµα που θα αύξανε το µέσο 
κόστος συναλλαγής.  
 

2) ∆ιεύρυνση πελατειακής βάσης 
 Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής από µια τράπεζα δίνει στην 
τράπεζα τη δυνατότητα να αποκτήσει περισσότερα κανάλια διανοµής για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της. Επιπλέον, η παροχή online υπηρεσιών δεν περιορίζει 
γεωγραφικά την τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα να προσελκύσει 
αποµακρυσµένους πελάτες και να διευρύνει την πελατειακή της βάση. Υποψήφιοι 
πελάτες πλέον των τραπεζών δεν είναι όσοι µένουν κοντά σε κάποιο νέο 
υποκατάστηµα αλλά ολόκληρος ο κόσµος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται οικονοµίες κλίµακας καθώς όσο αυξάνονται οι χρήστες του e-
banking, τόσο µειώνεται το κόστος ανά συναλλαγή καθώς η υποδοµή όπως 
προαναφέρθηκε είναι η ίδια για όλους τους χρήστες.  
 

3) Ενίσχυση αφοσίωσης πελατών 
 Πολλοί τραπεζικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι µέσω των υπηρεσιών της 
ηλεκτρονικής τραπεζικής ενισχύεται η αφοσίωση των πελατών καθώς η σχέση 
µεταξύ πελάτη και τράπεζας τίθεται σε νέα βάση. Εποµένως, οι πελάτες που έχουν 
εξοικειωθεί µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει µια τράπεζα είναι πολύ πιο 
διστακτικοί να αλλάξουν τράπεζα. Επιπλέον έρευνες αναφορικά µε τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά των πελατών του Internet Banking καταδεικνύουν ότι αποτελούν 
άτοµα ανώτατης µόρφωσης µε αυξηµένο ετήσιο εισόδηµα. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
ισχυρή ένδειξη ότι οι πελάτες αυτοί είναι πιο κερδοφόροι για τις τράπεζες σε 
σύγκριση µε τον µέσο πελάτη των τραπεζικών καταστηµάτων. Χαρακτηριστικά είναι 
τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από έρευνα που διεξήχθη για λογαριασµό της 
εταιρίας Forrester το 2004. Σε ερώτηµα που τέθηκε σε νοικοκυριά του Καναδά για το 
αν σκοπεύουν αλλάξουν τράπεζα στα επόµενα χρόνια, θετικά ή µάλλον θετικά 
απάντησε µόλις το 4% των πελατών που έκαναν χρήση Internet Banking ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για τους πελάτες που δεν έκαναν χρήση του έφτασε το 8%.   
 

4) Κερδοφόρες νέες υπηρεσίες – Financial portals 
Πολλές τράπεζες στρέφονται σήµερα στη δηµιουργία ενός financial portal, 

δηλαδή µιας χρηµατοοικονοµικής δικτυακής πύλης όπου ο πελάτης εκτός των 
συνηθισµένων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες 
όπως ασφάλειες, leasing, αγοραπωλησία µετοχών κ.λ.π. Η ενσωµάτωση τέτοιων 
υπηρεσιών στις ήδη υπάρχουσες τραπεζικές συµβάλλει στην αύξηση της 
κερδοφορίας των τραπεζών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός one-stop financial 
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portal αποτελεί η Maybank µε έδρα την Μαλαισία, που αποτελεί την µεγαλύτερη 
τράπεζα της χώρας. Η Maybank δηµιουργώντας το portal www.maybank2u.com.my 
προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες της µέσα από ένα και µοναδικό portal να 
έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες καθώς και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου.  

 

  
1.5.4 Μειονεκτήµατα για τις τράπεζες 
 

1) Υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης  
 Όπως συµβαίνει µε όλες τις νέες τεχνολογίες, το αρχικό κόστος εγκατάστασης 
είναι υψηλό. Η επένδυση που πρέπει να κάνει η τράπεζα για να αγοράσει τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό (υλικό και λογισµικό) αλλά και για να εκπαιδεύσει το 
προσωπικό της πάνω στις νέες τεχνολογίες είναι µεγάλη και πρέπει να γίνει µε 
προσοχή και να είναι συµβατή µε τη γενικότερη επιχειρηµατική στρατηγική της 
τράπεζας. Επιπλεόν πρέπει να σηµειωθεί ότι η απόσβεση της επένδυσης αναµένεται 
να επέλθει µεσο-µακροπρόθεσµα, όταν δηλαδή δηµιουργηθεί η απαραίτητη 
πελατειακή βάση ώστε να προκύψουν οι προσδοκόµενες οικονοµίες κλίµακας. Η 
ύπαρξη αυτών των οικονοµιών θα έχει ως αποτέλεσµα την επιθυµητή για την τράπεζα 
κερδοφορία.  
 

2)  Ασφάλεια συναλλαγών – Προστασία προσωπικών δεδοµένων 
 Οι ηλεκτρονικές επιθέσεις και η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα 
τραπεζικά ηλεκτρονικά συστήµατα είναι συχνή. Η ασφάλεια λοιπόν των συναλλαγών 
και η προστασία των συναλλασσοµένων είναι θέµατα ύψιστης σηµασίας για τις 
τράπεζες. Καθώς κανένα υπολογιστικό σύστηµα δεν είναι 100% ασφαλές, οι 
τράπεζες πρέπει µε κάποιο τρόπο να διασφαλίσουν τα περιουσιακά στοιχεία των 
πελατών τους από επιθέσεις hacker και ηλεκτρονικές απάτες. Από έρευνες που 
πραγµατοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, έχει υπολογιστεί ότι κάθε χρόνο χάνονται περίπου 
11δις. δολάρια λόγω της ελλιπούς ασφάλειας. Για να καταστήσουν οι τράπεζες την 
ηλεκτρονική τραπεζική ασφαλή για τους πελάτες τους σε µια εποχή που το Phising 
και το “Identity Theft” καλπάζει,  έχουν κάνει µεγάλες επενδύσεις για την υλοποίηση 
στρατηγικών για την ταυτοποίηση του πελάτη και της συναλλαγής του. Oι 
επικρατέστερες στρατηγικές σήµερα είναι: α) η απλή ταυτοποίηση του πελάτη κατά 
την είσοδό του σε µία ηλεκτρονική υπηρεσία µε τη χρήση κωδικών διαπίστευσης 
(Username και Password), β) η «υπογραφή» των συναλλαγών του πελάτη από 
κωδικούς µίας χρήσης TANs (Transaction Authorization Numbers), τους οποίους 
εκδίδει η τράπεζα και αποστέλλει περιοδικά στον πελάτη πάνω από µη ασφαλή 
κανάλια (fax, email, ταχυδροµείο), γ) η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών µε τη 
µεθοδολογία PKI (Public Key Infrastructure), µία υψηλής τεχνολογίας και ασφαλείας 
λύση, που δυστυχώς εµπλέκει σηµαντικό κόστος αρχικής επένδυσης και διαχείρισης 
και, τέλος, ε) η ταυτοποίηση δύο παραγόντων (Dual Factor Authentication) µέσω 
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Security Tokens. H τελευταία στρατηγική αφορά τη διανοµή µικρών συσκευών στους 
χρήστες (Tokens) οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, µε ισχυρούς αλγόριθµους 
κρυπτογράφησης (π.χ. 3DES), να παράγουν από microchip που έχουν ενσωµατωµένο 
δυναµικά: 1) OTPs (One Time Passwords) δηλαδή κωδικούς πρόσβασης µίας χρήσης 
και 2) E-Signatures δηλαδή ψηφιακές υπογραφές οικονοµικών συναλλαγών µίας 
χρήσης.[3,4,21]  Επιπρόσθετα οι τράπεζες επενδύουν σε εξοπλισµό που περιλαµβάνει 
firewalls (φίλτρα πρόσβασης)5 και συστήµατα ενεργούς παρακολούθησης, καθώς και 
σε ανθρώπινο δυναµικό προσλαµβάνοντας ειδικούς συµβούλους σε θέµατα 
ασφαλείας δικτύων.  
 

 
 
 
       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Είναι εξοπλισµός hardware & software που παρεµβάλλονται µεταξύ του Internet και των 
συστηµάτων της τράπεζας και φιλτράρουν τα δεδοµένα που κυκλοφορούν σύµφωνα µε τις πολιτικές 
ασφαλείας που καθορίζει η τράπεζα και τα διεθνή πρότυπα. Με αυτό το φιλτράρισµα προστατεύονται 
όλα τα σηµεία του δικτύου της τράπεζας στα οποία ο εξωτερικός και εσωτερικός µη εξουσιοδοτηµένος 
χρήστης δεν πρέπει να έχει πρόσβαση. 
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Κεφάλαιο 2ο: ∆ιάδοση του Internet & του Internet Banking στην 
Ελλάδα και τον Κόσµο 
 
2.1 Καµπύλη Καινοτοµίας 
 

Όπως συµβαίνει µε την εµφάνιση κάθε νέας τεχνολογίας έτσι και µε το 
∆ιαδίκτυο και τη χρήση του για τη διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών, κάθε χρήστης 
έχει διαφορετική προσέγγιση ως προς το πότε θα υιοθετήσει την καινοτοµία αυτή.  Οι 
“innovators” (καινοτόµοι) και οι “early adopters” (αυτοί που υιοθετούν νωρίς) ήταν 
οι πρώτοι που χρησιµοποίησαν την ηλεκτρονική τραπεζική όταν αυτή εµφανίστηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αυτού του είδους οι χρήστες ακολουθούν αµέσως 
κάθε νέα τεχνολογία. Οι “early and late majorities” (µεγάλη µάζα) είναι οι χρήστες 
που ακολουθούν µια προσέγγιση «περιµένουµε να δούµε». Με άλλα λόγια, 
περιµένουν τις αντιδράσεις των πρώτων δύο τύπων χρηστών και αν έχουν θετική 
αντίδραση (feedback), προχωρούν και αυτοί στην υιοθέτηση της τεχνολογίας. Οι 
χρήστες αυτοί χρησιµοποίησαν το Internet Banking όταν έµαθαν για το πλήθος των  
πλεονεκτηµάτων που αυτό προσφέρει όπως η εξοικονόµηση χρόνου και το µειωµένο 
κόστος των συναλλαγών. Οι “late adopters” και οι “laggards” είναι οι χρήστες που 
υιοθετούν τελευταίοι την τεχνολογία εφόσον παραµένουν διστακτικοί και την 
υιοθετούν µόνο µετά από πολύ καιρό επιτυχούς εφαρµογής της. Αµέσως παρακάτω 
ακολουθεί η ονοµαζόµενη καµπύλη καινοτοµίας που απεικονίζει τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις των χρηστών όσον αφορά την υιοθέτηση της καινοτοµίας, στην 
προκειµένη περίπτωση της ηλεκτρονικής τραπεζικής.  

 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1 
 
Τις ίδιες κατηγορίες ατόµων συναντάµε και από την πλευρά των παρόχων των 

υπηρεσιών Internet Banking, δηλαδή των τραπεζών. Πιο συγκεκριµένα, οι 
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“innovators” είναι οι τράπεζες που πρώτες επένδυσαν στην ηλεκτρονική τραπεζική 
προβλέποντας τις ανάγκες των πελατών, όµως διατρέχουν και το µεγαλύτερο κίνδυνο 
αποτυχίας. Αντίθετα, οι “late adopters” είναι οι τράπεζες που αργούν πολύ να 
υιοθετήσουν το συγκεκριµένο εναλλακτικό κανάλι διανοµής και περιµένουν να 
σιγουρευτούν για την απόδοση της επένδυσης. Αυτού του είδους οι τράπεζες 
αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να µείνουν έξω από το παιχνίδι του ανταγωνισµού και να 
µη µπορέσουν τελικά να ικανοποιήσουν τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις των 
πελατών.  
 
 
2.2 ∆ιάδοση του Internet στην Ελλάδα 
 

Εµφανώς υπολειπόµενη, σε σχέση µε τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είναι η 
χρήση του Internet στη χώρα µας. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν µέρει και στο κόστος 
σύνδεσης το οποίο, παρά τον ανταγωνισµό µεταξύ των εταιριών παρόχων  τα  
τελευταία χρόνια, παραµένει υψηλό. Σύµφωνα µε στοιχεία που συλλέχθηκαν από το 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τη Eurostat, το ποσοστό των 
ελληνικών νοικοκυριών που είχαν σύνδεση στο διαδίκτυο το 2003 ήταν µόλις 16,3%. 
Παρόλα αυτά η µείωση των τιµών των συνδέσεων σε συνδυασµό µε την ενηµέρωση 
του κοινού γύρο από τις δυνατότητες του Internet είχε ως αποτέλεσµα το 2006 τα 
«συνδεδεµένα» νοικοκυριά να φτάσουν το 23% του συνόλου. Η αύξηση της διάδοσης 
του Internet που πραγµατοποιήθηκε µέσα στο 2007 ήταν της τάξης του 44,3% και το 
ποσοστό έφτασε στο 33,2% των ελληνικών νοικοκυριών. Με άλλα λόγια, 1 στα 3 
νοικοκυριά στην Ελλάδα δήλωσαν ότι ήταν συνδεδεµένα στο  Internet κατά το 2007. 
Στο Γράφηµα 2.2 διαγράφεται αυτή η θετική πορεία που παρουσιάζει η διείσδυση του 
Internet στους Έλληνες τα τελευταία χρόνια.     

 

∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2.2 
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Όσον αφορά την ευρυζωνικότητα δηλαδή την παροχή γρήγορων συνδέσεων 
Internet µε σκοπό την ταχύτατη µεταφορά δεδοµένων και πληροφοριών µε χαµηλό 
κόστος, και εκεί η Ελλάδα πλαισιώνεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύµφωνα µε έρευνα της Eurostat που πραγµατοποιήθηκε το 2006 σχετικά µε 
την διείσδυση του ευρυζωνικού Internet στις 27 χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης η 
χώρα µας κατέλαβε την τελευταία θέση µε ποσοστό 4%. Εντούτοις τα στοιχεία για το 
µέλλον είναι ενθαρρυντικά. Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
στην 5η εξαµηνιαία αναφορά του που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2007 αναφέρει 
µεταξύ άλλων ότι η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα κατά την 1η Ιουλίου 2007 
έφτανε στα επίπεδα του 6,84%. Η αυξητική τάση στην απόκτηση ευρυζωνικών 
συνδέσεων, που σηµειώθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο στην Ελλάδα, συνδέεται 
µεταξύ άλλων και µε τη σηµαντική πτωτική πορεία του µέσου συνολικού κόστους 
τόσο απόκτησης όσο και χρήσης. Οι τιµές για πρόσβαση στο γρήγορο (ευρυζωνικό) 
Internet µειώθηκαν στο α’ εξάµηνο του 2006 από 20,7% ως και 28,3% (ανάλογα µε 
την ταχύτητα πρόσβασης), σε σχέση µε την περίοδο Ιουλίου - ∆εκεµβρίου 2005. Το 
συνολικό µέγεθος ευρυζωνικών γραµµών ανέρχεται πλέον σε 760.698, σηµειώνοντας 
αύξηση της τάξης του 156,39% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Κατά µέσο όρο 
45.470 νέες συνδέσεις πραγµατοποιούνταν σε µηνιαία βάση στη διάρκεια του πρώτου 
εξαµήνου του 2007, γεγονός που σηµαίνει ότι τους τελευταίους µήνες περισσότερες 
από 2.000 νέες συνδέσεις πραγµατοποιούνταν σε ηµερήσια βάση για κάθε µια από τις 
5 εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας.[15] Επιπλέον στο α’ εξάµηνο του 2007 
συνεχίστηκε η πτωτική τάση των τιµών στις ευρυζωνικές συνδέσεις. Έτσι η τιµή της 
εξαµηνιαίας σύνδεσης στα 768Kbps έπεσε κατά 3,2%, ενώ στις ταχύτητες 1Mbps και 
2 Mbps η πτώση έφτασε το 6,3% και 16,2% αντίστοιχα. 

Αλλα τρία χρόνια θα πρέπει να περιµένει η Ελλάδα ώστε να επιτύχει την 
πολυπόθητη σύγκλιση µε την Ευρωπαϊκή Ενωση των «25» ως προς την ευρυζωνική 
διείσδυση. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, η σύγκλιση θα έχει επιτευχθεί έως το 2010, ενώ βάσει των τελευταίων 
στοιχείων, η διείσδυση στο γρήγορο Internet στη χώρα µας στο τέλος Αυγούστου είχε 
φτάσει το 7,5% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 9,6% σε σχέση µε τον 
προηγούµενο µήνα.[13] 

Στο Γράφηµα 2.3 που ακολουθεί απεικονίζεται η διαχρονική πορεία της 
διάδοσης του ευρυζωνικού Internet στην Ελλάδα ξεκινώντας από τον Ιούλιο του 
2002, οπότε το ποσοστό διείσδυσης ήταν σχεδόν µηδενικό, και φτάνοντας 5 χρόνια 
αργότερα στον Ιούλιο του 2007 οπότε το ποσοστό έφτασε το 6,84%. Παρατηρούµε 
δηλαδή ότι η αύξηση της διάδοσης της ευρυζωνικότητας µέσα στην εν λόγω 
πενταετία ξεπέρασε το 600%. 
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∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.3 
 
 
2.3 ∆ιάδοση του Internet στον Κόσµο 
 

Η διάδοση του Internet στον Κόσµο παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις 
ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή. Σύµφωνα µε το site Internet World Statistics 
που πραγµατοποιεί έρευνες και παρέχει στατιστικά στοιχεία γύρω από τη 
χρησιµοποίηση του διαδικτύου, το παγκόσµιο ποσοστό διείσδυσης το Σεπτέµβριο του 
2007 έφτασε το 18,9% το οποίο αντιστοιχεί  σε περίπου 1,2 δισεκατοµµύρια χρήστες, 
δηλαδή λιγότεροι από 2 στους 10 ανθρώπους παγκοσµίως. Οι περισσότεροι χρήστες 
στον κόσµο εντοπίζονται στην Ασία, λόγω του µεγάλου πληθυσµού που παρατηρείται 
στη συγκεκριµένη ήπειρο, ενώ οι λιγότεροι στην Ωκεανία. Όσον αφορά το ποσοστό 
διάδοσης, το µεγαλύτερο στον κόσµο το κατέχει η Βόρεια Αµερική (69%) ενώ το 
µικρότερο η Αφρική (µόλις 4%), φαινόµενο που φανερώνει την άµεση σχέση µεταξύ 
βιοτικού επιπέδου και χρήσης του Internet. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό 
θεωρείται το γεγονός ότι ενώ οι λιγότεροι πληθυσµιακά χρήστες παρουσιάζονται 
στην Ωκεανία, η ήπειρος αυτή κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσµίως στη διάδοση του 
Internet, αφού το 54% των κατοίκων της κάνουν χρήση του διαδικτύου.    

Στο Γράφηµα 2.4 παρουσιάζονται τα ποσοστά διάδοσης του Internet όπως 
καταγράφηκαν µέσα στο 2007 ανά ήπειρο. 
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∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ INTERNET ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.4 
 

Στην Ευρωπαική Ένωση των 27 οι χρήστες του Internet προσέγγιζαν τα 267 
εκατοµµύρια ενώ το ποσοστό διείσδυσης ήταν 54,2% το Σεπτέµβριο του 2007. Τα 
µεγαλύτερα ποσοστά διάδοσης του Internet απαντώνται στη βόρεια Ευρώπη και στις 
χώρες της Σκανδιναβίας. Πιο συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό 75,6% 
παρατηρείται στη Σουηδία ενώ το µικρότερο στη νεοεισελθείσα στην Ένωση 
Ρουµανία µε 23,4%. Όσον αφορά την Ευρώπη ως ήπειρο, πρώτη στη διάδοση του 
Internet είναι η Ισλανδία όπου το 86,3% του πληθυσµού της χρησιµοποιούσε το 
Internet τον Ιούνιο του  2007. Την ίδια περίοδο το αντίστοιχο ποσοστό στην Αλβανία 
έφτανε µόλις το 6,1%.[47]   Στην ευρυζωνικότητα την πρωτιά το 2006 κρατούσε πάλι 
η Ισλανδία στην Ευρώπη µε ποσοστό 72% ακολουθούµενη από την Ολλανδία, τη 
∆ανία και τη Σουηδία. Στις τελευταίες θέσεις µαζί µε την Ελλάδα βρέθηκαν η 
Ρουµανία και η Βουλγαρία µε ποσοστά διάδοσης της ευρυζωνικότητας στο 4%, 5% 
και 10% αντίστοιχα.[35]    
 
 
2.4 ∆ιάδοση του Internet Banking στην Ελλάδα 
 

Στον χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής δραστηριοποιούνται µε επιτυχία εδώ 
και περίπου µια δεκαετία οι περισσότερες από τις ελληνικές και πολυεθνικές 
τράπεζες που λειτουργούν σήµερα στη χώρα. Παρά τη χαµηλή διείσδυση του web-
banking στην Eλλάδα που οφείλεται εν µέρει και στην χαµηλή εξοικείωση του κοινού 
µε τις νέες τεχνολογίες, σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, το εν λόγω 
εναλλακτικό κανάλι διανοµής τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών  κερδίζει 
συνεχώς έδαφος και στην Eλλάδα. Σύµφωνα µε τραπεζικούς κύκλους, οι χρήστες των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Eλλάδα υπερέβησαν το 2006 τους 500000, 
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ενώ πριν το 2000 οι ιδιώτες πελάτες των τραπεζών που επέλεγαν το συγκεκριµένο 
εναλλακτικό δίκτυο τραπεζικής για την εξυπηρέτηση έφταναν τους 10000, ενώ στα 
τέλη του 2001 δεν ξεπερνούσαν τους 150.000. Σύµφωνα δε µε εκτιµήσεις του 
Παρατηρητηρίου για την Kοινωνία της Πληροφορίας οι χρήστες των online 
τραπεζικών υπηρεσιών στην Eλλάδα ανήλθαν το 2006 σε 13% του συνόλου των 
χρηστών του Internet, ενώ ένα ποσοστό τις τάξεως του 7% χρησιµοποιεί το διαδίκτυο 
και για χρηµατιστηριακές συναλλαγές.[11]  Τα εν λόγω ποσοστά είναι αρκετά 
χαµηλά σε σχέση µε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµβαδίζουν όµως 
µε την γενικότερα χαµηλή διάδοση του Internet στη χώρα µας µέχρι το 2006 (23% 
του συνόλου των νοικοκυριών).  Στοιχεία των ελληνικών τραπεζών αναφέρουν ότι  οι 
συναλλαγές µέσω του Internet Banking στην Ελλάδα αυξάνονται µε ένα ρυθµό της 
τάξης του 25% ετησίως. Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆IAΣ (∆ιατραπεζικά Συστήµατα), 
το 2004 πραγµατοποιήθηκαν 61.967.130 ηλεκτρονικές συναλλαγές συνολικής αξίας 
129 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 24%, σε σύγκριση µε το 2003, οπότε 
πραγµατοποιήθηκαν 59.155.141 ηλεκτρονικές συναλλαγές συνολικής αξίας 104 
δισεκατοµµύρια ευρώ. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στον τύπο, κατά το 2006 περίπου 
500 εκατ. ευρώ διακινούνταν καθηµερινά στην Ελλάδα µέσω ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, δηλαδή χωρίς τη χρήση µετρητών και επιταγών. Τα περιθώρια 
ανάπτυξης όµως είναι πολύ µεγαλύτερα, καθώς υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα το 
95% των συναλλαγών πραγµατοποιείται µε µετρητά, όταν το αντίστοιχο ποσοστό 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο 70%.[18] 

Αντίθετα µε τους ιδιώτες που εµφανίζονται διστακτικοί πιο πρόθυµες να 
υιοθετήσουν την ηλεκτρονική τραπεζική φαίνεται ότι είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις. 
Σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε για λογαριασµό της Deutsche Bank το 2007, 
το 72% κατά προσέγγιση των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιµοποίησαν το Internet 
για τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές κατά το 2006.[26]  Το ποσοστό 
αυτό είναι εντυπωσιακό για τη χώρα µας αν αναλογιστεί κανείς τα χαµηλά ποσοστά 
διείσδυσης του ευρυζωνικού Internet. Έτσι ενώ το ποσοστό διείσδυσης της 
ηλεκτρονικής τραπεζικής στους ιδιώτες υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού 
µέσου όρου, το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις είναι ακριβώς στο µέσο όρο, 
ο οποίος για την Ευρωπαϊκή Ένωση  των 27 διαµορφώθηκε στο 72% το 2006. 

 Στο Γράφηµα 2.5 απεικονίζονται τα ποσοστά χρήσης του Internet Banking 
τόσο από την πλευρά των ιδιωτών όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων, που 
ίσχυαν στην Ελλάδα το 2006. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2.5 
 
 

2.5 ∆ιάδοση του Internet Banking στον Κόσµο 
 

Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζεται το πλήθος των χρηστών του Internet Banking 
στον κόσµο κατά το χρονικό διάστηµα 2000-2004. Γίνεται φανερό από τα στοιχεία 
του πίνακα ότι µέχρι και το 2004 την πρώτη θέση σε παγκόσµιο επίπεδο στη χρήση 
του Internet Banking είχε η δυτική Ευρώπη και µάλιστα µε µεγάλη διαφορά της 
τάξης του 154% από τις Ηνωµένες Πολιτείες.[43]  Oι αναλυτές της Global Market 
Insite που διεξήγαγαν έρευνα σχετικά µε την διείσδυση του Internet Banking και 
κατέληξαν σε παρόµοια αποτελέσµατα, επισηµαίνουν ότι η πιο συχνή χρήση στις 
χώρες της Γηραιάς Hπείρου οφείλεται στα πιο υψηλά επίπεδα ηλεκτρονικής 
ασφάλειας που ήδη έχουν εφαρµόσει οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Kάποιες από αυτές 
έχουν εφαρµόσει το σύστηµα πιστοποίησης δύο παραγόντων (Two-Factor 
Authentication).[34] 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET BANKING ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
(ΕΚΑΤΟΜ. 
ΧΡΗΣΤΕΣ) 

2000 2001 2002  2003 2004 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 18,6 28,0 37,8 47,7 57,9 
ΗΠΑ 9,9 14,7 17,1 20,4 22,8 

ΙΑΠΩΝΙΑ 2,5 6,5 11,9 19,6 21,8 
ΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 
(ΕΚΤΟΣ 
ΙΑΠΩΝΙΑΣ) 

2,4 4,4 6,8 9,8 13,8 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 

1,0 1,7 3,1 5,1 6,1 

ΣΥΝΟΛΟ 34,4 55,3 76,7 102,6 122,3 
ΠΗΓΗ : INTERNATIONAL DATA CORPORATION 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 
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Στην Ευρώπη παρατηρούνται µεγάλες διαφορές στην υιοθέτηση και χρήση 
της ηλεκτρονικής τραπεζικής από χώρα σε χώρα. Μεγαλύτερη διάδοση του Internet 
Banking παρουσιάζουν, όπως είναι φυσικό, χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπου εκτός 
του υψηλού βιοτικού επιπέδου, παρατηρείται επιπλέον και µεγάλη διάδοση τόσο του 
διαδικτύου όσο και των νέων τεχνολογιών γενικότερα. Έτσι κατά το 2005 το ποσοστό 
των χρηστών του διαδικτύου που είχαν υιοθετήσει την πραγµατοποίηση τραπεζικών 
αλλά και χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω του Internet σε χώρες όπως η 
Φιλανδία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Εσθονία ήταν µεταξύ 70 και 80%. Η 
τελευταία αν και δεν ανήκει στις πλούσιες χώρες του Βορρά, εντούτοις παρουσιάζει 
εντυπωσιακά ποσοστά αποδοχής των νέων τεχνολογιών. Υψηλά ποσοστά διείσδυσης 
της τάξης του 60 µε 70% µετρήθηκαν και σε Σουηδία και Ολλανδία, χώρες που 
παραδοσιακά εµφάνιζαν µεγάλα ποσοστά διάδοσης της ευρυζωνικότητας και της 
καινοτοµίας. Αντιθέτως χώρες τις νότιας και ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν 
χαµηλά ποσοστά διάδοσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Πιο συγκεκριµένα Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Τσεχία και Πολωνία παρουσιάζουν τα 
µικρότερα ποσοστά που φτάνουν µέχρι το 20% του συνόλου των χρηστών του 
Internet. Τέλος µεταξύ των χωρών της Μεσογείου πρωτοπορία όσον αφορά το 
ποσοστό διάδοσης παρατηρείται στην Ισπανία όπου το 30-40% των χρηστών του 
Internet δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν την ∆ιαδικτυακή Τραπεζική.[24]  

Στην Εικόνα 2.1 που ακολουθεί απεικονίζεται ο χάρτης της Ευρώπης µε 
διαφορετικά χρώµατα όσον αφορά τα ποσοστά των χρηστών της ηλεκτρονικής 
τραπεζικής επί του συνόλου των χρηστών του διαδικτύου για το έτος 2005. Ο µέσος 
όρος διάδοσης του Internet Banking στην Ευρώπη των 27 για το 2006, σύµφωνα µε 
τη γερµανική Bitkom, ανήλθε στο 21%, ενώ για την ίδια χρονιά υπολογίστηκε ότι το 
32% των Γερµανών ηλικίας 16 έως 74 ετών (περίπου 20 εκατοµµύρια Γερµανοί) 
χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο για τις τραπεζικές τους συναλλαγές.[36]   Σύµφωνα µε 
έρευνα της Datamonitor αναφορικά µε την διαχρονική πορεία διάδοσης του Internet 
Banking στην Ευρώπη, το 2003 οι πελάτες των τραπεζών που διεκπεραίωναν τις 
συναλλαγές τους µέσω του Internet ανέρχονταν σε 60 εκατοµµύρια. Ο αριθµός αυτός, 
παρουσιάζοντας µια µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 9,1%, προσέγγισε  το 2007 
τα 80 εκατοµµύρια. [20] (Γράφηµα 2.6)     
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     ∆ΙΑ∆ΟΣΗ INTERNET BANKING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΠΗΓΕΣ : DB RESEARCH, EUROSTAT, FORRESTER, 
WDI, WORLD GAZETTEER, 2005 

 ΕΙΚΟΝΑ 2.1 

 
 

       ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ INTERNET BANKING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.6 
 
 
2.6 Περιορισµένη διάδοση του Internet Banking στην Ελλάδα –Παράγοντες διάδοσης  
 

Βασική αιτία της µικρής εξοικείωσης των Ελλήνων µε το Internet Banking 
αποτελεί, σύµφωνα µε τις τράπεζες, η καθυστερηµένη σε σχέση µε την υπόλοιπη 
Ευρώπη διείσδυση του ∆ιαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στη χώρα µας. Τα 
πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα που προσφέρουν τη δυνατότητα διενέργειας 
τραπεζικών συναλλαγών µέσα από το Internet υστερούν σε σχέση µε τα αντίστοιχα 
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στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ καθώς τα τελευταία εφαρµόζουν  πρακτικές διάδοσης του 
Internet Banking µε την παροχή κινήτρων, όπως τα φθηνότερα επιτόκια όταν τα 
προϊόντα διατίθενται από το ∆ιαδίκτυο ή ακόµη την προώθηση προϊόντων µόνο µέσα 
από αυτό το κανάλι. 
  Επιπλέον οι Έλληνες αντιµετωπίζουν µε σχετική επιφύλαξη τη νέα αυτή 
µορφή τραπεζικής λόγω της  µεγάλης δυσπιστίας που επιδεικνύουν σε ό,τι αφορά την 
ασφάλεια των συναλλαγών. Στο γεγονός αυτό συµβάλουν αποφασιστικά και τα 
πολλά φαινόµενα ηλεκτρονικής απάτης που παρατηρούνται. Ως τις αρχές του 2006  
περίπου 2.500 Έλληνες είχαν πέσει θύµα ηλεκτρονικής απάτης πληρώνοντας 4 εκατ. 
ευρώ το χρόνο, κυρίως µέσω κλοπής αριθµού και κωδικών πιστωτικών και 
χρεωστικών καρτών.[12]  Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, οι ελληνικές τράπεζες 
παρουσιάζονται διστακτικές και απρόθυµες να προβούν στη δηµιουργία 
καινοτοµικών προϊόντων που θα στηρίζονται σε σύγχρονα µέσα πληρωµών, 
δεδοµένου ότι η αποδοχή τους αναµένεται να είναι περιορισµένη και να µην 
δικαιολογεί το ύψος της απαιτούµενης επένδυσης. 

Για να ξεπεραστούν τα υφιστάµενα εµπόδια και να αποκτήσει η ∆ιαδικτυακή 
Τραπεζική ακόµα µεγαλύτερη αποδοχή από το ελληνικό κοινό, ιδιαίτερα σηµαντική 
θεωρείται η ενηµέρωση εκ µέρους των τραπεζών τόσο σε θέµατα ασφαλείας όσο και 
σε θέµατα που αφορούν τις ίδιες τις παρεχόµενες από τις τράπεζες υπηρεσίες και των 
πλεονεκτηµάτων που θα αποκοµίσουν οι πελάτες από τη ∆ιαδικτυακή Τραπεζική. 
Πρέπει µε άλλα λόγια να υιοθετηθεί εκ µέρους των τραπεζών µια πελατοκεντρική 
αντίληψη η οποία θα στοχεύει στο να βοηθήσει τον πελάτη να στρέφεται στο κανάλι 
που τον εξυπηρετεί καλύτερα και να αφαιρεί τυχόν ανασφάλειες όσον αφορά τη 
χρήση του καναλιού. Παράδειγµα εξάλλου αποτελούν και οι αυτόµατες 
ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ) καθώς όταν τις εισήγαγαν οι τράπεζες τα πρώτα 
χρόνια χρησιµοποιούνταν από λίγους πελάτες (innovators, early adopters), ενώ 
σήµερα η χρήση τους αποτελεί καθηµερινότητα για την µεγάλη πλειοψηφία των 
Ελλήνων. 

Ενδιαφέροντα αποτελέσµατα αναφορικά µε τους παράγοντες που συντελούν 
στην διάδοση του Internet Banking προέκυψαν από έρευνα που διεξήχθη το 2006 στη 
Γερµανία. Σύµφωνα µε την έρευνα, οι σηµαντικότεροι παράγοντες για την υιοθέτηση 
του Online Banking είναι η ευρυζωνικότητα, η κατοχή εκ µέρους του πελάτη ενός 
χρηµατοοικονοµικού προϊόντος, η ανώτερη µόρφωση, η ασφάλεια των συναλλαγών, 
το χρονικό διάστηµα χρήσης του Internet, το φύλο και το υψηλό εισόδηµα. Κάποιος 
που έχει ευρυζωνική σύνδεση Internet έχει κατά 13,5% µεγαλύτερη πιθανότητα να 
πραγµατοποιήσει online τραπεζικές συναλλαγές. Η πιθανότητα ο πελάτης µιας 
τράπεζας να χρησιµοποιήσει το Internet Banking αυξάνεται κατά 5,6% όταν κατέχει 
κάποιο άλλο χρηµατοοικονοµικό προϊόν της τράπεζας. Κατά 5,3% και κατά 5,1%  
αυξάνεται η πιθανότητα όταν ο πελάτης έχει ανώτερη µόρφωση ή όταν θεωρεί τις 
συναλλαγές ασφαλείς αντίστοιχα. Κάθε  επιπλέον χρόνος χρήσης του Internet 
αυξάνει την πιθανότητα χρήσης του Internet Banking κατά 4%  ενώ όταν ο πελάτης 
είναι άντρας έχει κατά 3,7% µεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιµοποιεί το Internet 
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Banking από ό,τι αν ήταν γυναίκα. Τέλος το καθαρό εισόδηµα επηρεάζει τη χρήση 
του Internet Banking κατά µόλις 0,8%.[25]  Τα στοιχεία της έρευνας συνοψίζονται 
στο Γράφηµα 2.7 που ακολουθεί. 

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ INTERNET BANKING  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.7 

 
Η σπουδαιότητα της ευρυζωνικότητας ως παράγοντας υιοθέτησης του Internet 

Banking προκύπτει και από την έρευνα της Eurostat το 2006 που αφορούσε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-µελών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά της το 51% 
επί των χρηστών του Internet που είχαν ευρυζωνική σύνδεση στο σπίτι δήλωσαν ότι 
έχουν πραγµατοποιήσει τραπεζικές συναλλαγές µέσω διαδικτύου. Το αντίστοιχο 
ποσοστό αυτών που είχαν σύνδεση PSTN ή ISDN και πραγµατοποίησαν τέτοιου 
είδους συναλλαγές ανήλθε µόλις στο 35%.[35]  
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Κεφάλαιο 3ο: Το Internet Banking στην ελληνική πραγµατικότητα 
 
3.1 Εισαγωγικά  
 
 Το Internet Banking στην Ελλάδα ήδη έχει συµπληρώσει µια δεκαετία ζωής 
καθώς η πρώτη τραπεζική συναλλαγή στην Ελλάδα µέσω του διαδικτύου 
πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 1998. Το πρώτο βήµα όσον αφορά τις 
διαδικτυακές τραπεζικές εφαρµογές το έκανε  η Εγνατία Τράπεζα που ιδρύθηκε το  
1991 στη Θεσσαλονίκη.[46]  Με την παρουσίαση του Webteller η συγκεκριµένη 
τράπεζα δεν απέβλεπε σε τεράστια ανταπόκριση στη νέα υπηρεσία, καθώς ο αριθµός 
των χρηστών του Internet στη χώρα την εποχή εκείνη ήταν µικρός. Σε πρώτη φάση 
στόχος της ήταν να ενισχυθεί η εικόνα της. Η εµπειρία που απέκτησε η Εγνατία 
Τράπεζα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές έχει συµβάλει στην ανάπτυξη µιας πιο 
ολοκληρωµένης προσέγγισης του Internet στον τραπεζικό χώρο.[16]  Στόχος πλέον 
των τραπεζών που εισήλθαν στο χώρο του Internet Banking ήταν και συνεχίζει να 
είναι η ευρύτερη ανάπτυξη του δικτυακού τους τόπου µέσω της παροχής διαφόρων 
υπηρεσιών και της συχνής ανανέωσης των πληροφοριών. 
 
 
 
3.2 Alpha Bank 
 

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι µία 
από τις µεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Με 675 Καταστήµατα, ο Οµιλος της 
Alpha Bank δραστηριοποιείται και στη διεθνή τραπεζική αγορά. Το Alpha Web 
Banking ξεκίνησε το 1998 συµπληρώνοντας τα ήδη υπάρχοντα εναλλακτικά δίκτυα 
Alphaphone και Alphaline, που προσέφεραν εξυπηρέτηση µέσω τηλεφώνου και 
προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή αντίστοιχα. 

Η υπηρεσία Alpha Web Banking µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο από ιδιώτες 
όσο και από επιχειρήσεις. Προσφέρει µεγάλη γκάµα δυνατοτήτων οι οποίες 
συνοψίζονται σε πληροφοριακές υπηρεσίες (για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των 
προδηλωµένων λογαριασµών καταθέσεων, για τις τιµές µετοχών επιλεγµένων 
εταιριών του Χ.Α. καθώς και για τους δείκτες τιµών µετοχών του Χ.Α., όπως 
διαµορφώνονται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεως του Χ.Α. µε διαφορά ενηµερώσεως 
25 λεπτών περίπου, για την αναλυτική θέση και αποτίµηση του χαρτοφυλακίου, για 
τα υπόλοιπα των επενδυτικών λογαριασµών Αµοιβαίων Κεφαλαίων κ.α.), υπηρεσίες 
διαχείρισης και ακύρωσης πληρωµών πιστωτικών καρτών, δανείων και τελών 
κυκλοφορίας και άλλων οφειλών προς επιλεγµένες εταιρίες καθώς και υπηρεσίες  
προγραµµατισµού µεταφοράς κεφαλαίων. Το µενού από το οποίο ο πελάτης καλείται 
να επιλέξει τη συναλλαγή που θέλει να πραγµατοποιήσει περιλαµβάνει τα εξής :  
Καταθέσεις, Κάρτες-∆άνεια, Μεταφορές, Πληρωµές, Χαρτοφυλάκια, ∆ιαχείριση, 
Πληροφορίες.   
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Για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στο δίκτυο Web Banking της Alpha 
Bank πρέπει να τηρεί τουλάχιστον έναν λογαριασµό καταθέσεων σε Ευρώ στη 
συγκεκριµένη τράπεζα. Επιπλέον πρέπει να υποβάλει την αίτηση εγγραφής στο 
εναλλακτικό δίκτυο της τράπεζας. Η υποβολή αυτή µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους. 
Πρώτον σε κάποιο κατάστηµα της τράπεζας όπου ο πελάτης θα παραλάβει  την 
«Κάρτα Συνδροµητή», στην οποία αναγράφεται και ο Κωδικός Συνδροµητή και στη 
συνέχεια θα παραλάβει ταχυδροµικά τον Μυστικό Κωδικό στη διεύθυνση που έχει 
δηλώσει στην αίτησή του. ∆εύτερον τηλεφωνικά και τρίτον ηλεκτρονικά µέσα από το 
site της τράπεζας. Στις περιπτώσεις δύο και τρία, αφού παραλάβει ο πελάτης 
ταχυδροµικά τον Μυστικό Κωδικό, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή 
του, µπορεί να προσέλθει  σε οποιοδήποτε κατάστηµα της τραπέζης για να 
παραλάβει την «Κάρτα Συνδροµητή», στην οποία αναγράφεται και ο Κωδικός 
Συνδροµητή. Η εγγραφή στην υπηρεσία πραγµατοποιείται δωρεάν.   

Η τράπεζα δίνει έµφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών και διαβεβαιώνει 
ότι σε κάθε εκτελούµενη συναλλαγή γίνεται κρυπτογράφηση (128bit encryption)6 των 
µηνυµάτων που ανταλλάσσονται. Επιπλέον σε περίπτωση που επιχειρηθεί σύνδεση 
µε την υπηρεσία και πληκτρολογηθεί πέντε συνεχόµενες φορές λάθος ο µυστικός  
κωδικός, η συνδροµή "κλειδώνεται" αυτόµατα, ενώ παράλληλα αν κατά τη χρήση του 
συστήµατος δεν εκτελεστεί καµία συναλλαγή µέσα σε διάστηµα 20 λεπτών, τότε το 
σύστηµά  αποσυνδέει αυτόµατα  τον χρήστη ("Idle Timeout"). Κάποιες υπηρεσίες 
όπως π.χ. µεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασµούς τρίτων απαιτούν για λόγους 
ασφαλείας έναν εξαψήφιο πρόσθετο κωδικό ασφαλείας που παράγεται κάθε φορά 
από τη «Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας». Η χρήση της Συσκευής σε 
συνδυασµό µε τον Κωδικό Συνδροµητή και τον Μυστικό Κωδικό συµβάλλει στην 
ισχυρότερη ταυτοποίηση του συνδροµητή.[37] 

Η αποδοχή των ηλεκτρονικών δικτύων της Alpha Bank από τους πελάτες 
είναι µεγάλη και αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο. Κατά το 2006 ποσοστό 14.8% του 
συνόλου των συναλλαγών της τράπεζας πραγµατοποιήθηκε µέσω του Alpha Web 
Banking.[9] 

 
 
 

3.3 Aspis Bank     
  

 
Η Aspis Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία, 

ιδρύθηκε το 1992 και απετέλεσε την πρώτη ιδιωτική στεγαστική τράπεζα στην 
Ελλάδα. Το 2001 ενεκρίθη η επέκταση του σκοπού της µε τη µετατροπή της από 
στεγαστική σε εµπορική και η αλλαγή της επωνυµίας της από ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ 

                                                 
6  Η κρυπτογράφηση µε 128bit σηµαίνει ότι υπάρχουν 2128 πιθανά κλειδιά που χρησιµοποιούνται για 
την κρυπτογράφηση των µηνυµάτων από τον Internet Explorer στον server της τράπεζας. Για αυτόν  
τον λόγο, η κρυπτογράφηση στα 128bit θεωρείται πρακτικά αδύνατο να παραβιαστεί. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. σε ASPIS ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. Από το 2001 ξεκινά να προσφέρει στους 
πελάτες της υπηρεσίες Online Banking. 

Η τράπεζα προσφέρει τη δυνατότητα διενέργειας πλήθους τραπεζικών 
συναλλαγών µέσω διαδικτύου (Πληροφορίες για την κίνηση των λογαριασµών, 
Online µεταφορά χρηµάτων µεταξύ των λογαριασµών, Online πληρωµές πιστωτικών 
καρτών, πάγιες εντολές πληρωµών κ.α.) µε την υπηρεσία  Online Banking ενώ µέσω 
του Online Trading υπάρχει δυνατότητα επενδυτικών και χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών (εµφάνιση δυναµικού χαρτοφυλακίου, καταχώρηση εντολών και άµεση 
διαβίβαση στο ΧΑ σε πραγµατικό χρόνο, δηµιουργία και παρακολούθηση εικονικού 
χαρτοφυλακίου µέχρι 10 µετοχών κ.α.). 

Αναφορικά µε την ασφάλεια, η τράπεζα διαβεβαιώνει ότι οι σελίδες που 
αφορούν τις υπηρεσίες Online Banking και Online Trading βρίσκονται σε ασφαλές 
Server και αναγνωρίζονται από το ειδικό σήµα αυθεντικότητας της VeriSignTM. 
Επιπλέον η εισαγωγή των Username και Password µπορεί να γίνει µε πληκτρολόγιο 
οθόνης ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα υποκλοπής τους κατά την 
πληκτρολόγηση.[38] 

 
 
 

3.4 EFG-EUROBANK 
 

 Ο όµιλος Eurobank EFG, µέλος του EFG 
Bank European Financial Group µε έδρα τη Γενεύη, 
ιδρύθηκε το 1990 µε την αρχική επωνυµία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και µε στόχο 
την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Σήµερα, η Eurobank είναι ένας 
Ευρωπαϊκός οργανισµός µε προσωπικό άνω των 19.000 ανθρώπων και παρέχει τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες του τόσο µέσα από 1.300 σηµεία παρουσίας, όσο και 
µέσα από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της 
τράπεζας ξεκίνησε µέσα στο 2000 και στην αρχή της λειτουργίας της οι πελάτες 
αυτού του νέου εναλλακτικού δικτύου τραπεζικής είχαν στη διάθεσή τους τις εξής 
υπηρεσίες :  

 Πραγµατοποίηση online αιτήσεων για τα προϊόντα της τράπεζας, ενηµέρωση 
για  το υπόλοιπο και την ανάλυση των λογαριασµών, µεταφορά χρηµάτων µεταξύ 
προσωπικών λογαριασµών και λογαριασµών τρίτων, πληρωµή πιστωτικών καρτών 
Eurobank/MasterCard και Eurobank/VISA. Επιπλέον µπορούσαν να διεκπεραιώσουν 
και κάποιες βασικές χρηµατιστηριακές συναλλαγές όπως αγοραπωλησία µετοχών και 
παρακολούθηση της εξέλιξης των εντολών αγοράς και πώλησης. 

Με την πάροδο των χρόνων οι υπηρεσίες αυτές εξελίχθηκαν και σήµερα η 
τράπεζα παρέχει στους πελάτες της µια από τις πιο ολοκληρωµένες λύσεις 
ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα. Οι συναλλαγές  που µπορούν να εκτελεστούν 
µέσω του διαδικτύου απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Οι 
πελάτες πλέον µπορούν να επωφελούνται από τις νέες υπηρεσίες που περιλαµβάνουν 
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µεταξύ άλλων τηλεειδοποιήσεις µέσω sms & e-mail για ηµερήσιες κινήσεις λογ/σµων 
και πιστωτικών καρτών, µεταφορά χρηµάτων σε λογαριασµούς εσωτερικού εκτός 
Eurobank, µεταφορά χρηµάτων σε λογαριασµούς εξωτερικού (φοιτητικό έµβασµα, 
συνδροµή εφηµερίδων και περιοδικών), φόρτιση/επαναφόρτιση προπληρωµένης 
κάρτας , πληρωµή πιστωτικής κάρτας Eurobank (προσωπική και τρίτου προσώπου) , 
πληρωµή πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας , πληρωµές άλλων λογαριασµών (EFG 
Leasing, Filmnet/Nova, GMAC, Ford Credit, Serfin, Firen, BMW Austria Bank 
GMBH, Otenet, ΕΠΑ Φυσικό Αέριο, ΕΠΑ Μελέτες, ΕΠΑ Κατασκευές, ΕΠΑ 
Τροποποιήσεις, Volkswagen Bank, Ελληνογερµανική Αγωγή, Επαγγελµατικό Ταµείο 
Ασφάλισης Οικονοµολόγων, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Β.Ε.Ε., SFS HELLAS 
FINANCE CONSUMER A.E., ΙΑΤΑ BSP, IATA CASS, NET ONE A.E., Ταµείο 
Επαγγελµατικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών Ελλάδος), αίτηση έκδοσης µπλοκ επιταγών 
κ.α. Επιπλέον για την εξυπηρέτηση των εταιρικών της πελατών η Eurobank 
προσφέρει τη δυνατότητα µαζικών πληρωµών προς τους προµηθευτές, πληρωµές 
µισθοδοσίας. Επίσης δίνεται και η δυνατότητα σχεδιασµού της υπηρεσίας βάση των 
φυσικών διαδικασιών των εταιρικών πελατών, µε διαφορετικά δικαιώµατα και 
εγκριτικά επίπεδα ανά χρήστη και ανά συναλλαγή µέσω:  
επιλογής απεριορίστου αριθµό χρηστών για την πραγµατοποίηση των συναλλαγών,  
ορισµού συγκεκριµένων δικαιωµάτων και ηµερήσιων ορίων ανά συναλλαγή, ανά 
λογαριασµό και χρήστη και µέσω της δυνατότητας αίτησης / έγκρισης συναλλαγών 
ώστε να πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές µε τις ίδιες διαδικασίες και εγκριτικά 
επίπεδα που χρησιµοποιούνται και στο φυσικό κόσµο.  
 Για την απόκτηση πρόσβασης στις προαναφερθείσες υπηρεσίες Internet 
Banking, είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόµενοι να είναι κάτοχοι µιας οποιασδήποτε 
κάρτας Eurobank (αναλήψεων, πιστωτικής, κτλ), καθώς ο 16ψήφιος αριθµός που 
αναγράφεται πάνω σε αυτήν αποτελεί το ένα από τα δύο στοιχεία ταυτοποίησης τους 
στην υπηρεσία. Το δεύτερο στοιχείο ταυτοποίησης είναι ο προσωπικός κωδικός 
πρόσβασης (password), µοναδικός για κάθε χρήστη της υπηρεσίας. Για τη διενέργεια 
συναλλαγών στις οποίες ο παραλήπτης δεν είναι γνωστός και συνεπώς εµπεριέχουν 
ρίσκο (πχ. µετφορές σε τρίτους, εµβάσµατα), η Τράπεζα δεν αρκείται σε αυτό το 
επίπεδο ταυτοποίησης του χρήστη αλλά απαιτεί µια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, την 
ψηφιακή πιστοποίηση. Το ψηφιακό πιστοποιητικό7 (digital certificate) αποτελεί το 
µέσο που παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να υπογράφει ψηφιακά όλες τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές που εκτελεί. Για την έκδοση προσωπικού ψηφιακού 
πιστοποιητικού, απαιτείται ο κωδικός έκδοσης πιστοποιητικού (Certificate). Για την 
έκδοση των κωδικών (password, certificate) απαιτείται η συµπλήρωση µιας αίτησης η 
οποία µπορεί να γίνει είτε σε κάποιο από τα καταστήµατα της τράπεζας είτε 
ηλεκτρονικά οπότε οι κωδικοί στέλνονται στον πελάτη µέσω courier. Οι κωδικοί 
µπορούν να εκδοθούν και online µε το πάτηµα ενός κουµπιού στο site της τράπεζας. 
Οι κωδικοί που εκδίδονται µε αυτόν τον τρόπο θα είναι µοναδικοί αλλά όχι όµως και 
                                                 
7  Τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά είναι ηλεκτρονικά αρχεία που χρησιµοποιούνται για να ταυτοποιούν 
µοναδικώς τον Πελάτη. Βασίζονται στην υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure). 
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προσωπικοί. Για να γίνουν προσωπικοί οι κωδικοί θα πρέπει να γίνει κλήση  στην 
υπηρεσία EuroPhone Banking και απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία εγγραφής είναι ο καλών να είναι πελάτης EuroPhone Banking. 
 Στη Eurobank η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα 
και γι’ αυτό οι επενδύσεις σε αυτό τον τοµέα υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικές. Η υιοθέτηση τεχνολογίας αιχµής µε πρωτόκολλα επικοινωνίας 
και µηχανισµούς ταυτοποίησης µοναδικά για τα ελληνικά δεδοµένα, καθιστούν την 
Eurobank πρωτοπόρο στη διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η τράπεζα 
χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SSL-128 bits το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των 
συναλλαγών µέσω διαδικτύου. Η πρόσβαση στα συστήµατα της Eurobank (servers) 
προστατεύεται από τελευταία τεχνολογία Firewall, η οποία επιτρέπει τη χρήση 
συγκεκριµένων υπηρεσιών απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήµατα 
και βάσεις δεδοµένων µε απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Τράπεζας σε µη 
αναγνωρισµένους χρήστες. Μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας αποτελεί η αυτόµατη 
αποσύνδεση χρήστη. Η ολοκλήρωση µιας συναλλαγής επιτρέπεται µέσα σε ένα 
συγκεκριµένο χρονικό όριο (δεκαπέντε λεπτά) µετά τη λήξη του οποίου το σύστηµα 
αποσυνδέει τον χρήστη αυτόµατα. 

Η ηλεκτρονική τραπεζική της τράπεζας έχει λάβει πολλές διακρίσεις τόσο σε 
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η πιο πρόσφατη από αυτές ήρθε από το διεθνούς 
κύρους αµερικάνικο περιοδικό GLOBAL FINANCE που ανέδειξε την Eurobank ως 
την «Καλύτερη Τράπεζα στην παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές µέσω 
∆ιαδικτύου» («Best Consumer Internet Bank») για το 2007. Ελληνικά περιοδικά όπως 
το RAM, το PC WORLD και το PC MAGAZINE σε έρευνες που δηµοσίευαν τα 
προηγούµενα χρόνια κατέτασσαν το Internet Banking της τράπεζας στις πρώτες 
θέσεις ανάµεσα στις οµοειδείς εφαρµογές στην Ελλάδα.[44]   

 
 

3.5 Geniki Bank     
 
  Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδας ιδρύθηκε 
το 1937. Στις 5 Μαρτίου του 2004 ο γαλλικός 
όµιλος της Societe Gennerale γίνεται ο κυριότερος µέτοχος µε το 50,01% και το 
όνοµα της τράπεζας αλλάζει από Γενική Τράπεζα της Ελλάδας σε Geniki Bank. Το 
2006 ανέπτυξε το νέο εναλλακτικό δίκτυο Internet Banking. 
 Οι υπηρεσίες του GENIKI e-Banking που αφορούν τόσο ιδιώτες όσο και 
επιχειρήσεις έχουν οµαδοποιηθεί σε 5 ενότητες και κατά αυτόν τον τρόπο 
παρουσιάζονται στον πελάτη µε τη µορφή µενού επιλογών. Πιο συγκεκριµένα ο 
πελάτης µπορεί να επιλέξει από το µενού: ενηµέρωση, µεταφορές, πληρωµές, 
διαχείριση συναλλαγών και διαχείριση προφίλ. Προϋποθέσεις για τη χρήση της 
ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι πρώτον να έχει ο πελάτης τουλάχιστον έναν 
λογαριασµό καταθέσεων στην Geniki Bank, να κάνει αίτηση έκδοσης κάρτας 
αναλήψεων µετρητών και να υπογράψει του Όρους Συναλλαγών Μέσων 
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Εναλλακτικών ∆ικτύων. Ο πελάτης πρέπει να πάει σε κάποιο κατάστηµα της 
τράπεζας καθώς δεν υπάρχει η επιλογή συµπλήρωσης online αίτησης. 
 H Geniki Bank έχει κάνει µια σειρά από ενέργειες ούτως ώστε να εξασφαλίσει 
υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Είναι µια από τις λίγες τράπεζες που χρησιµοποιούν την 
τεχνολογία των Ψηφιακών Πιστοποιητικών και των e-tokens8 και η µόνη που 
χρησιµοποιεί την τεχνολογία των Ψηφιακών Υπογραφών.9[45] 
 
 
 
 
3.6 Marfin Egnatia     
  

Η τράπεζα προήλθε από τη συγχώνευση  
το Μάρτιο του 2007 τριών σύγχρονων και 
δυναµικών τραπεζών της Εγνατίας, της Λαϊκής και της Marfin. Η τράπεζα Εγνατία  
ήταν αυτή που έκανε τα πρώτα βήµατα στην τραπεζική εξυπηρέτηση µέσω του 
Internet στην Ελλάδα το 1998 µέσω του Egnatia Webteller10. Σήµερα οι υπηρεσίες 
µέσω Internet που προσφέρει η τράπεζα Marfin Egnatia απευθύνονται τόσο σε 
ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. 

Οι ιδιώτες-πελάτες της τράπεζας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτόµατη 
µεταφορά χρηµατικών ποσών εντός MARFIN EGNATIA BANK αλλά και σε 
λογαριασµούς τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να δίνουν εντολή για 
πληρωµές ∆ηµοσίου, ΦΠΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, φόρου εισοδήµατος και τελών κυκλοφορίας, 
πληρωµές λογαριασµών ∆ΕΚΟ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και άλλων οργανισµών, 
πληρωµές λογαριασµών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, πληρωµές πιστωτικών 
καρτών έκδοσης MARFIN EGNATIA BANK και άλλων τραπεζών, να κάνουν 
αιτήσεις για ανάκληση επιταγών ή παραγγελία συναλλάγµατος και να εκτελούν 
επαναλαµβανόµενες συναλλαγές (πάγιες/περιοδικές πληρωµές). Ειδικά για τους 
εταιρικούς πελάτες η τράπεζα προσφέρει Αποστολή αρχείου µέσω διαδικτύου για 
µαζικές πληρωµές προς τρίτους ή µισθοδοσίας, ειδική ενότητα επίκαιρης 
φορολογικής & εργατικής νοµοθεσίας, ετήσιο ηµερολόγιο φορολογικών 
υποχρεώσεων καθώς και καθηµερινή οικονοµική και φορολογική ενηµέρωση. 

Η αίτηση για απόκτηση πρόσβασης στο σύστηµα µπορεί να γίνει είτε 
ηλεκτρονικά είτε σε κάποιο κατάστηµα της τράπεζας. Προϋπόθεση είναι ο αιτών να 
έχει ένα λογαριασµό στην τράπεζα. Με την υποβολή της αίτησης οι πελάτες 

                                                 
8 Οι συσκευές token παράγουν κωδικούς µιας χρήσης  (διαφορετικούς κάθε 30 δευτερόλεπτα και βάσει 
ενός ιδιαίτερα σύνθετου αλγορίθµου) για την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη στην υπηρεσία. 
9 Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό και το Ιδιωτικό Κλειδί χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία της 
Ψηφιακής Υπογραφής. 
10 To WebTeller διέφερε από τις σηµερινές εφαρµογές στο Web Banking. ∆εν στηριζόταν σε 
ιστοσελίδες για να εµφανίσει τα αποτελέσµατα ούτε στις απλές φόρµες εισαγωγής που έχουν 
συνηθίσει οι χρήστες του Internet, αλλά σε µια αυτόνοµη εφαρµογή σε Java που «κατέβαινε» και 
φορτώνονταν αυτόµατα µόλις ο χρήστης την επέλεγε. 

 



 32 

λαµβάνουν το  πακέτο εγγραφής, το οποίο περιλαµβάνει τον Κωδικό Χρήστη (user 
name), τον Κωδικό Πρόσβασης (PIN) όπως επίσης και την συσκευή ασφαλείας 
Security Token που παράγει κωδικούς µιας χρήσης για ακόµα µεγαλύτερη ασφάλεια 
στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Καινοτοµία αποτελεί το γεγονός ότι κατά την είσοδο 
στο σύστηµα ο πελάτης µπορεί να επιλέξει για λόγους ασφαλείας11 να 
πληκτρολογήσει τους κωδικούς του σε εικονικό πληκτρολόγιο (Virtual Keyboard). 

Η τράπεζα προσφέρει ξεχωριστή υπηρεσία για αγοραπωλησία µετοχών µέσω 
του διαδικτύου, την υπηρεσία E-Brokerage. Οι προσφερόµενες επενδυτικές 
υπηρεσίες του E-Brokerage είναι µεταξύ άλλων : η δηµιουργία προσωπικής σελίδας 
µε εικονικά χαρτοφυλάκια, η ακύρωση ή µεταβολή εντολής, η διαχείριση 
λογαριασµών Margin και Παραγώγων, η online παρακολούθηση της συνεδρίασης του 
χρηµατιστηρίου και η πρόσβαση σε πληροφορίες, αναλύσεις και νέα της αγοράς. 
Επιπλέον µέσω της υπηρεσίας E-Investment ο πελάτης µπορεί να αγοράσει και να 
πουλήσει online Αµοιβαία Κεφάλαια, ενώ οι υπηρεσίες E-Insurance, E-Pay και Ε-
Properties αφορούν συναλλαγές τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, συναλλαγές 
ηλεκτρονικού εµπορίου και κτηµατοµεσιτικές συναλλαγές αντίστοιχα.  

Σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας, η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Τραπεζικής της τράπεζας έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000 από τον Οκτώβριο 
του 2005. H πιστοποίηση πραγµατοποιήθηκε από τον οργανισµό TÜV HELLAS.[48]  

    
 
 
3.7 Millennium Bank        

 
 Η Τράπεζα Millennium Bank ξεκίνησε τη 

λειτουργία της το Σεπτέµβριο του 2000 (µε την ονοµασία 
NovaBank). Στις 2 Νοεµβρίου 2006, η Τράπεζα 
ανακοίνωσε την εναρµόνισή της µε την εταιρική 
επωνυµία, εικόνα και λογότυπο του Οµίλου Millennium, αρχής γενοµένης από το 
∆εκέµβριο του 2006. To Internet Banking της τράπεζας ξεκίνησε να λειτουργεί το 
2000. 

Το ολοκληρωµένο δίκτυο εξυπηρέτησης από το Internet της Millenium 
παρέχει πλήρη ενηµέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τράπεζας, καθώς και 
τη δυνατότητα για διενέργεια τραπεζικών και επενδυτικών συναλλαγών, στα 
ελληνικά ή στα αγγλικά. Από το δίκτυο ηλεκτρονικής τραπεζικής µπορούν να 
επωφεληθούν τόσο οι ιδιώτες πελάτες όσο και οι επιχειρήσεις. Στο πλήθος των 
υπηρεσιών του δικτύου συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα : αναλυτική 
παρακολούθηση όλων των λογαριασµών και των κινήσεών τους,   
µεταφορές σε οποιοδήποτε λογαριασµό εντός και εκτός  Millennium Bank, 
πληρωµές ΦΠΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΤΕ, Φόρου εισοδήµατος, πάγιες εντολές ∆ΕΚΟ, 
                                                 
11 Για να αποτραπεί κάθε δυνατότητα υποκλοπής του κωδικού χρήστη και του PIN κατά την 
πληκτρολόγησή τους από τον πελάτη 
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πληρωµές πιστωτικών καρτών, διαβίβαση χρηµατιστηριακών εντολών και συµµετοχή 
σε δηµόσιες εγγραφές, πληρωµή υπαλλήλων ή προµηθευτών και διαχείριση 
επιταγών. 

Για να µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιος το σύστηµα ηλεκτρονικής 
τραπεζικής της τράπεζας θα πρέπει να έχει  έναν καταθετικό λογαριασµό. να έχει 
στην κατοχή του ενεργή χρεωστική κάρτα, Millennium Bank Debit, την οποία  
µπορεί να παραλάβει από το κατάστηµα µε το άνοιγµα του λογαριασµού και να 
συµπληρώσει µία αίτηση εγγραφής στα Εναλλακτικά ∆ίκτυα σε οποιοδήποτε 
κατάστηµα της Millennium Bank.[49] 

 
 
 

3.8 Αγροτική Τράπεζα  
 

H Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδoς ιδρύθηκε 
το 1929 ως µη κερδοσκοπικός οργανισµός 
κοινωφελούς χαρακτήρα, µε κύριο σκοπό την αποκλειστική χρηµατοδότηση µε 
ευνοϊκούς όρους του αγροτικού τοµέα και την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης. To 
2006 σε συνεργασία µε τις εταιρίες Microsoft και Infosys αναπτύχθηκε το σύνολο 
των απαραίτητων υποδοµών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών 
συναλλαγών µέσω Internet.[1] 

Οι επιλογές που παρέχει η τράπεζα αναφορικά µε τις υπηρεσίες Internet 
Banking απευθύνονται µόνο σε εταιρικούς πελάτες και οµαδοποιούνται σε 
ενηµερώσεις σχετικά µε λογαριασµούς, πληρωµές-εµβάσµατα, προγραµµατισµένες 
πληρωµές, µεταφορές κεφαλαίων, επενδύσεις, online αιτήσεις (για µπλοκ επιταγών, 
συνάλλαγµα, δάνεια και ανανέωση ή πρόωρης εξόφληση προθεσµιακής κατάθεσης). 
Σε κάθε συναλλαγή, πέρα από την επιλογή εκτέλεσής της (κουµπί «Εκτέλεση» ή 
«Πληρωµή ανάλογα τη συναλλαγή), υπάρχει και η επιλογή «Πρόβλεψη». Η επιλογή 
αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δει πριν εκτελέσει τη συγκεκριµένη 
συναλλαγή πόσο αυτή θα του κοστίσει. 

Χρήστες της υπηρεσίας ΑΤΕ Web Banking µπορούν να γίνουν όλα τα νοµικά 
πρόσωπα που τηρούν τουλάχιστον 1 λογαριασµό στην ΑΤΕbank. Επίσης, εάν το 
επιθυµούν, στην υπηρεσία µπορούν να εγγραφούν επίσης ατοµικές επιχειρήσεις και 
ελεύθεροι επαγγελµατίες. 

Η επιτυχής είσοδος στην υπηρεσία web banking γίνεται µε τη συνδυασµένη 
χρήση των προσωπικών κωδικών: Εταιρικός Κωδικός (Corporate Id), Κωδικός 
Χρήστη (User Id) και Mυστικός Κωδικός Εισόδου (Password). Για ακόµη 
περισσότερη ασφάλεια κατά τη διαδικασία εισόδου απαιτείται και η καταχώρηση του 
Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας µιας χρήσης (One Time Password) που παράγεται 
από την ειδική συσκευή Security Token που διατίθεται ανά χρήστη της εταιρίας.[39] 
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3.9 Αττικής 
 

 Η τράπεζα Αττικής Α.Ε. ιδρύθηκε το 1925 και 
είναι σήµερα ένας δυναµικός χρηµατοοικονοµικός 
οργανισµός στην Ελλάδα Στα πλαίσια παροχής σύγχρονων υπηρεσιών προς την 
πελατεία της, η τράπεζα ενεργοποιήθηκε στην προσφορά υπηρεσιών e- banking από 
15 Ιουνίου 2006. 
 Το µενού επιλογών που παρέχει η τράπεζα στους πελάτες της αναφορικά µε 
το Internet Banking περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες : διαχείριση 
λογαριασµών, διαχείριση δανείων, πάγιες εντολές, πληρωµές δηµόσιων ταµείων, 
πληρωµές συνδροµών, πληρωµές ΤΣΜΕ∆Ε, κάρτες-ανοιχτό δάνειο, επιταγές, 
εµβάσµατα, διαχείριση επενδύσεων και υπηρεσίες χρήστη.  
 Για να έχει πρόσβαση κάποιος πελάτης (ιδιώτης ή επιχείρηση) στο 
εναλλακτικό δίκτυο τραπεζικής της Attica Bank θα πρέπει να υποβάλει µια αίτηση 
εγγραφής είτε ηλεκτρονικά είτε σε κάποιο κατάστηµα αρκεί να τηρεί τουλάχιστον 
ένα λογαριασµό καταθέσεων στην τράπεζα.   
 Σχετικά µε την ασφάλεια, αν εισαχθεί ο Μυστικός Κωδικός Πελάτη 
(Password) τρεις  φορές λάθος, τότε απενεργοποιείται αυτόµατα και δεν επιτρέπεται 
η πρόσβαση στο Attica e-banking. Επίσης µετά την πάροδο 20 λεπτών από την 
είσοδο του χρήστη στο e-banking, γίνεται για λόγους ασφαλείας αυτόµατη 
αποσύνδεσή του από το σύστηµα.[40]   

 
 

3.10 Εθνική Τράπεζα     
 

 Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841 
ως εµπορική τράπεζα. Η διενέργεια συναλλαγών µέσω 
του Internet έγινε δυνατή για τους πελάτες της το 2000, 
ενώ οι πελάτες της µπορούσαν να πραγµατοποιούν 
συναλλαγές µε την τράπεζα µέσω του κινητού τους 
τηλεφώνου12 ήδη από το 1999.  

Η τράπεζα µέσω του Internet Banking παρέχει στους πελάτες της (φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα) πληθώρα υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα µεταξύ άλλων, οι πελάτες 
µπορούν να ενηµερώνονται για το υπόλοιπο και τις κινήσεις των λογαριασµών τους, 
να µεταφέρουν χρήµατα µεταξύ λογαριασµών και να πληροφορούνται για το 
ιστορικό των κινήσεων των λογαριασµών τους. Επιπλέον οι επαγγελµατίες µπορούν 
να  πληρώνουν εργοδοτικές εισφορές αλλά και τον Φ.Π.Α εφόσον όµως η σχετική 
δήλωση έχει υποβληθεί µέσω του Taxisnet. Επιπρόσθετα όλοι οι πελάτες έχουν τη 
δυνατότητα εξόφλησης του οφειλόµενου  φόρου εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων. 
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα πληρωµής λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, 

                                                 
12 Πρωτοπόρος στην Ελλάδα στο m-banking 
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τηλεφώνου (σταθερού και κινητού), Internet καθώς και δόσεων πιστωτικών καρτών, 
δανείων και  οφειλών προς άλλες συµβεβληµένες µε την τράπεζα εταιρίες. 
Αναφορικά δε µε τα εµβάσµατα, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής τους προς άλλες 
τράπεζες εσωτερικού13 καθώς και σε  Τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
υπεράκτιων κτήσεων χωρών της. Μετά την αποστολή οποιουδήποτε εµβάσµατος ο 
πελάτης µπορεί να το ακυρώσει. Οι πελάτες του Internet Banking της τράπεζας 
µπορούν εύκολα και γρήγορα από το σπίτι τους να ενηµερώνονται για το 
χαρτοφυλάκιο µετοχών που τηρούν στην Τράπεζα, να διεκπεραιώνουν αγοραπωλησία 
µετοχών και να ενηµερώνονται για την τύχη της εντολής που έχουν δώσει ή ακόµη 
και να ακυρώνουν εντολές πριν την πραγµατοποίησή τους. Στα πλαίσια των 
επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχονται µπορούν οι πελάτες να ενηµερώνονται για τα 
δεδοµένα της συνεδρίασης Χ.Α. και Χ.Π.Α. (µε δεκάλεπτη καθυστέρηση), για την 
εικόνα της αγοράς, τους κλάδους και τους δείκτες Χ.Α., να έχουν πληροφόρηση για 
τα οικονοµικά στοιχεία εταιριών, τις τεχνικές αναλύσεις και τις διεθνείς αγορές 
χρήµατος. Επίσης τους δίδεται η δυνατότητα από την ενότητα «Επενδύσεις» - 
«Ενηµέρωση για Επενδυτές»  να παρακολουθούν την πορεία του εικονικού τους 
χαρτοφυλακίου και την πορεία των µετοχών και παραγώγων που τους ενδιαφέρουν, 
έχοντας στη διάθεσή τους πληροφορίες για ηµερήσια και ιστορικά στοιχεία, 
στατιστικά δεδοµένα, εξελιγµένα εργαλεία για γραφήµατα (ηµερήσια, ιστορικά, 
συγκριτικά) και τεχνική ανάλυση.  
 Για να αποκτήσει πρόσβαση στις προαναφερθείσες υπηρεσίες πρέπει ο 
ενδιαφερόµενος να τηρεί έναν τουλάχιστον λογαριασµό σε ευρώ σε οποιοδήποτε 
κατάστηµα της τράπεζας. Η αίτηση εισαγωγής στο σύστηµα e-banking της Εθνικής 
γίνεται στα υποκαταστήµατα της τράπεζας, όπου και υπογράφεται η σχετική 
σύµβαση. Για την εισαγωγή στο σύστηµα χρειάζεται εκτός από τον κωδικό (User ID) 
που δίδεται όταν γίνεται η  αίτηση, ο µυστικός κωδικός (Password) που στέλνεται 
ταχυδροµικά µε συστηµένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο 
πελάτης. Ο κωδικός αυτός είναι πενταψήφιος και αποτελείται από συνδυασµό 
αριθµητικών και γραµµατικών χαρακτήρων. Για τις εγχρήµατες συναλλαγές και τις 
συναλλαγές ασφαλείας απαιτείται επιπλέον και η χρήση των κωδικών: 
  Ηλεκτρονικός Κλειδάριθµος (e-Code)14: αντικαθιστά την υπογραφή των 

πελατών και επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση και ορθότητα των συναλλαγών.  
 Αριθµός Επιβεβαίωσης e-Code (CHECK): επιβεβαιώνει, από την πλευρά 

της Τράπεζας, την πραγµατοποίηση των συναλλαγών.  
 Η Εθνική Τράπεζα για την ασφαλή λειτουργία του Internet Banking, 
χρησιµοποιεί κρυπτογράφηση 128 bit των διακινουµένων στοιχείων, µέσω του 

                                                 
13 Μέσω του διατραπεζικού συστήµατος DIASTRANSFER 
14 Ο Ηλεκτρονικός Κλειδάριθµος (e-Code) είναι ένας κωδικός µιας χρήσης που παράγεται από µία 
µικρή, φορητή ηλεκτρονική συσκευή η οποία παραλαµβάνεται από το Κατάστηµα Η συσκευή παράγει, 
µε το πάτηµα του πλήκτρου, έναν εξαψήφιο κωδικό µιας χρήσης (e-Code) και έναν τριψήφιο κωδικό 
επιβεβαίωσης ο οποίος πρέπει να είναι ίδιος µε τον τριψήφιο Αριθµό Επιβεβαίωσης e-Code (CHECK) 
που εµφανίζεται στην οθόνη της συναλλαγής.  
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πρωτοκόλλου SSL, το οποίο θεωρείται απαραβίαστο για τις εφαρµογές στο 
∆ιαδίκτυο. Το σύστηµα αυτό, εκτός της κρυπτογράφησης που πραγµατοποιεί, ελέγχει 
συνεχώς την αυθεντικότητα της επικοινωνίας µεταξύ του PC σας και του κεντρικού 
συστήµατος. Σε οποιαδήποτε διαταραχή ή παρεµβολή στην επικοινωνία, η 
συναλλαγή διακόπτεται άµεσα και η επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα της 
Τράπεζας πρέπει να αποκατασταθεί από την αρχή (αναγνώριση χρήστη, κλπ.). 
Επιπλέον για λόγους ασφαλείας γίνεται αυτόµατο κλείδωµα στην πρόσβαση στο 
Internet Banking κατά την τέταρτη προσπάθεια εισαγωγής λανθασµένων µυστικών 
κωδικών, και θα πρέπει ο πελάτης να επικοινωνήσει µε το Help Desk της τράπεζάς. Η 
παραµονή  στο Internet Banking για χρόνο µεγαλύτερο των 10 λεπτών χωρίς να 
διεκπεραιώνονται συναλλαγές (ανενεργό ποντίκι) διακόπτεται και το Σύστηµα 
επιστρέφει στην αρχική σελίδα, όπου θα πρέπει να ξαναδοθούν οι µυστικοί κωδικοί 
ώστε να ξαναγίνει είσοδος στο σύστηµα.[2,50] 

Οι χρήστες των υπηρεσιών Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας το 2006 
προσέγγισαν τους 190.000, σηµειώνοντας αύξηση κατά 55% σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος. Σύµφωνα µε στοιχεία της τράπεζας, οι συναλλαγές µέσω 
διαδικτύου αυξάνονται σταθερά. Το 2006 διενεργήθηκαν 10,5 εκατοµµύρια 
συναλλαγές αξίας 9,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ.[7] 

 
 

3.11 Εµπορική Τράπεζα 
 

Η τράπεζα ιδρύθηκε το 1907 µε την επωνυµία 
«Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» και εισέρχεται 
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Από το 2006 η 
Crédit Agricole S.A.  συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας µε ποσοστό 
71,97%. Η τράπεζα ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής το 2001 
µέσω του Εmporiki e.banking. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες ως ακολούθως:  

• Ενηµερωτικές: Αφορούν στην ενηµέρωση του Πελάτη για την κατάσταση των 
λογαριασµών (ταµιευτηρίου, τρεχούµενων), πιστωτικών καρτών, χαρτοφυλακίου, 
χρηµατιστηριακών εντολών, προθεσµιακών καταθέσεων, άυλων τίτλων κ.λ.π. 

• ∆ιαχειριστικές: Περιλαµβάνουν µεταφορές ποσών, πληρωµές δηµοσίων 
οργανισµών, εταιριών ή πιστωτικών καρτών. 

• Λειτουργικές: Όπως διαχείριση παγίων εντολών, έκδοση καρνέ επιταγών, 
αλλαγή κωδικού πρόσβασης κ.α. 

• Χειρισµού προσωπικών στοιχείων: Προσθαφαίρεση λογαριασµών, αλλαγή 
προσωπικών στοιχείων κ.α.  

Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2004 όλοι οι αγγλόφωνοι πελάτες της Τράπεζας, 
οποτεδήποτε και οπουδήποτε στον κόσµο, µπορούν να ενηµερώνονται και να 
διαχειρίζονται τους λογαριασµούς τους εύκολα, γρήγορα και µε ασφάλεια µέσα από 
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την Εταιρική Πύλη της Emporiki Bank επιλέγοντας απλά την αγγλική έκδοση της 
υπηρεσίας Emporiki e.Banking.[5] 

Η υπηρεσία Emporiki e.Banking εµπλουτίστηκε µε νέες δυνατότητες για τους 
ιδιώτες και, παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην εξυπηρέτηση των 
επιχειρήσεων. Σηµαντική ήταν η αύξηση κατά το 2006 τόσο των εγγεγραµµένων 
(25%) όσο και των ενεργοποιηµένων πελατών (21%), καθώς και του συνόλου των 
εγχρήµατων και ενηµερωτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσω της υπηρεσίας 
αυτής (ιδιώτες: 31%, επιχειρήσεις: 37%). Ειδικότερα, ο όγκος και η αξία των online 
εγχρήµατων συναλλαγών παρουσίασαν αξιοσηµείωτη άνοδο (25% και 87% 
αντίστοιχα). Στην ίδια περίοδο οι επιχειρήσεις χρησιµοποίησαν ιδιαίτερα εντατικά 
την υπηρεσία Emporiki e.Banking και η αξία των εγχρήµατων συναλλαγών τους 
αυξήθηκε κατά 118%.[42] 

 
 
 

3.12 Τράπεζα Κύπρου    
 
Ιδρύθηκε το 1899 στη Λευκωσία της Κύπρου 

µε την επωνυµία «Ταµιευτήριο η Λευκωσία». Το 
1912 µετονοµάζεται σε «Τράπεζα Κύπρου ΑΕ». Το 
1991 λειτούργησε το πρώτο κατάστηµα της τράπεζας στην Ελλάδα. Η υπηρεσία 
Internet Banking της τράπεζας ξεκίνησε το 2000. 

Μεταξύ των προσφερόµενων δυνατοτήτων που παρέχει η τράπεζα µέσω του 
Internet Banking είναι η πληροφόρηση σχετικά µε τις κινήσεις καταθετικών και 
δανειακών λογαριασµών και επιταγών, οι µεταφορές χρηµάτων, οι πληρωµές και οι 
πάγιες εντολές, η αποστολή εµβασµάτων, η διενέργεια χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών µέσω της εφαρµογής on-line trading κ.α. Η ενεργοποίηση στην 
υπηρεσία και η έκδοση προσωπικού κωδικού ασφαλείας πραγµατοποιείται άµεσα και 
δωρεάν µε µια επίσκεψη του πελάτη σε ένα από τα καταστήµατα της τράπεζας. 

Η υπηρεσία Internet Banking της Τράπεζας Κύπρου έχει πιστοποιηθεί από τον 
διεθνούς κύρους οργανισµό VeriSign. Για την πρόσβασή των πελατών στην υπηρεσία 
απαιτούνται 2 κωδικοί: ο Αριθµός της Κύπρου Debit Card ή της Κάρτας Μέλους και 
ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (οι κωδικοί παραλαµβάνονται από τον πελάτη 
κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σε κάποιο κατάστηµα της τράπεζας). Σε 
περίπτωση 3 συνεχόµενων ανεπιτυχών προσπαθειών εισαγωγής του Κωδικού 
Ασφαλείας ή του Κωδικού Συναλλαγών, το σύστηµα απενεργοποιεί την πρόσβασή 
του πελάτη ο οποίος πρέπει να επισκεφτεί ένα κατάστηµα της τράπεζας ώστε να 
εκδώσει εκ νέου τους κωδικούς 

Κατά το 2006 η υπηρεσία δεχόταν µεγάλο αριθµό επισκέψεων µηνιαία από 
εξουσιοδοτηµένους χρήστες, παρουσιάζοντας τάση αύξησης της χρήσης της σε 
ποσοστό που ξεπερνά το 40% σε σχέση µε το 2005.[41]   Η τράπεζα ανακηρύχθηκε 
ως “Best consumer Internet Bank” στην Κύπρο για το 2007, στα πλαίσια του ετήσιου 

 



 38 

 

θεσµού “World's Best Internet Banks in Europe” που διοργανώνει το διεθνούς κύρους 
περιοδικό Global Finance.[10] 

 
 
 

3.13 Τράπεζα Πειραιώς    
 

Ο όµιλος Πειραιώς αποτελεί έναν από τους πιο 
δυναµικούς και δραστήριους της ελληνικής οικονοµίας. 
Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Το ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής της 
Winbank του οµίλου Πειραιώς δηµιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2000 ως η πρώτη 
ολοκληρωµένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα και αποτελεί 
αυτόνοµη επιχειρηµατική µονάδα αυτής. Το επίσηµο λανσάρισµά της 
πραγµατοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2000. Η Winbank έχει κερδίσει 24 βραβεία από 
οργανισµούς σε Ελλάδα και εξωτερικό για την καινοτοµία και τις υπηρεσίες της, ενώ 
είναι η πρώτη ελληνική υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής πιστοποιηµένη κατά ISO 
9001:2000.  

Η αίτηση για πρόσβαση στις υπηρεσίες Internet Banking της Winbank µπορεί 
να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Πειραιώς εφόσον έχει ανοιχτεί ένας 
καταθετικός λογαριασµός στην τράπεζα. Ο πελάτης παραλαµβάνει αυθηµερόν τους 
προσωπικούς του κωδικούς (User ID, Password), αντίγραφο της σύµβασης καθώς και 
οδηγίες χρήσης των προσφερόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής µέσα σε 
ένα κουτί (Bank in a box). Εναλλακτικά η αίτηση µπορεί να γίνει online οπότε οι 
κωδικοί αποστέλλονται στον πελάτη µε courier. Το κόστος έκδοσης των κωδικών 
ανέρχεται στα 5 ευρώ15, ενώ ο χρήστης µπορεί να ξεκινήσει να συναλλάσσεται µέσω 
του Internet εντός µιας εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης και την 
παραλαβή των κωδικών.  

Το menu των υπηρεσιών στο site της Winbank είναι ιδιαίτερα εύχρηστο 
καθώς οι υπηρεσίες οµαδοποιούνται στα εξής : Χαρτοφυλάκιο, Πληρωµές, 
Μεταφορές / Εµβάσµατα, Χρηµατιστήριο, Alerts, Υπηρεσίες Πελάτη, Αιτήσεις 
Προϊόντων, Ρυθµίσεις Ασφάλειας. Από την επιλογή Χαρτοφυλάκιο ο πελάτης έχει τη 
δυνατότητα να διαχειριστεί τους λογαριασµούς του στην τράπεζα, να ενηµερωθεί για 
τις χρεώσεις και τις πιστώσεις των λογαριασµών και να ζητήσει να λαµβάνει µε e-
mail τις κινήσεις των λογαριασµών για το χρονικό διάστηµα που επιθυµεί. Επιπλέον 
στην ενότητα αυτή έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τις κάρτες, τα δάνεια και τις 
επιταγές που πιθανώς έχει. Στην επιλογή Πληρωµές  ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να 
εξοφλεί χρέη από πιστωτικές κάρτες, να πληρώνει ασφάλιστρα καθώς και 
λογαριασµούς επιλεγµένων εταιριών (σταθερής, κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, συνδροµητικής τηλεόρασης). Επιπλέον στους επαγγελµατίες µε την 
επιλογή πληρωµές µέσω αρχείου είναι εφικτή τόσο η µισθοδοσία του προσωπικού 

                                                 
15 Σύµφωνα µε το τιµολόγιο υπηρεσιών που ανακοίνωσε η τράπεζα για το 2007 
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όσο και οι άµεσες µαζικές πληρωµές των προµηθευτών. Η επιλογή Μεταφορές / 
Εµβάσµατα παρέχει τη δυνατότητα µεταφοράς κεφαλαίων τόσο µεταξύ λογαριασµών 
του ίδιου πελάτη όσο και αποστολή κεφαλαίων σε λογαριασµούς τρίτων σε τράπεζες 
του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η ενότητα Χρηµατιστήριο αφορά την 
πραγµατοποίηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών και µεταξύ άλλων περιλαµβάνει 
την αγοραπωλησία µετοχών, τη συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές, την real-time 
παρακολούθηση των τιµών των µετοχών του δείκτη του Χ.Α. και την real-time 
πληροφόρηση για τις ισοτιµίες ξένων νοµισµάτων καθώς και των δεικτών ξένων 
αγορών. Η υπηρεσία Alerts παρέχει ενηµέρωση στον πελάτη  σε πραγµατικό χρόνο 
για τις τραπεζικές του συναλλαγές µέσω e-mail, sms ή τηλεφωνήµατος από τραπεζικό 
αντιπρόσωπο. Με την επιλογή Υπηρεσίες Πελάτη ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να 
φέρει το Winbank Internet στα µέτρα του. Ειδικότερα µπορεί να κάνει ρυθµίσεις ως 
προς τον τρόπο εµφάνισης της υπηρεσίας, να ενηµερώνεται για θέµατα ασφαλείας, να 
βρίσκει χρήσιµες πληροφορίες για επιτόκια, αµοιβαία κεφάλαια και τιµές 
συναλλάγµατος και να βλέπει τις συναλλαγές του που βρίσκονται προς έγκριση. 
Μέσω της ενότητας Αιτήσεις Προϊόντων µπορεί να γίνει κατάθεση online αιτήσεων 
µε σκοπό την απόκτηση προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς όπως πιστωτικές κάρτες, 
καταθετικοί λογαριασµοί και δάνεια. Η Tράπεζα Πειραιώς, µε την υπηρεσία winlife, 
µοναδική αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα, επιτρέπει την πραγµατοποίηση  online 
δωρεών σε φιλανθρωπικές ή οικολογικές οργανώσεις, εύκολα και µε ασφάλεια µέσω 
πιστωτικής κάρτας.  

Ιδιαίτερη σηµασία έχει αποδοθεί από τον Όµιλο Πειραιώς στην ασφάλεια των 
συναλλαγών των πελατών του µέσω των ηλεκτρονικών δικτύων εξυπηρέτησης. Για 
το σκοπό αυτό έχει συνεργαστεί µε εξειδικευµένες εταιρίες διεθνούς κύρους, όπως τη 
VERISIGN, τη VISA INTERNATIONAL, τη MICROSOFT, και την IBM 
Γερµανίας. Η τράπεζα για να εξασφαλίσει το απόρρητο της µεταφοράς των 
δεδοµένων χρησιµοποιεί ασφαλή σύνδεση και κρυπτογράφηση µε βάση το 
πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bits. Επιπρόσθετα για την εκτέλεση 
συγκεκριµένων συναλλαγών η χρήση του κωδικού extra PIN είναι απαραίτητη. Το 
extra PIN είναι ένας κωδικός PIN µε περιορισµένη διάρκεια ζωής καθώς ισχύει για 5 
λεπτά. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα κι αν υποκλαπεί, δε θα είναι χρήσιµο για µελλοντική 
χρήση. Για λόγους ασφαλείας, αν δεν υπάρξει καµία δραστηριότητα για 7 λεπτά, 
γίνεται αυτόµατη αποσύνδεση από την πλατφόρµα Winbank Internet. Για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών η Winbank δίνει τη δυνατότητα ελέγχου και 
ανανέωσης του χρόνου παραµονής στην υπηρεσία ώστε να µην αποσυνδέεται ο 
πελάτης εφόσον δεν το επιθυµεί και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές του.[51]  

Το 2006 επιτεύχθηκε για έκτη συνεχόµενη χρονιά ένας από τους κύριους 
στρατηγικούς στόχους της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Τράπεζας Πειραιώς, της 
Winbank, που είναι η διατήρηση της κορυφαίας θέσης στην αγορά. Εξαιρετικά 
υψηλό είναι το ποσοστό ικανοποίησης των πελατών/χρηστών των υπηρεσιών, καθώς 
το 94% των πελατών δήλωσαν ικανοποιηµένοι έως πολύ ικανοποιηµένοι µε το 
Internet Βanking της τράπεζας. Στην υπηρεσία Internet Banking οι επισκέψεις 
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αυξήθηκαν κατά 56%, ο αριθµός ενεργών πελατών κατά 32% και ο αριθµός 
εγχρήµατων συναλλαγών κατά 33%. Επί των συνολικών συναλλαγών της τράπεζας, 
µέσω των υπηρεσιών Winbank εκτελέστηκε το 67% των πληρωµών ΙΚΑ, το 75% των 
πληρωµών ΤΕΒΕ, το 65% των πληρωµών ΦΠΑ και το 49% των εµβασµάτων.Κατά 
το 2006 το Internet Banking επισκέπτονταν περίπου 7.500 πελάτες καθηµερινά, ενώ 
υπήρξαν ηµέρες που εξυπηρετήθηκαν πάνω από 14.000 πελάτες και περισσότερες 
από 11.500 εγχρήµατες συναλλαγές. Οι χρήστες της υπηρεσίας τηλε-ειδοποιήσεων 
αυξήθηκαν κατά 39% και παρέλαβαν περίπου 950.000 µηνύµατα (e-mail, sms, 
τηλεφωνήµατα).[8]  

Στην Εικόνα 3.1 που ακολουθεί  απεικονίζονται σχηµατικά οι υπηρεσίες 
Internet Banking που προσφέρει η Winbank στους πελάτες της. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 3.1 
 

 
 

3.14 Λοιπά Τραπεζικά Ιδρύµατα 
 

Στην Ελλάδα εκτός από τις προαναφερθείσες τράπεζες στο χώρο του Internet 
Banking δραστηριοποιούνται τα ακόλουθα τραπεζικά ιδρύµατα [2] : 

 
A) Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα   
Β) Bayerische Hypovereinsbank 
Γ) Citibank 
∆) Ελληνική Τράπεζα 
Ε) First Business Bank 
Στ) Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 
Ζ) Πανελλήνια Τράπεζα 

∆υνατότητες  Internet Banking της  W INBANK

Το χαρτο-
φυλάκιο µου

Μεταφορές

Πληρωµές
Μετοχές Alerts Υπηρεσίες Αιτήσεις

Ρυθµίσεις

Ασφάλειας

Με  µια µατιά

Λογ/µοί

Κάρτες

∆άνεια

Επιταγές

Περί

Ασφάλειας

User-ID
PIN

One-Time
Passwords

Digital
Certificates

Μεταφορές
Προσωπικό

∆άνειο
ΠληροφορίεςΑγορά Εµφάνιση

Πληρωµές

Πληρωµές

από αρχείο

Πάγιες
Εντολές

Εµβάσµατα

Visa
Direct

∆ωρεές

Ιστορικό

Χαρτο-
φυλάκιο

Αγορές

Πωλήσεις

Εισαγωγή

Alerts
Πάγιων

Εντολών

Ιστορικό

SMS

Ιστορικό

Ρυθµίσεις

Φόρµα

Επικοινων.

Ευρετήριο

Χρώµατα

∆ιαχείριση

Αιτήσεων

Mobile
Banking

Phone
Banking

Ιστορικό
Ενεργειών

Πιστωτική

Κάρτα

Μεταφορά

Υπολοίπου

Λογ/µός
Καταθέσεων

∆ηµόσιες

Εγγραφές
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Η) Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου 
Θ) Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 
Ι) Τράπεζα Κύπρου 
Κ) Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας 
Λ) Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήµνου 
Μ)  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 
Ν) Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 
 
 
 

3.15 Συγκεντρωτικοί Πίνακες Τραπεζών 
 

Στον Πίνακα 3.1 παρατίθενται οι σηµαντικότερες τράπεζες που παρέχουν 
υπηρεσίες Internet Banking στην Ελλάδα καθώς και οι δικτυακοί τόποι για να 
εισέλθει κάποιος στα συστήµατα των τραπεζών όπου θα του ζητηθεί να εισάγει τους 
προσωπικούς του κωδικούς. Το HTTPS (Secure HTTP) χρησιµοποιείται για να 
δηλώσει µία ασφαλή σύνδεση. Το πρόθεµα https που παρατηρούµε ότι 
χρησιµοποιούν οι τράπεζες υποδηλώνει ότι θα χρησιµοποιηθεί κανονικά το 
πρωτόκολλο HTTP, αλλά η σύνδεση θα γίνει σε διαφορετική θύρα και τα δεδοµένα 
θα ανταλλάσσονται κρυπτογραφηµένα. Έκτος από τις τράπεζες χρησιµοποιείται 
ευρέως στο ∆ιαδίκτυο όπου χρειάζεται αυξηµένη ασφάλεια και διακινούνται 
ευαίσθητες πληροφορίες 

 
 

Α/Α Επωνυµία 
Τράπεζας 

URL 

1 Alpha Bank https://www.alpha.gr  

2 Aspis Bank https://ebanking.aspisbank.gr/eBanking  

3 Bayerische 
Hypovereinsbank 

https://www.hvbrsce.com/eBanking/Athens/Pages/ElectronicBanking.htm  

4 Citibank https://cgrehb1.cd.citibank.gr/CappWebAppGreece/productone/capp/action
/usersignon.do  

5 EFG – Eurobank www.eurobank.gr/online/home  

6 First Business 
Bank 

https://ebank.fbb.gr  

7 Geniki Bank https://ebanking.geniki.gr/Geniki/pages/login/index.aspx  

8 Marfin – Egnatia https://ebanking.marfinegnatiabank.gr  

9 Millennium https://ebanking.millenniumbank.gr  

10 Αγροτική https://webbanking.atebank.gr  

11 Αττικής https://ebanking.atticabank.gr  

12 Εθνική http://homebank.nbg.gr  

13 Ελληνική https://www.securecy.hellenicnetbanking.com/personalgr_gr/realindex.html  

14 Εµπορική https://ebank.emporiki.gr/EMPB_EBANKWeb/transactions/login/Index.jsp  
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15 Κύπρου https://ebanking.bankofcyprus.gr  

16 Παγκρήτια 
Συνεταιριστική 

https://www.e-coopbank.gr 16 

17 Πανελλήνια https://www.e-coopbank.gr 

18 Πειραιώς https://www.winbank.gr  

19 Συνεταιριστική 
∆ωδεκανήσου 

https://www.e-coopbank.gr 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

 
 

Στον πίνακα 3.2 παρουσιάζονται οµαδοποιηµένες οι κυριότερες υπηρεσίες 
Internet Banking και οι τράπεζες που τις προσφέρουν. 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

                                                 
16 Όλες οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν κοινό URL για πρόσβαση στο σύστηµα Internet Banking. 
17 Οι επωνυµίες των τραπεζών σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό του πίνακα 3.1 
18 Αφορά µαζικές πληρωµές προς προµηθευτές, πληρωµές µισθοδοσίας προσωπικού και αποστολή 
µαζικών εµβασµάτων. 

 117 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΛΟΓ/ΜΩΝ 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ���� ����  ���� ����  ���� ���� ����  ���� ����  ���� ����   ����  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
∆ΑΝΕΙΩΝ 

���� ���� ���� ���� ����    ���� ���� ���� ����   ����   ����  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

 ����   ���� ����  ���� ���� ���� ����  ����  ���� ���� ���� ���� ���� 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΟΦΕΙΛΩΝ 

���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� 

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ���� ���� ����  ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ 
ΑΡΧΕΙΟΥ18 

  ����  ����   ����  ����  ����      ����  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ����    ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ����  ���� ���� ���� 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

    ����    ����   ����   ����   ����  

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

���� ����   ����   ���� ����   ����  ���� ����   ����  

ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ     ����   ����     ����     ����  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

���� ����  ���� ����   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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Στον πίνακα 3.3 παρουσιάζονται οµαδοποιηµένες οι κυριότερες υπηρεσίες 
Internet Banking και για ποιες από αυτές οι τράπεζες που τις προσφέρουν χρεώνουν 
τους πελάτες τους. 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 

 
∆ : Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν 
Χ :Η τράπεζα χρεώνει για την υπηρεσία 
 

 
 

 
 

                                                 
19 Αφορά µόνο εµβάσµατα εσωτερικού  
20 Μόνο ενηµέρωση για το Χαρτοφυλάκιο 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΛΟΓ/ΜΩΝ 

∆ ∆ Χ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΡΤΩΝ 

∆ ∆  ∆ Χ  Χ Χ Χ  Χ Χ  ∆ ∆   ∆  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
∆ΑΝΕΙΩΝ 

Χ Χ Χ ∆ Χ    Χ Χ Χ Χ  ∆ ∆   ∆  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

 ∆   Χ Χ  Χ Χ ∆ Χ  ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΟΦΕΙΛΩΝ 

∆ ∆ Χ Χ ∆  ∆ ∆ ∆/
Χ 

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  Χ ∆ 

ΠΑΓΙΕΣ 
ΕΝΤΟΛΕΣ 

∆ ∆ Χ  ∆  ∆ ∆/
Χ 

∆/
Χ 

∆ ∆ ∆ ∆ ∆/
Χ 

∆ ∆  Χ ∆ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΜΕΣΩ ΑΡΧΕΙΟΥ 

∆  Χ  ∆   Χ Χ Χ  Χ   Χ   Χ  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ∆ ∆  Χ ∆/
Χ 

∆/
Χ 

∆/
Χ 

∆ ∆/
Χ 

∆/
Χ 

∆/
Χ 

∆/
Χ 

∆ ∆ ∆/
Χ 

∆ ∆ ∆ ∆ 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Χ    Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  ∆19 Χ ∆ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

    ∆    ∆      ∆   ∆  

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙ

ΑΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Χ Χ   Χ   Χ Χ   Χ  ∆20 Χ   Χ  

ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗ

ΣΕΙΣ 
    ∆/

Χ 
  Χ     ∆/

Χ 
    ∆/

Χ 
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

∆/Χ ∆/
Χ 

 ∆ ∆   ∆/
Χ 

∆/
Χ 

∆/
Χ 

∆/
Χ 

∆/
Χ 

∆/
Χ 

∆ ∆  ∆ ∆ ∆ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 
INTERNET 
BANKING 

∆ ∆ Χ ∆ ∆ ∆ ∆ Χ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ Χ ∆ 
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Κεφάλαιο 4ο: Παρουσίαση Έρευνας 
 
4.1 Ταυτότητα Έρευνας 

 
Η παρούσα έρευνα µε τίτλο «Το Internet Banking στην Ελλάδα από την 

πλευρά των πελατών και των τραπεζών» διεξήχθη το χρονικό διάστηµα από 
1/10/2007 έως 10/11/2007 στην Θεσσαλονίκη. Η συλλογή των στοιχείων 
πραγµατοποιήθηκε µε διανοµή 2 διαφορετικών τύπων ερωτηµατολογίων που 
περιείχαν  κατά βάση κλειστές ερωτήσεις (κάθε ερώτηση είχε προτεινόµενες 
απαντήσεις). Ο πρώτος τύπος ερωτηµατολογίου απευθυνόταν σε ενήλικους πελάτες 
τραπεζών στην Ελλάδα και διανεµήθηκε σε ένα τυχαίο δείγµα 180 πελατών σε 6 
διαφορετικά τραπεζικά καταστήµατα 3 µεγάλων τραπεζών της Θεσσαλονίκης (σε 2 
υποκαταστήµατα για καθεµιά από τις 3 τράπεζες). Ο δεύτερος τύπος 
ερωτηµατολογίου απευθυνόταν σε τράπεζες στην Ελλάδα που παρέχουν υπηρεσίες 
Internet Banking. και απεστάλη ως επί το πλείστον µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σε δείγµα 17 τραπεζών (ελληνικών και ξένων) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
∆ιαδικτυακής Τραπεζικής στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριµένα ο δεύτερος τύπος ερωτηµατολογίου που περιγράφηκε 
παραπάνω απεστάλη στις εξής τράπεζες :  

1) Alpha Bank, 2) Aspis Bank, 3) Bayerische Hypo&Vereinsbank, 4) EFG-
Eurobank, 5) First Business Bank, 6) Marfin-Egnatia, 7) Millennium, 8) Αγροτική, 9) 
Αττικής, 10) Γενική, 11) Εθνική, 12) Ελληνική, 13) Εµπορική, 14) Κύπρου, 15) 
Πανελλήνια, 16) Πειραιώς, 17) Συνεταιριστική ∆ωδεκανήσου. Από τις 
προαναφερθείσες τράπεζες στην έρευνα δέχτηκαν τελικά να συµµετάσχουν 
συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο οι εξής : 1) Alpha Bank, 2) Aspis Bank, 3) 
EFG-Eurobank, 4) Marfin-Egnatia, 5) Millennium, 6) Γενική, 7) Εθνική, 8) 
Εµπορική, 9) Κύπρου, 10) Πειραιώς. Το ποσοστό συµµετοχής έφτασε περίπου το 
59% µέγεθος ικανοποιητικό και στατιστικά σηµαντικό για την τελική διεξαγωγή της 
έρευνας. 
 
 
4.2 Στόχοι Έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα αποτελείται από 2 σκέλη.  Το πρώτο αφορά τους πελάτες 
των τραπεζών στην Ελλάδα και κύριο σκοπό έχει την διεξαγωγή συµπερασµάτων 
αναφορικά µε τη λειτουργία του Internet ως εργαλείου διεκπεραίωσης τραπεζικών 
συναλλαγών. Πιο συγκεκριµένα µέσω της έρευνας έγινε προσπάθεια να 
σκιαγραφηθεί το προφίλ των χρηστών του Internet Banking, η συχνότητα µε την 
οποία εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές µέσω ∆ιαδικτύου καθώς και ποιες 
συναλλαγές προτιµούνται από τους πελάτες µε βάση τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιούν. Επιπλέον γίνεται µια απόπειρα αποτύπωσης ενός ποσοστού 
διείσδυσης  του Internet Banking µεταξύ των πελατών καθώς επίσης επιχειρείται να  
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βγει ένα γενικότερο συµπέρασµα για την εξοικείωση των Ελλήνων τόσο µε το 
Internet όσο και µε την νέα µορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης.  Στο δεύτερο σκέλος 
της έρευνας επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί το Internet Banking από την πλευρά των 
ίδιων των ιδρυµάτων που το προσφέρουν. Κατά συνέπεια, βασικοί στόχοι του 
δευτέρου σκέλους της έρευνας που αφορά τα στελέχη των τραπεζών στην Ελλάδα 
στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής διαδικτυακών συναλλαγών ήταν  να  
εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για την γνώµη των στελεχών γύρω από το Internet 
Banking, για τα επίπεδα των πελατών που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες αυτές καθώς 
και να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά µε τις µελλοντικές επενδύσεις που θα 
καταστήσουν µελλοντικά το συγκεκριµένο κανάλι διανοµής ακόµη πιο αποδοτικό.    
 
 
 
4.3 Μεθοδολογία 
 

Για να διεξαχθεί η έρευνα έπρεπε αρχικά να καθοριστεί το δείγµα ώστε να 
είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό. Στο πρώτο σκέλος της έρευνας ο προς 
εξέταση πληθυσµός αποτελεί τους ενήλικες πελάτες τραπεζών στην Ελλάδα που 
κάνουν συστηµατική χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από τον πληθυσµό 
επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγµα µε τη µέθοδο της απλής δειγµατοληψίας.[32]  Ο 
πληθυσµός χαρακτηρίζεται από σχετική οµοιογένεια κατά συνέπεια το δείγµα των 
180 πελατών που επιλέχθηκε κρίνεται ικανοποιητικό. Στο δεύτερο σκέλος της 
έρευνας ο πληθυσµός αφορά τις τράπεζες στην Ελλάδα που παρέχουν υπηρεσίες 
Internet Banking. Ο συγκεκριµένος πληθυσµός είναι µικρός και πεπερασµένος (26 
συνολικά πιστωτικά ιδρύµατα προσέφεραν υπηρεσίες Internet Banking στην Ελλάδα 
κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας) οπότε τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν σ΄ 
ένα δείγµα 17 τραπεζών, το οποίο δείγµα ανέρχεται στο 65% του συνολικού 
πληθυσµού. Η συµµετοχή ανήλθε σε ποσοστό 59% επί του συνολικού δείγµατος που 
επιλέχθηκε, ενώ το ποσοστό συµµετοχής επί του συνολικού πληθυσµού έφτασε στο 
39%. Αυτό σηµαίνει ότι στην έρευνα συµµετείχαν τα 2 στα 5 πιστωτικά ιδρύµατα της 
χώρας που προσφέρουν υπηρεσίες Internet Banking.  Η συµπλήρωση τόσο των 
ερωτηµατολογίων που απευθύνονταν σε πελάτες όσο και εκείνων που απευθύνονταν 
σε στελέχη τραπεζών πραγµατοποιήθηκε απευθείας από τους ερωτώµενους. 
Αναφορικά δε µε την µέθοδο επεξεργασίας των συλλεχθέντων δεδοµένων επιλέχθηκε 
η επεξεργασία µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πιο συγκεκριµένα τα στοιχεία της 
έρευνας περάστηκαν σε 2 διαφορετικές βάσεις δεδοµένων σε ACCESS, µία για κάθε 
σκέλος της έρευνας. Με τη βοήθεια των κατάλληλων ερωτηµάτων στις βάσεις 
εξήχθησαν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα τα οποία παρουσιάζονται στα 2 κεφάλαια 
που ακολουθούν. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων καθώς και η 
δηµιουργία των γραφηµάτων έγιναν µε τη βοήθεια των στατιστικών πακέτων EXCEL 
και SPSS.        
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4.4 ∆οµή Ερωτηµατολογίων 
 

Κατά την κατάρτιση των 2 ερωτηµατολογίων που χρησιµοποιήθηκαν στην 
έρευνα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωση των ερωτήσεων και των 
προτεινόµενων απαντήσεων ώστε να είναι κατανοητές και εύστοχες. 

Τα 2 ερωτηµατολόγια που γράφτηκαν για τους σκοπούς της διενεργούµενης 
έρευνας στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αποτελούνται κυρίως από κλειστού 
τύπου ερωτήσεις καθώς ο ερωτηθείς κλήθηκε να επιλέξει τις απαντήσεις στις 
ερωτήσεις που του έγιναν µέσα από προτεινόµενες απαντήσεις. Επιλέχθηκε να 
χρησιµοποιηθεί κλειστός τύπος ερωτήσεων καθώς αυτός ο τύπος προσφέρεται 
καλύτερα για στατιστική ανάλυση και ανίχνευση. Επιπλέον επιλέχθηκαν και κάποιες 
ηµι-κλειστές ερωτήσεις ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε κάποια θέµατα ο 
ερωτώµενος να προσθέσει απαντήσεις έξω από τα καθορισµένα πλαίσια.   Η δοµή 
των ερωτήσεων που ακολουθήθηκε κατά την συγγραφή των ερωτηµατολογίων 
παρουσιάζεται στις ακόλουθες 2 υποενότητες, ενώ τα ερωτηµατολόγια παρατίθενται 
αυτούσια όπως διανεµήθηκαν στους συµµετέχοντες στο παράρτηµα της παρούσας 
εργασίας.  
 
 

4.4.1 ∆οµή Ερωτηµατολογίου-Πελάτες 
 

Το ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε στους πελάτες σε 6 διαφορετικά 
καταστήµατα 3 µεγάλων τραπεζών στη Θεσσαλονίκη περιλαµβάνει συνολικά 11 
οµαδοποιηµένες ερωτήσεις. Πιο συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις 1 έως 3 σκοπό έχουν να 
συλλέξουν προσωπικά στοιχεία για τον ερωτηθέντα και να διαµορφώσουν έτσι το 
προφίλ του όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και το µορφωτικό του επίπεδο. Η σωστή 
διαµόρφωση του προφίλ των συµµετεχόντων αποτέλεσε θέµα ύψιστης σηµασίας στην 
πορεία της έρευνας, καθώς εδώ στηρίχθηκε ένα µεγάλο µέρος της ανάλυσης που 
πραγµατοποιήθηκε στα αποτελέσµατα µε σκοπό τη διεξαγωγή χρήσιµων 
συµπερασµάτων.  Η οµάδα ερωτήσεων 4 έως 8 σκοπό έχει να καταδείξει το βαθµό 
εξοικείωσης του ερωτηθέντος µε το διαδίκτυο καθώς αφορούν στοιχεία όπως λόγοι 
και ώρες χρήσης διαδικτύου, τόπος πρόσβασης κ.α. Οι ερωτήσεις 9 και 10 
αποσκοπούν στην ποσοτικοποίηση των δεδοµένων γύρω από τη χρήση του Internet 
Banking καθώς ο ερωτηθέντας καλείται να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στο αν έχει 
ακούσει για τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών µέσω Internet και αν 
έχει πραγµατοποιήσει τέτοιες συναλλαγές. Η ερώτηση 10 θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως ερώτηση φίλτρο αφού αποτελεί ένα µέσο κατηγοριοποίησης των 
απαντώντων σε χρήστες και µη χρήστες του Internet Banking.  Στο σηµείο αυτό και 
ανάλογα µε την απάντηση που δόθηκε στο ερώτηµα 10, το ερωτηµατολόγιο 
χωρίζεται σε 2 τµήµατα υποερωτήσεων. Το πρώτο τµήµα υποερωτήσεων αφορά µόνο 
αυτούς που έχουν χρησιµοποιήσει το Internet Banking και έχει σκοπό να συλλέξει, 
µεταξύ άλλων, στοιχεία ποσοτικά (χρόνος έναρξης, συχνότητα συναλλαγών) και 
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ποιοτικά (σηµαντικότητα πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των συναλλαγών 
µέσω διαδικτύου). Το δεύτερο τµήµα υποερωτήσεων απαντήθηκε µόνο από αυτούς 
που δεν είχαν χρησιµοποιήσει το Internet Banking (µέχρι τη στιγµή της συµπλήρωσης 
του ερωτηµατολογίου) και στόχο έχουν να καταδείξουν τα αίτια µη χρήσης του 
καθώς και τη θετική ή αρνητική στάση των ερωτηθέντων σε µια ενδεχόµενη 
µελλοντική διενέργεια διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών. Στα υποερωτήµατα 
της ερώτησης 10 όπου οι ερωτηθέντες καλούνται να ταξινοµήσουν µια σειρά 
παραγόντων µε βάση των βαθµό σηµαντικότητάς τους επιχειρείται να µετρηθεί η 
στάση των ερωτηθέντων σε θέµατα όπως τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 
του Internet Banking και τους λόγους µη χρήσης του. Για να µετρηθεί κατά συνέπεια 
η στάση των πελατών κατασκευάστηκε µια βαθµολογική κλίµακα από 1 έως 5 η 
οποία µετρά τη σηµαντικότητα των διαφόρων παραγόντων ως εξής : 

Επιλογή του αριθµού 1 σε περίπτωση που ο ερωτηθείς κρίνει ότι ο 
παράγοντας που αναφέρεται δεν είναι καθόλου σηµαντικός, επιλογή του αριθµού 5 αν 
κρίνει ότι ο παράγοντας που αναφέρεται είναι πολύ σηµαντικός και επιλογή των 
αριθµών 2, 3 ή 4 αν κρίνει ότι ο παράγοντας είναι µεσαίας αναλογικά 
σηµαντικότητας.  

Επιπλέον στο υποερώτηµα που αφορά την συχνότητα µε την οποία οι 
πελάτες πραγµατοποιούν µια σειρά τραπεζικών συναλλαγών µέσω Internet για να 
µετρηθεί η συχνότητα χρησιµοποιήθηκε µια κλίµακα µέτρησης της συχνότητας από 
το 0 έως το 5. Το 0 ως απάντηση στο συγκεκριµένο υποερώτηµα φανερώνει ότι ο 
ερωτηθείς δεν έχει πραγµατοποιήσει ποτέ τη συγκεκριµένη συναλλαγή ενώ αντίθετα 
το 5 φανερώνει ότι πραγµατοποιεί την συγκεκριµένη συναλλαγή συχνά. Οι 
απαντήσεις από 1 έως 4 φανερώνουν αναλογικά µεσαία συχνότητα.    

    Τέλος από την 11η ερώτηση που αφορά όλους τους ερωτηθέντες 
(ανεξάρτητα από το αν είναι χρήστες ή όχι του Internet Banking) εξάγονται 
συµπεράσµατα σχετικά µε τη σηµαντικότητα παραµέτρων αξιολόγησης των 
τραπεζικών ιστοσελίδων (Web Site Evaluation). Στη συγκεκριµένη ερώτηση 
ακολουθήθηκε η ίδια µεθοδολογία για τη µέτρηση της στάσης των ερωτηθέντων, 
δηλαδή αυτή της βαθµολογικής κλίµακας σηµαντικότητας από 1 έως 5.  

 
 

4.4.2 ∆οµή Ερωτηµατολογίου-Τράπεζες 
 
Το ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε σε στελέχη τραπεζών στην Ελλάδα, 

των οποίων οι τράπεζες δραστηριοποιούνται στο χώρο του Internet Banking, 
περιλαµβάνει συνολικά 12 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά το χρονικό διάστηµα 
µέσα στο οποίο η τράπεζα προσφέρει τις υπηρεσίες µέσω του υπό εξέταση 
εναλλακτικού δικτύου διανοµής, δηλαδή µέσω του Internet Banking. Η πληροφορία 
σχετικά µε την εµπειρία που διαθέτει η κάθε τράπεζα στο χώρο αποτέλεσε 
σηµαντικότατο παράγοντα για την πορεία της έρευνας, καθώς εδώ στηρίχθηκε ένα 
µέρος της ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκέ στα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε 
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σκοπό να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα. Η οµάδα των ερωτήσεων 2 έως 4 
περιστρέφεται γύρω από την τραπεζική ιστοσελίδα και µάλιστα η 4η ερώτηση 
διατυπώθηκε αυτούσια και στο ερωτηµατολόγιο προς τους πελάτες για να εξαχθούν 
χρήσιµα συµπεράσµατα ως προς τις διαφορές στην οπτική γωνία των πελατών και 
των τραπεζικών στελεχών για τις τραπεζικές ιστοσελίδες. Για να µετρηθεί η στάση 
των τραπεζικών στελεχών απέναντι στα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να 
διαθέτει µια τραπεζική ιστοσελίδα χρησιµοποιήθηκε η αναφερθείσα στην 
προηγούµενη υποενότητα βαθµολογική κλίµακα από 1 έως 5.  Η ερώτηση 5, η οποία 
χωρίζεται σε 5 υποερωτήµατα, σκοπό έχει να διαµορφώσει µια εικόνα γύρω από τη 
γνώµη των τραπεζικών στελεχών για τη ∆ιαδικτυακή Τραπεζική. Στις 5 προτάσεις-
υποερωτήµατα που διατυπώθηκαν δόθηκε στους ερωτώµενους η δυνατότητα 
επιλογής µεταξύ 4 διαφορετικών επιλογών-απαντήσεων ώστε να εκφράσουν το 
βαθµό συµφωνίας τους µε τις προτάσεις (Συµφωνώ, Μάλλον Συµφωνώ, Μάλλον 
∆ιαφωνώ, ∆ιαφωνώ). Στις ερωτήσεις 6 και 7 γίνεται αναφορά στις επενδύσεις που 
αναµένεται να πραγµατοποιήσουν οι τράπεζες ώστε να καταστήσουν ακόµα πιο 
ανταγωνιστικό το εν λόγω κανάλι διανοµής. Οι ερωτήσεις 8 έως 10 στοχεύουν να 
συγκεντρώσουν ποσοτικά στοιχεία γύρω από την πελατειακή βάση του Internet 
Banking. Στην ερώτηση 11 ζητήθηκε η γνώµη των τραπεζικών στελεχών όσον αφορά 
τον βαθµό εξοικείωσης των Ελλήνων µε τη ∆ιαδικτυακή Τραπεζική όπως αυτή 
διαµορφώθηκε έως την χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Τέλος στη 12η 
ερώτηση επιχειρείται να αποσαφηνιστούν οι σηµαντικότεροι παράγοντες σύµφωνα µε 
τα στελέχη των τραπεζών που θα συµβάλλουν στην ολοένα και µεγαλύτερη 
υιοθέτηση του Internet Banking στην Ελλάδα.  
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Κεφάλαιο 5ο: Αποτελέσµατα 1ου σκέλους έρευνας - Συµπεράσµατα 

 
 
 

5.1 Προφίλ συµµετεχόντων 
 

Στο 1ο σκέλος της παρούσας έρευνας συµµετείχε ένα τυχαίο δείγµα 180 
ενήλικων πελατών ελληνικών τραπεζών. Μοναδικό κριτήριο που τέθηκε για την 
συµµετοχή τους στην έρευνα ήταν να χρησιµοποιούν τακτικά ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Στα Γραφήµατα που ακολουθούν, παρατίθενται σχηµατικά τα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα, προσπαθώντας µε 
αυτόν τον τρόπο να σκιαγραφήσουµε το προφίλ τους. Πιο συγκεκριµένα στο 
Γράφηµα 5.1 απεικονίζεται η σύνθεση του δείγµατος µε βάση το φύλο. Το 53,3% των 
πελατών που συµµετείχαν στην έρευνα απαντώντας το ερωτηµατολόγιο που τους 
δόθηκε ήταν άνδρες, ενώ το 46,7% γυναίκες.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.1 
 

Όσον αφορά την ηλικιακή σύνθεση του δείγµατος, αυτή παρουσιάζεται στο 
Γράφηµα 5.2. Το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων ανήκει ηλικιακά στο 
διάστηµα 41 έως 65 ετών. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 47,8% (86 στους 180 
πελάτες). Τα ποσοστά στις ηλικίες 18-25, 26-40 και >65 διαµορφώνονται στο 21,1%, 
27,8% και 3,3% αντίστοιχα. Παρατηρούµε δηλαδή ότι οι 3 στους 4 συµµετέχοντες 
στην έρευνα ανήκει ηλικιακά στην οµάδα 26-65 ετών, η οποία θεωρείται και η πλέον 
παραγωγική για την κοινωνία ηλικιακή οµάδα.  
 
 
 
 
 
 

ΦΥΛΟ

53,3%
46,7% ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5.2 
 
 Ένας στους δύο από τους πελάτες που συµµετείχαν στην έρευνα  δήλωσαν ότι 
είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίου (50% του συνόλου). Ένας στους  5 δήλωσε ότι 
κατέχει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο (20% του συνόλου) ενώ 18,9% έφτασε το 
ποσοστό όσων ήταν απόφοιτοι Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων. Τέλος 7,8% των 
ερωτηθέντων ήταν απόφοιτοι Λυκείου ή Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 
ενώ 3,3% δήλωσαν απόφοιτοι Γυµνασίου. Η κατάταξη του δείγµατος µε βάση το 
µορφωτικό του επίπεδο παρουσιάζεται στο Γράφηµα 5.3 που ακολουθεί.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.3 
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5.2 Πελάτες τραπεζών στην Ελλάδα & Internet 
 
Στην ερώτηση που τέθηκε σχετικά µε το αν είστε συνδεδεµένος-η µε το ∆ιαδίκτυο 
από το σπίτι το 71,7% απάντησε θετικά ενώ το 28,3% αρνητικά (Γράφηµα 5.4) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.4 
 
 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές  στα ποσοστά πρόσβασης στο 
Internet από το σπίτι που προκύπτουν ανάλογα  µε το φύλο, την ηλικιακή οµάδα και 
το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων στην έρευνα. Οι διαφορές αυτές 
παρουσιάζονται στους πίνακες 5.1, 5.2 και 5.3 αντίστοιχα.  
 
 

Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο από το σπίτι ανά φύλο 
 

ΦΥΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗ INTERNET 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ
21 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΑΝ∆ΡΑΣ 72 24 96 75% 25% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 57 27 84 67,9% 32,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 129 51 180   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Επί του συνόλου του κάθε φύλου 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΌΧΙ

28,3%

ΝΑΙ 
71,7%
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Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο από το σπίτι ανά ηλικιακή οµάδα 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ INTERNET 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ
22 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 

18-25 28 10 38 73,7% 26,3% 

26-40 37 13 50 74% 26% 

41-65 62 24 86 72,1% 27,9% 

>65 2 4 6 33,3% 66,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 129 51 180   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 
 
 

Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο από το σπίτι ανά µορφωτικό επίπεδο 
 

ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ INTERNET 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ
23 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 0 6 6 0% 100% 

ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ 6 8 14 42,9% 57,1% 

ΤΕΙ 23 11 34 67,7% 32,3% 

ΑΕΙ 66 24 90 73,3% 26,7% 

ΜΕΤΑΠΤ.-
∆Ι∆ΑΚΤΟΡ. 

34 2 36 94,4% 5,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 129 51 180   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 
 
 

Από τα παραπάνω στοιχεία της έρευνας διαφαίνονται κάποιες τάσεις 
αναφορικά µε το προφίλ των συνδεδεµένων στο Internet από το σπίτι πελατών. 
Ειδικότερα παρατηρήθηκε µεγαλύτερη τάση των ανδρών πελατών σε σχέση µε τις 
γυναίκες να έχουν σύνδεση Internet στο σπίτι (75% έναντι 67,9%). Επιπλέον η 
ηλικιακή οµάδα που περιλαµβάνει τους πελάτες άνω των 65 ετών έχει σαφώς 
µικρότερη συχνότητα πρόσβασης από το σπίτι σε σχέση µε τους νεότερους. Τέλος 
παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και πρόσβασης στο 
Internet καθώς όσο υψηλότερη η µορφωτική βαθµίδα των πελατών, καταγράφηκε η 
τάση να µεγαλώνει και το ποσοστό πρόσβασής τους στο ∆ιαδίκτυο από το σπίτι.  

                                                 
22 Επί του συνόλου της κάθε ηλικιακής οµάδας 
23 Επί του συνόλου της κάθε µορφωτικής βαθµίδας 
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Όσον αφορά το είδος της σύνδεσης στο Internet που έχουν οι πελάτες από την 
έρευνα προέκυψε ότι το 58% όσων δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση από το σπίτι, 
διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση DSL ενώ το 42% έχει µη ευρυζωνική σύνδεση (PSTN 
ή ISDN). Το πλήθος των πελατών – χρηστών Internet ανά είδος σύνδεσης 
παρουσιάζεται στο Γράφηµα  5.5. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.5 

 
 

Στους πελάτες που δήλωσαν ότι δεν είναι συνδεδεµένοι µε το ∆ιαδίκτυο από 
το σπίτι τέθηκε το ερώτηµα πότε σκοπεύουν να συνδεθούν. Η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων αρνήθηκε να προσδιορίσει σε πόσο χρονικό διάστηµα θα συνδεθεί µε 
το Internet από το σπίτι επιλέγοντας την απάντηση ∆εν Ξέρω - ∆εν Απαντώ (∆Ξ-∆Α). 
Από αυτούς που δέχθηκαν να προσδιορίσουν αυτό το διάστηµα, οι περισσότεροι 
δήλωσαν ότι θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet από το σπίτι σε 6 µήνες µε 1 
χρόνο (Γράφηµα 5.6), ενώ σηµαντικό είναι και το ποσοστό όσων απάντησαν ότι δεν 
πρόκειται ποτέ να συνδεθούν (13,7%). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.6 
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Στην ερώτηση από πού αλλού εκτός σπιτιού έχετε πρόσβαση στο Internet η 
συντριπτική πλειοψηφία (περίπου 64%) απάντησε από το χώρο εργασίας, ενώ 
ακολούθησαν οι απαντήσεις από το πανεπιστήµιο και από Internet Café. Το 4% των 
ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει πρόσβαση από αλλού χωρίς όµως να διευκρινίσει τον 
τόπο πρόσβασης (Γράφηµα 5.7). 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.7 
 
 
Οι περισσότεροι πελάτες τραπεζών, όπως προκύπτει από την έρευνα, 

χρησιµοποιούν το Internet κατά κύριο λόγο ως µέσο ενηµέρωσης και πληροφόρησης. 
Στους λόγους χρήσης του ∆ιαδικτύου ακολουθούν η επικοινωνία µε e-mail, ως 
εργαλείο βοήθειας στην εργασία, η ψυχαγωγία, ως εργαλείο βοήθειας στις σπουδές, η 
διενέργεια τραπεζικών ή χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και η αγορά προϊόντων 
(e-commerce). Τα ποσοστά των απαντήσεων όσον αφορά τους λόγους χρήσης του 
Internet παρουσιάζονται στο Γράφηµα 5.8. Πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι 
σε ποσοστό 1,4% οι πελάτες επέλεξαν άλλο λόγο µε πιο σηµαντικούς αυτόν της 
επικοινωνίας µέσω Skype καθώς και του «κατεβάσµατος» λογισµικού για τον 
υπολογιστή.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.8 
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Περίπου 4 στους 10 από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είναι συνδεδεµένοι 
στο ∆ιαδίκτυο από 1 έως 2 ώρες την ηµέρα ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (3 στους 
4) χρησιµοποιεί το Internet για διάστηµα µικρότερο των 2 ωρών ηµερησίως 
(Γράφηµα 5.9) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.9 
 
 
Οι πελάτες των τραπεζών στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έρευνα, 

δηλώνουν αρκετά εξοικειωµένοι µε τη χρήση του Internet καθώς περίπου 1 στους 3 
συνδέεται σε αυτό για χρονικό διάστηµα από 5 έως 10 χρόνια ενώ το ίδιο ποσοστό 
ερωτηθέντων απαντά ότι χρησιµοποιεί το Internet για διάστηµα από 2 έως 5 χρόνια. 
Χρήση του Internet για λιγότερο από 1 χρόνο δηλώνει ότι κάνει µόλις 1 στους 10 
πελάτες (Γράφηµα 5.10). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.10 
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5.3 Πελάτες τραπεζών στην Ελλάδα & Internet Banking 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών τραπεζών στην Ελλάδα δηλώνουν 
ενήµεροι για τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών µέσω Internet σε 
ποσοστό 91,1%. Εντούτοις µόνο το 25,6% του συνόλου των πελατών (περίπου 1 
στους 4) δηλώνει ότι έχει πραγµατοποιήσει στο παρελθόν κάποια τραπεζική ή 
χρηµατιστηριακή συναλλαγή µέσω ∆ιαδικτύου (Γραφήµατα 5.11 & 5.12). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.11      ΓΡΑΦΗΜΑ 5.12 
 
 

Στο σηµείο αυτό µε σκοπό να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα για το 
προφίλ των χρηστών του Internet Banking πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας µε βάση το φύλο, την ηλικία και την µόρφωση. 

 

Χρήση του Internet Banking ανά φύλο 
  

ΦΥΛΟ ΧΡΗΣΗ INTERNET 
BANKING 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ
24 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΑΝ∆ΡΑΣ 26 70 96 27,1% 72,9% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 20 64 84 23,8% 76,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 46 134 180   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 
 

 

                                                 
24 Επί του συνόλου του κάθε φύλου 
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Χρήση του Internet Banking ανά ηλικιακή  οµάδα 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΗΣΗ INTERNET  
BANKING 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ
25 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 

18-25 10 28 38 26,3% 73,7% 

26-40 20 30 50 40% 60% 

41-65 16 70 86 18,6% 81,4% 

>65 0 6 6 0% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 46 134 180   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 
 
 

Χρήση του Internet Banking ανά µορφωτικό επίπεδο 
 

ΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET 
BANKING 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ
26 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 0 6 6 0% 100% 

ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ 2 12 14 14,3% 85,7% 

ΤΕΙ 6 28 34 17,6% 82,4% 

ΑΕΙ 26 64 90 28,9% 71,1% 

ΜΕΤΑΠΤ.-
∆Ι∆ΑΚΤΟΡ. 

12 24 36 33,3% 66,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 46 134 180   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 
 
 

Από τον πίνακα 5.4 προκύπτει ότι το Internet Banking είναι πιο διαδεδοµένο 
στους άνδρες κατά 3,3 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε τις γυναίκες. Μιλώντας µε 
όρους πιθανοτήτων, η πιθανότητα ενός άνδρα να χρησιµοποιεί το Internet Banking, 
πάντα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, είναι 26/70=37,14%, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για µια γυναίκα είναι 20/64=31,25%. Συνεπώς οι άνδρες έχουν 
0,3714/0,3125=1,19 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιµοποιούν το Internet 
Banking. Αναφορικά µε την ηλικία, η µεγαλύτερη συχνότητα χρηστών εντοπίζεται 
στην ηλικιακή οµάδα από 26 έως 40 ετών όπως φαίνεται στον πίνακα 5.5. Η 

                                                 
25 Επί του συνόλου της κάθε ηλικιακής οµάδας 
26 Επί του συνόλου της κάθε µορφωτικής βαθµίδας 
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πιθανότητα κάποιου να ανήκει σε αυτή την οµάδα και να χρησιµοποιεί το Internet 
Banking φτάνει στο 20/30=66,7%, ενώ η αντίστοιχη πιθανότητα για κάποιον από 41 
έως 65 ετών είναι µόλις 16/70=22,86%. Από τον πίνακα 5.6 παρατηρούµε ότι ο ένας 
στους τρεις κατόχους Μεταπτυχιακού ή ∆ιδακτορικού τίτλου είναι χρήστης του 
Internet Banking, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους αποφοίτους Λυκείου ή 
Μεταλυκειακής εκπαίδευσης είναι ένας στους εφτά. Η πιθανότητα κάποιος να είναι 
κάτοχος Μεταπτυχιακού ή ∆ιδακτορικού και να είναι χρήστης του Internet Banking 
είναι σύµφωνα µε την έρευνα 12/24=50%. Η αντίστοιχη πιθανότητα για κάποιον 
απόφοιτο Λυκείου ή Μεταλυκειακής εκπαίδευσης είναι 2/12=16,7%. Κατά συνέπεια, 
ο κάτοχος Μεταπτυχιακού ή ∆ιδακτορικού τίτλου έχει 0,5/0,167=3 φορές µεγαλύτερη 
πιθανότητα να χρησιµοποιεί Internet Banking σε σχέση µε έναν απόφοιτο Λυκείου ή 
Μεταλυκειακής εκπαίδευσης.  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 9 στους 10 χρήστες του Internet 
Banking (ποσοστό 89,13%) δηλώνουν ότι είναι συνδεδεµένοι στο Internet από το 
σπίτι. Από αυτούς οι 7 στους 10 έχουν ευρυζωνική σύνδεση. Επιπλέον εκτός από την 
προτίµηση των χρηστών του Internet Banking στην γρήγορη σύνδεση από το σπίτι, οι 
2 στους 5 δηλώνουν ότι κάνουν χρήση του ∆ιαδικτύου για τουλάχιστον 2 ώρες 
ηµερησίως, ενώ οι 7 στους 10 δηλώνουν αρκετά εξοικειωµένοι χρήστες του Internet 
αφού το χρησιµοποιούν για περισσότερα από 5 χρόνια.   

Όσον αφορά την έναρξη χρήσης του Internet Banking εκ µέρους των 
πελατών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της έρευνας δήλωσαν ότι το χρησιµοποιούν, 
ποσοστό 91,3% προσδιορίζεται ως νέος, και όχι τόσο έµπειρος, χρήστης της εν λόγω 
υπηρεσίας καθώς την χρησιµοποιεί για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 3 ετών 
(Γράφηµα 5.13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.13 
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Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας οι πελάτες που δήλωσαν χρήστες του Internet 
Banking κλήθηκαν να εκφράσουν την γνώµη τους σχετικά µε το βαθµό 
σηµαντικότητας διαφόρων παραγόντων που θεωρούνται ως τα δυνατά και αδύνατα 
σηµεία της διαδικτυακής τραπεζικής. Η µέτρηση της σηµαντικότητας έγινε µε τη 
χρήση µιας κλίµακας από 1 (καθόλου σηµαντικό) έως 5 (πολύ σηµαντικό). Οι µέσοι 
όροι ως προς το βαθµό σηµαντικότητας που συγκέντρωσε κάθε παράγοντας  
παρουσιάζονται στα Γραφήµατα 5.14 και 5.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.14 
 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι πελάτες θεωρούν ως σηµαντικότερο 
πλεονέκτηµα του Internet Banking το γεγονός ότι τους παρέχει ευκολία καθώς 
απλοποιεί τις συναλλαγές. Ο συγκεκριµένος παράγοντας συγκέντρωσε µέσο όρο 4,04 
στην πενταβάθµια κλίµακα σηµαντικότητας από τους πελάτες-χρήστες του Internet 
Banking. Πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα θεωρείται επίσης και η ταχύτητα 
εξυπηρέτησης που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο σε σύγκριση µε την «παραδοσιακή» 
εξυπηρέτηση σε κάποιο τραπεζικό κατάστηµα (µ.ο. σηµαντικότητας 3,83). Το πιο 
ασήµαντο πλεονέκτηµα όπως προέκυψε από την έρευνα είναι το χαµηλό κόστος του 
Internet Banking (µ.ο. σηµαντικότητας 2) γεγονός που καταδεικνύει ότι οι χρήστες 
του δεν θεωρούν ότι το κόστος των προσφερόµενων από τις τράπεζες διαδικτυακών 
υπηρεσιών είναι ιδιαιτέρως χαµηλό ώστε το γεγονός αυτό να αποτελεί πλεονέκτηµα 
(Γράφηµα 5.14).  

Όσον αφορά τη σηµαντικότητα των µειονεκτηµάτων, πρώτο σε 
σηµαντικότητα µε διαφορά από τα υπόλοιπα (µ.ο. 4.26), είναι η ασφάλεια των 
συναλλαγών. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι οι Έλληνες πελάτες δεν έχουν ακόµα 
πειστεί σχετικά µε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και εξακολουθούν 
να παραµένουν δύσπιστοι απέναντι στις διαβεβαιώσεις των τραπεζών για την 
αρτιότητα των συστηµάτων ασφαλείας που διαθέτουν. Σηµαντικό µειονέκτηµα 
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θεωρείται µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας και η προσφορά περιορισµένων 
υπηρεσιών εκ µέρους των τραπεζών όσον αφορά την ηλεκτρονική τραπεζική (µ.ο. 
2,91). Ακολουθούν σε σηµαντικότητα η απρόσωπη εξυπηρέτηση που παρέχεται µέσω 
του Internet Banking και το υψηλό κόστος που αυτό συνεπάγεται. Τέλος το τελευταίο 
σε σηµαντικότητα µειονέκτηµα είναι σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες η δυσκολία στο 
χειρισµό γεγονός αναµενόµενο καθώς όπως προέκυψε και κατά την αξιολόγηση των 
πλεονεκτηµάτων στην κορυφή της κατάταξης ήταν η ευκολία του Internet Banking 
(Γράφηµα 5.14 & 5.15).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.15 

 
Στην πλειοψηφία τους οι πελάτες που χρησιµοποιούν το Internet Banking 

δηλώνουν περιστασιακοί χρήστες αφού 47,8% αυτών δηλώνει ότι το χρησιµοποιεί 
µερικές φορές το χρόνο ενώ µόλις ένας στους  δέκα κάνει συστηµατική χρήση 
(µερικές φορές την εβδοµάδα ή καθηµερινά). Τα ποσοστά της συχνότητας µε την 
οποία οι πελάτες κάνουν χρήση του Internet Banking παρουσιάζονται στο Γράφηµα 
5.16 που ακολουθεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.16 
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Οι χρήστες του Internet Banking ρωτήθηκαν σχετικά µε το πόσο συχνά 
πραγµατοποιούν µια σειρά από συναλλαγές. Η συχνότητα µετρήθηκε µε τη χρήση 
µιας κλίµακας από το 0 έως το 5, όπου το 0 δηλώνει ότι ο πελάτης δεν πραγµατοποιεί 
ποτέ την εν λόγω συναλλαγή ενώ το 5 ότι την πραγµατοποιεί συχνά. Τα 
αποτελέσµατα που προέκυψαν για την συχνότητα πραγµατοποίησης συγκεκριµένων 
συναλλαγών παρουσιάζονται στο Γράφηµα 5.17. Η συναλλαγή που φαίνεται να 
πραγµατοποιούν συχνότερα οι πελάτες των τραπεζών στην Ελλάδα είναι η ερώτηση 
σχετικά µε το υπόλοιπο των καταθετικών ή δανειακών τους λογαριασµών (µ.ο. 3,17). 
Σε συχνότητα διεξαγωγής ακολουθούν η µεταφορά χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών 
(µ.ο. 2,69), οι πάγιες εντολές πληρωµής (µ.ο. 2,57), η πληρωµή πιστωτικής κάρτας 
(µ.ο. 2,21), η πληρωµή δόσεων δανείου (µ.ο. 1,17), τα εµβάσµατα (µ.ο. 0,95), η 
πληρωµή ΙΚΑ-ΦΠΑ (µ.ο. 0,83), άλλη υπηρεσία µε συχνότερη την παραγγελία µπλόκ 
επιταγών καθώς και την προσφορά δωρεάς σε Κοινωφελείς Οργανισµούς (µ.ο. 0,23) 
και τέλος η αγοραπωλησία µετοχών-οµολόγων (µ.ο. 0,17).   

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.17 
 
 
Η συχνότητα πραγµατοποίησης των παραπάνω συναλλαγών δείχνει να 

διαφέρει ανάλογα µε το φύλο.  Οι διαφορές αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 5.7 
όπου εµφανίζεται οι συχνότητα πραγµατοποίησης των συναλλαγών στους άνδρες & 
στις γυναίκες χρήστες. Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι οι γυναίκες που 
χρησιµοποιούν το Internet Banking στέλνουν µε µεγαλύτερη συχνότητα εµβάσµατα 
σε σχέση µε τους άνδρες. Επιπλέον τείνουν να πληρώνουν δόσεις δανείων καθώς  
επίσης και να πραγµατοποιούν χρηµατιστηριακές συναλλαγές συχνότερα από τους 
άνδρες.    

 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ-∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΕΚΟ(∆ΕΗ,ΟΤΕ)

ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ-ΦΠΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓ/ΜΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΟΣΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΆΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ε
Ι∆

Ο
Σ

 Σ
Υ

Ν
Α

Λ
Λ

Α
Γ

Η
Σ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

 



 62 

Είδος συναλλαγής Internet Banking ανά φύλο 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ-
∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ 

3,62 
 

2,60 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00 2,50 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 2,77 2,30 

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΕΚΟ(∆ΕΗ,ΟΤΕ) 1,08 0,50 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ-ΦΠΑ 2,85 2,50 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓ/ΜΩΝ 1,15 0,70 

ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΟΣΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 0,92 1,50 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0,00 1,40 

ΆΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,38 0,10 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 
 

 
Με σκοπό να προκύψουν συµπεράσµατα σχετικά µε το τι είναι αυτό που 

αποτρέπει κατά κύριο λόγο τους πελάτες τραπεζών να χρησιµοποιήσουν την 
∆ιαδικτυακή τραπεζική ζητήθηκε από τους µη χρήστες του Internet Banking να 
κατατάξουν µε βαθµό σηµαντικότητας κάποιους παράγοντες οι οποίοι δρουν 
ανασταλτικά στην υιοθέτηση του. Ο σηµαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας όπως 
ήταν αναµενόµενο, αναδείχθηκε από την έρευνα ο φόβος που διακατέχει τους 
πελάτες αναφορικά µε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών (µ.ο. 4,18). 
Αρκετοί από τους ερωτηθέντες έκριναν αρκετά σηµαντικό λόγο για την άρνηση τους 
να χρησιµοποιήσουν το Internet Banking το γεγονός ότι προτιµούν την “face to face” 
εξυπηρέτηση που τους παρέχεται στα τραπεζικά καταστήµατα (µ.ο. 3,78). Αρκετά 
σηµαντικός θεωρείται και ο παράγοντας της ελλιπούς ενηµέρωσης γύρω από τις 
υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του Internet Banking (µ.ο. 3,46). Τέλος δεν 
φαίνονται ιδιαίτερα σηµαντικοί οι παράγοντες της µικρής εξοικείωσης µε την 
τεχνολογία (µ.ο. 2,49) και του υψηλού κόστους των προσφερόµενων υπηρεσιών (µ.ο. 
1,97 Γράφηµα 5.18).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5.18 
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Η ανάλυση των λόγων µη χρήσης του Internet Banking ανά φύλο, ηλικιακή 
οµάδα και µορφωτικό επίπεδο που παρουσιάζεται στον πίνακα 5.8 µας δίνει χρήσιµες 
πληροφορίες σχετικά µε τις διαφορές όσον αφορά τη σηµαντικότητα  των λόγων  για 
τους οποίους οι πελάτες εµφανίζονται απρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν το Internet 
Banking. Από τον πίνακα προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα : α) Οι άνδρες 
συγκριτικά µε τις γυναίκες θεωρούν σηµαντικότερους αποτρεπτικούς παράγοντες τον 
φόβο για την ασφάλεια των συναλλαγών και το υψηλό κόστος των προσφερόµενων 
υπηρεσιών. β) Ο φόβος για την ασφάλεια είναι µεγαλύτερος στην ηλικιακή οµάδα 26-
40 παρά το γεγονός ότι σε αυτή την οµάδα η διείσδυση του Internet Banking φτάνει 
το 40% (βλέπε πίνακα 5.5). γ) Ο φόβος για την ασφάλεια είναι µεγαλύτερος στους 
κατόχους Μεταπτυχιακού ή ∆ιδακτορικού τίτλου παρόλο που σε αυτή την οµάδα η 
διείσδυση του Internet Banking φτάνει το 33,3% (βλέπε πίνακα 5.6) ενώ ο λιγότερο 
σηµαντικός παράγοντας σε αυτό το µορφωτικό επίπεδο είναι η εξοικείωση µε την 
τεχνολογία.  

 
 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET BANKING ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΜΟΡΦΩΣΗ 

ΛΟΓΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙ-
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ΛΥΚΕΙΟ

-ΙΕΚ 
ΤΕΙ ΑΕΙ ΜΕΤΑΠΤ.-

∆Ι∆ΑΚΤΟΡ 

ΕΛΛΙΠΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

3,37 
 

3,56 3,64 3,6 3,37 3,00 3,33 3,00 3,50 3,44 3,75 

ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

4,25 4,09 4,00 4,33 4,23 3,67 3,00 4,17 4,14 4,19 4,50 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

3,66 3,91 3,79 3,4 3,89 4,33 4,67 4,17 4,00 3,47 3,92 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2,31 2,69 2,43 2,00 2,57 4,33 3,00 3,33 2,14 2,81 1,50 

ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 2,09 1,84 2,29 1,53 2,09 1,33 3,00 3,00 1,86 1,88 1,58 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 
 
 
 Οι µη χρήστες του Internet Banking ρωτήθηκαν για µια ενδεχόµενη 

µελλοντική εκ µέρους τους χρήση της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Θετική ή µάλλον 
θετική απάντηση έδωσε το 52,3% των ερωτηθέντων ενώ το 47,7% απάντησε 
αρνητικά ή µάλλον αρνητικά (Γράφηµα 5.19).  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5.19 
 

Σηµαντικές διαφορές παρατηρούνται στην πρόθεση χρήσης του Internet 
Banking ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο των 
ερωτηθέντων. Οι διαφορές αυτές παρουσιάζονται στους πίνακες 5.9, 5.10 & 5.11 που 
ακολουθούν. Πιο συγκεκριµένα όπως προκύπτει από την έρευνα, οι άνδρες σε 
ποσοστό 62,9% αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόµενο να χρησιµοποιήσουν το Internet 
Banking στο µέλλον την ίδια στιγµή που το ποσοστό αυτό στις γυναίκες φτάνει µόλις 
στο 40,6%. Επιπλέον η µεγαλύτερη συχνότητα θετικών απαντήσεων αναφορικά µε τη 
µελλοντική χρήση του Internet Banking παρατηρήθηκε στις ηλικίες από 26 έως 40 
ετών (ποσοστό 66,7%) και στους κατόχους µεταπτυχιακού ή διδακτορικού 
διπλώµατος (ποσοστό 58,8%). 

 
 

ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ INTERNET BANKING 
(ΑΝΑ ΦΥΛΟ) 

 ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΝΑΙ 

ΜΑΛΛΟΝ 
ΝΑΙ 

ΜΑΛΛΟΝ 
ΟΧΙ 

ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΟΧΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΘΕΤΙΚΩΝ Ή 
ΜΑΛΛΟΝ 
ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ27 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ Ή 
ΜΑΛΛΟΝ 
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ27 

ΑΝ∆ΡΑΣ 8 36 24 2 62,9% 37,1% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2 24 26 12 40,6% 59,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 10 60 50 14   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Επί του συνόλου του κάθε φύλου 
 

ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ INTERNET 
BANKING

7,5%

44,8%37,3%

10,4%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ
ΜΑΛΛΟΝ ΌΧΙ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΌΧΙ
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ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ INTERNET BANKING 
(ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α) 

 ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΝΑΙ 

ΜΑΛΛΟΝ 
ΝΑΙ 

ΜΑΛΛΟΝ 
ΟΧΙ 

ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΟΧΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΘΕΤΙΚΩΝ Ή 
ΜΑΛΛΟΝ 
ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ28 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ Ή 
ΜΑΛΛΟΝ 
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ28 

18-25 2 16 10 0 64,3% 35,7% 

26-40 4 16 10 0 66,7% 33,3% 

41-65 4 28 28 10 45,7% 54,3% 

>65 0 0 2 4 0% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 10 60 50 14   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10 
 
 

ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ INTERNET BANKING 
(ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο) 

 ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΝΑΙ 

ΜΑΛΛΟΝ 
ΝΑΙ 

ΜΑΛΛΟΝ 
ΟΧΙ 

ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΟΧΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΘΕΤΙΚΩΝ Ή 
ΜΑΛΛΟΝ 
ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ29 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ Ή 
ΜΑΛΛΟΝ 
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ29 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 0 0 4 2 0% 100% 

ΛΥΚΕΙΟ-
ΙΕΚ 

0 6 4 2 50% 50% 

ΤΕΙ 0 14 14 0 50% 50% 

ΑΕΙ 2 28 24 10 46,9% 53,1% 

ΜΕΤΑΠΤ.-
∆Ι∆ΑΚΤΟΡ. 

8 12 14 0 58,8% 41,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 10 60 50 14   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11 
 
 

Τέλος ζητήθηκε από όλους τους ερωτηθέντες πελάτες να βαθµολογήσουν µε 
την κλίµακα 1 έως 5 µια σειρά παραµέτρων που θεωρούν ως πιο σηµαντικές για την 
ιστοσελίδα µιας τράπεζας. Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 
από το σύνολο του δείγµατος (Γράφηµα 5.20) και στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των 
αποτελεσµάτων µε βάση το αν οι ερωτηθέντες κάνουν χρήση του Internet Banking ή 
όχι και µε βάση το φύλο µε σκοπό να καταγραφούν τυχόν διαφορές στις δοθείσες 
απαντήσεις. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι πελάτες τραπεζών θεωρούν ότι η 

                                                 
28 Επί του συνόλου της κάθε ηλικιακής οµάδας 
 
29 Επί του συνόλου της κάθε µορφωτικής βαθµίδας 
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ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί την σηµαντικότερη παράµετρο η οποία πρέπει 
να προβλέπεται κατά το σχεδιασµό του site µιας τράπεζας (µ.ο.4,32). Σε 
σηµαντικότητα ακολουθούν η αξιοπιστία (µ.ο. 3,78), η σωστή παρουσίαση της 
πληροφορίας (µ.ο. 3,57), η ευκολία πλοήγησης (µ.ο. 2,92) και τέλος η ελκυστική 
εµφάνιση (µ.ο. 2,23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.20 

 
Αν παρατηρήσουµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για την σηµαντικότητα 

των παραγόντων του τραπεζικού site ξεχωριστά για τους χρήστες του Internet 
Banking και ξεχωριστά για όσους δεν το χρησιµοποιούν, θα διαπιστώσουµε ότι η 
κατάταξη των παραγόντων παραµένει η ίδια και στις 2 κατηγορίες πελατών. Αξίζει 
όµως να σηµειωθεί ότι οι χρήστες επιµένουν λίγο περισσότερο στην ευκολία 
πλοήγησης του site (µ.ο. 3 έναντι 2,9 για τους µη χρήστες). Από την άλλη οι µη 
χρήστες τείνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την ελκυστική εµφάνιση του site 
(µ.ο. 2,36 έναντι 1,87 για τους χρήστες). Ανάλογα προέκυψε ότι οι άνδρες δίνουν 
µεγαλύτερη έµφαση στο θέµα της ασφάλειας από τις γυναίκες (µ.ο. ανδρών 
µεγαλύτερος κατά 0,21 από µ.ο. γυναικών), ενώ οι γυναίκες δίνουν µεγαλύτερη 
έµφαση στην ελκυστικότητα της εµφάνισης του site (µ.ο. γυναικών µεγαλύτερος κατά 
0,28 από µ.ο. ανδρών). Στον πίνακα 5.12 που ακολουθεί παρουσιάζεται η 
σηµαντικότητα των παραµέτρων που πρέπει να έχει ένα τραπεζικό site σύµφωνα µε 
το αν ο πελάτης χρησιµοποιεί ή όχι το Internet Banking και σύµφωνα µε το αν είναι 
άνδρας ή γυναίκα. 

 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ SITE
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ SITE ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
INTERNET BANKING & ΦΥΛΟ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

3,00 2,90 2,89 2,95 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

1,87 2,36 2,10 2,38 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 3,61 3,84 3,73 3,83 

ΣΩΣΤΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

3,48 3,60 3,46 3,69 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4,26 4,34 4,42 4,21 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12 
 
 
 

5.4 Σύνοψη Συµπερασµάτων  
 
Τα βασικότερα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το πρώτο σκέλος της 

έρευνας, δηλαδή από αυτό που αφορά το Internet Banking στην Ελλάδα από την 
πλευρά των πελατών, µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

 
Α) Περίπου ένας στους τέσσερις πελάτες δηλώνουν ότι πραγµατοποιούν τραπεζικές 
συναλλαγές µέσω Internet. 
B) Το προφίλ του πελάτη-χρήστη που συναντάται µε µεγαλύτερη συχνότητα είναι 
άνδρας ηλικίας 26 έως 40 ετών κάτοχος µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.  
Γ) Το Internet Banking πλεονεκτεί σύµφωνα µε τους πελάτες γιατί προσφέρει 
ευκολία και απλοποίηση των συναλλαγών. Αντίθετα το σηµαντικότερο µειονέκτηµά 
του είναι η ελλιπής ασφάλεια των συναλλαγών.  
∆) Η συναλλαγή που πραγµατοποιείται µε µεγαλύτερη συχνότητα από τους χρήστες 
του Internet Banking είναι η ερώτηση υπολοίπου καταθετικών ή δανειακών 
λογαριασµών.  
Ε) Ο σηµαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την υιοθέτηση του Internet 
Banking είναι ο φόβος που διακατέχει τους πελάτες αναφορικά µε την ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών.  
Στ) Οι πελάτες θεωρούν απαραίτητο συστατικό για ένα τραπεζικό site την παροχή 
ασφάλειας στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω αυτού. 
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Κεφάλαιο 6ο: Αποτελέσµατα 2ου σκέλους έρευνας - Συµπεράσµατα 
 
 
6.1 Προσφορά υπηρεσιών µέσω τραπεζικής Ιστοσελίδας 
 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα διαθέτουν αρκετή 
εµπειρία στην προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών µέσω Internet καθώς οι 7 στις 10 
δηλώνουν ότι δραστηριοποιούνται στο χώρο του Internet Banking για τουλάχιστον 7 
χρόνια (Γράφηµα 6.1). Ο µέσος όρος της έναρξης προσφοράς τέτοιου είδους 
υπηρεσιών για τις συµµετέχουσες στην έρευνα τράπεζες είναι τα 6,75 έτη µε µέγιστη 
τιµή τα 10 έτη και ελάχιστη το 1,5 έτος. Συνεπώς η πλειοψηφία των τραπεζών στην 
Ελλάδα είχε αναπτύξει µέχρι και το 2000 κάποιο σύστηµα ∆ιαδικτυακής τραπεζικής 
παρέχοντας στους πελάτες τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών από 
το σπίτι.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.1 
 

Όσον αφορά το σχεδιασµό και τη συντήρηση των τραπεζικών ιστοσελίδων ως 
επί το πλείστον αυτές οι εργασίες φαίνεται να αποτελούν καθήκοντα των ανθρώπων 
που στελεχώνουν τις τράπεζες. Πιο συγκεκριµένα όλες οι τράπεζες που συµµετείχαν 
στην έρευνα δήλωσαν ότι το site τους σχεδιάστηκε από στελέχη της ίδιας της 
τράπεζας ενώ το  50% δήλωσαν ότι ο σχεδιασµός πραγµατοποιήθηκε µε συνεργασία 
των στελεχών µε εξωτερικούς συνεργάτες. Το ποσοστό των τραπεζών που 
εµπιστεύονται την συντήρηση της ιστοσελίδας τους αποκλειστικά σε τραπεζικά 
στελέχη φτάνει το 90% ενώ µόλις µια στις δέκα τράπεζες που συµµετείχαν στην 
παρούσα έρευνα αναφέρει συνεργασία στελεχών µε εξωτερικούς συνεργάτες στο 
θέµα της συντήρησης της τραπεζικής ιστοσελίδας (Γράφηµα 6.2).  
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(INTERNET BANKING)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6.2 
 

Όπως και στο πρώτο σκέλος της παρούσας έρευνας ζητήθηκε από τους 
πελάτες των τραπεζών να κατατάξουν µε βαθµό σηµαντικότητας µια σειρά από 
παραµέτρους οι οποίες πρέπει να υπάρχουν στην ιστοσελίδα µιας τράπεζας, έτσι και 
στο δεύτερο σκέλος το ίδιο ερώτηµα τέθηκε στα στελέχη των τραπεζών µε σκοπό να 
γίνει σύγκριση των απόψεων των δύο µερών ώστε να προκύψουν χρήσιµα 
συµπεράσµατα. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα όσον αφορά το 
συγκεκριµένο ερώτηµα παρουσιάζονται στο Γράφηµα 6.3.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3 
 

Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι τα στελέχη τραπεζών 
παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις σε ότι έχει να κάνει µε τη σηµαντικότητα των 
παραµέτρων ενός τραπεζικού site σε σχέση µε τους πελάτες (βλέπε Γράφηµα 5.20). 
Έτσι προκύπτει ότι ενώ τόσο οι πελάτες όσο και τα στελέχη των τραπεζών θεωρούν 
την ασφάλεια των συναλλαγών σηµαντικότερη από όλες τις άλλες παραµέτρους, 

ΣΥΝΤΗΡ ΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣΣΧΕ∆Ι ΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ∆ΑΣ
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ΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑ

ΠΕΖΩΝ

1 5,00
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ΣΥΝΤΗΡ ΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣΣΧΕ∆Ι ΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ∆ΑΣ
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΤΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ
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εντούτοις τα στελέχη φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην ασφάλεια καθώς 
ο µ.ο. σηµαντικότητας διαµορφώθηκε στις 4,9 µονάδες έναντι 4,32 που ισχύει για 
τους πελάτες. Όπως και στο πρώτο σκέλος της έρευνας δεύτερη παράµετρος σε 
σηµαντικότητα είναι η αξιοπιστία στην πληροφόρηση που πρέπει να προσφέρει ένα 
site (µ.ο. 4,3 έναντι του 3,78 στο πρώτο σκέλος). Τα στελέχη των τραπεζών φαίνεται 
να ενδιαφέρονται περισσότερο για την ευκολία στην πλοήγηση ενός site καθώς η εν 
λόγω παράµετρος κατατάσσεται τρίτη σε σηµαντικότητα µε µ.ο. 4,2 έναντι µόλις 2,92 
µονάδων και της τέταρτης θέσης που απέσπασε η παράµετρος µεταξύ των πελατών. 
Τέλος λιγότερο σηµαντικές παράµετροι σε σχέση µε τις άλλες για τα στελέχη 
θεωρούνται η σωστή παρουσίαση της πληροφορίας (µ.ο. 4,1) και η ελκυστική 
εµφάνιση του site (µ.ο. 3,9). Στον πίνακα 6.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται 
συγκριτικά τα αποτελέσµατα των 2 σκελών της έρευνας αναφορικά µε τη 
σηµαντικότητα των παραµέτρων των τραπεζικών site. Επιπλέον στο σηµείο αυτό 
γίνεται µια ανάλυση των αποτελεσµάτων µε βάση την παλαιότητα των τραπεζών στο 
χώρο του Internet Banking. Πιο συγκεκριµένα οι τράπεζες χωρίστηκαν σε 2 
κατηγορίες. Η πρώτη περιλαµβάνει τις παλαιές στο χώρο τράπεζες µε παρουσία 
τουλάχιστον 7 ετών (>= 7), ενώ η δεύτερη τις νέες τράπεζες στο χώρο µε παρουσία 
µικρότερη των 7 ετών (< 7). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι για τα στελέχη των 
τραπεζών που δραστηριοποιούνται στο Internet Banking για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των 7 ετών οι πιο σηµαντικές παράµετροι είναι η ασφάλεια των 
συναλλαγών και η ευκολία πλοήγησης του site µε µ.ο. 5 µονάδες (το µέγιστο στην 
κλίµακα σηµαντικότητας). 

 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ SITE 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΠΑΛΑΙΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ IB 

ΝΕΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ IB 

ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

4,20 
 

2,92 3,89 5,00 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

3,90 2,23 3,57 4,67 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

4,30 3,78 4,14 4,67 

ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

4,10 3,57 3,86 4,67 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

4,90 4,32 4,86 5,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 
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6.2 Το Internet Banking από την πλευρά των τραπεζικών στελεχών 
 

Τα τραπεζικά στελέχη που συµµετείχαν στην έρευνα ρωτήθηκαν κατά πόσο 
συµφωνούν ή διαφωνούν µε µια σειρά προτάσεων που αφορούν την ∆ιαδικτυακή 
τραπεζική. Στις προτάσεις-ερωτήσεις υπήρχε η δυνατότητα επιλογής µεταξύ  
τεσσάρων διαφορετικών εναλλακτικών απαντήσεων (συµφωνώ, µάλλον συµφωνώ, 
µάλλον διαφωνώ και διαφωνώ). Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν παρατίθενται στα 
Γραφήµατα 6.4 έως 6.7. Πιο συγκεκριµένα οι ερωτηθέντες στο σύνολό τους φαίνεται 
να συµφωνούν µε το γεγονός ότι το Internet Banking συνέβαλε αποφασιστικά στη 
µείωση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών αφού οι θετικές απαντήσεις έφτασαν 
στο 40% του συνόλου, ενώ µάλλον θετική απάντηση έδωσε το 60% (Γράφηµα 6.4).   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 6.4 

 
Πιο µοιρασµένες φαίνεται να είναι οι απαντήσεις στο ερώτηµα αν το Internet 

Banking συνέβαλε ώστε να διευρυνθεί η πελατειακή βάση της τράπεζας. Το 30% των 
τραπεζών πιστεύει ότι κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, εντούτοις µία στις δύο τράπεζες που 
συµµετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι µάλλον συµφωνεί µε τη συγκεκριµένη 
πρόταση. Το 20% των τραπεζών συµφωνεί απόλυτα µε το γεγονός ότι το Internet 
Banking συνέβαλε αποφασιστικά ώστε να διευρυνθεί η πελατειακή τους βάση 
(Γράφηµα 6.5). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.5 
 

Το Internet Banking συνέβαλε αποφασιστικά στη µείωση του λειτουργικού κόστους 
της τράπεζας

60%

40%

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

Το Internet Banking διεύρυνε σηµαντικά την πελατειακή βάση της τράπεζας

30%

50%

20%

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ
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 Μία στις δέκα τράπεζες φαίνεται να διαφωνεί µε την πρόταση ότι οι πελάτες 
που χρησιµοποιούν το Internet Banking τείνουν να είναι πιο αφοσιωµένοι στην 
τράπεζα σε σχέση µε αυτούς που δεν το χρησιµοποιούν. Αντίθετα το 60% των 
τραπεζών θεωρεί αυτούς τους πελάτες πιο αφοσιωµένους ενώ το 30% απαντά µάλλον 
θετικά στο συγκεκριµένο ερώτηµα (Γράφηµα 6.6). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 6.6 

 

 
Η πλειοψηφία των τραπεζών θεωρούν ότι οι επενδύσεις σε θέµατα 

τεχνολογίας που αφορούν το Internet Banking και πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία 
χρόνια έχουν αποφέρει τα αναµενόµενα κέρδη. Εντούτοις δύο στις δέκα τράπεζες 
θεωρούν ότι η επένδυση που πραγµατοποίησαν δεν ήταν και τόσο επικερδής 
(Γράφηµα 6.7). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                           

 
  ΓΡΑΦΗΜΑ 6.7 

 

Οι πελάτες που χρησιµοποιούν το Internet Banking τείνουν να είναι 
πιο αφοσιωµένοι σε σύγκριση µε όσους δεν το χρησιµοποιούν

10%

30%

60%

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

 

Η επέν δυση της τράπεζας σε ν έες τεχν ολογίες αναφορικά µε 
το Internet Banking δεν  έχει αποφέρει τα αναµενόµεν α κέρδη

20%

60%

20%

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

 



 73 

Τέλος οµόφωνα οι τράπεζες που συµµετείχαν στην έρευνα (ποσοστό 100%) 
δήλωσαν ότι συµφωνούν µε το γεγονός ότι η ασφάλεια των συναλλαγών και η 
προστασία των συναλλασσόµενων µέσω του Internet είναι θέµα ύψιστης σηµασίας 
για κάθε τράπεζα που παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες.  

 
 

6.3 Επενδύσεις αναφορικά µε το Internet Banking 
 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το σύνολο των τραπεζών που 

συµµετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι στο άµεσο µέλλον (< 2 χρόνια) οι επενδύσεις 
τους σε θέµατα που αφορούν το Internet Banking αναµένεται να αυξηθούν. Επιπλέον 
ζητήθηκε από τα στελέχη των τραπεζών να κατατάξουν κάποιες µορφές επένδυσης 
που αφορούν το Internet Banking µε βάση τη σηµαντικότητά τους χρησιµοποιώντας 
για το σκοπό αυτό την πενταβάθµια κλίµακα (1 καθόλου σηµαντική µορφή 
επένδυσης - 5 πολύ σηµαντική µορφή επένδυσης). Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 
συνοψίζονται στο γράφηµα 6.8 που ακολουθεί. Από το Γράφηµα γίνεται φανερό ότι η 
σηµαντικότερη επένδυση κατά τους τραπεζικούς (µε µ.ο. σηµαντικότητας 4,7 στα 5) 
είναι η ανάπτυξη νέων καινοτόµων υπηρεσιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες των πελατών. Η επένδυση η οποία σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα φαίνεται να θεωρείται η λιγότερο σηµαντική είναι η διαφήµιση. Αυτό 
σηµαίνει ότι τα στελέχη θεωρούν ότι η επένδυση χρηµάτων µε σκοπό τη διοργάνωση 
µιας διαφηµιστικής καµπάνιας στα ΜΜΕ ώστε να ενηµερωθεί το κοινό για τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω του Internet Banking δεν θα ήταν ιδιαίτερα 
επικερδής για την τράπεζα σε σύγκριση µε τις άλλες µορφές επένδυσης που 
παρουσιάζονται στο Γράφηµα 6.8. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
ΓΡΑΦΗΜΑ 6.8 
 

Bars show  Means

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΣΤΑ Μ
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Στο σηµείο αυτό έγινε ανάλυση των αποτελεσµάτων ώστε να διαπιστωθούν 
διαφορές όσον αφορά τη σηµαντικότητα των διαφόρων επενδύσεων µεταξύ των 
παλαιών και νέων τραπεζών στο χώρο του Internet Banking. Τα αποτελέσµατα από 
την ανάλυση φαίνονται στον πίνακα 6.2. 

 
 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΜΟΡΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ IB 

ΝΕΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ IB 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

4,3 4,0 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4,6 5,0 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

3,1 4,0 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ Η∆Η 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

3,1 4,3 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

2,6 4,0 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 

 
 

Από τον πίνακα αυτόν γίνεται σαφές ότι ανεξάρτητα µε το πόσα χρόνια 
δραστηριοποιείται η τράπεζα στο χώρο του Internet Banking θεωρεί σηµαντικότατη 
επένδυση την δηµιουργία νέων καινοτόµων υπηρεσιών. Οι νέες τράπεζες στο χώρο 
τείνουν να δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στην εκπαίδευση του ήδη υπάρχοντος 
προσωπικού των τραπεζών (µ.ο. 4,3 έναντι 3,1 για τις παλαιές και 3,5 για το σύνολο 
των τραπεζών). Αντίθετα οι παλαιές τράπεζες στο χώρο έχουν την τάση να θεωρούν 
σηµαντικότερη επένδυση την τεχνολογική αναβάθµιση του υπάρχοντος συστήµατος 
(µ.ο. 4,3 έναντι 4,0 για τις νέες και 4,2 για το σύνολο των τραπεζών. 

 
 

 6.4 Internet Banking & πελατειακή βάση 
 

Στην ενότητα αυτή ερευνάται ποσοτικά κυρίως η πελατειακή σύνθεση των 
τραπεζικών ιδρυµάτων όσον αφορά τη ∆ιαδικτυακή τραπεζική. Τέθηκε η ερώτηση 
στα στελέχη να προσδιορίσουν το ποσοστό των πελατών του Internet Banking ως 
ποσοστό του συνόλου της πελατειακής βάσης της κάθε τράπεζας. Τα αποτελέσµατα 
παρουσιάζονται στο Γράφηµα 6.9. Στο 40% των τραπεζών που συµµετείχαν στην 
έρευνα το ποσοστό των πελατών που πραγµατοποιούν συναλλαγές µέσω του Internet 
ανέρχεται στο 5 έως 10% επί του συνόλου των πελατών της τράπεζας. Επιπλέον στο 
30% των τραπεζών το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 5% του συνόλου. Αυτό σηµαίνει 
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ότι οι εφτά στις δέκα τράπεζες έχουν λιγότερους από δέκα ανά εκατό πελάτες που 
χρησιµοποιούν το Internet Banking ποσοστό αρκετά χαµηλό σε σύγκριση µε τα 
Ευρωπαϊκά δεδοµένα. Χαρακτηριστικό του χαµηλού αυτό ποσοστού είναι το γεγονός 
ότι καµία τράπεζα από τις συµµετέχουσες δεν έχει ποσοστό πελατών που 
χρησιµοποιούν το Internet Banking µεγαλύτερο από το 20% του συνόλου των 
πελατών της. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 6.9 

 

 
Εννέα στα δέκα στελέχη θεωρούν ότι το ποσοστό των πελατών τους που 

χρησιµοποιούν το Internet Banking έχει αυξηθεί σε σχέση µε τον περασµένο χρόνο 
ενώ µόλις ένας στους δέκα δηλώνει ότι το ποσοστό αυτό έχει παραµείνει σταθερό. 
Θετικό πάντως είναι το γεγονός ότι το σύνολο των τραπεζικών στελεχών (100% των 
συµµετεχόντων στην έρευνα) ατενίζουν αισιόδοξα το µέλλον του Internet Banking 
καθώς δηλώνουν ότι αναµένουν µέσα στο 2008 το ποσοστό των χρηστών του Internet 
Banking στην τράπεζα τους να αυξηθεί. Τέλος οµόφωνη είναι και η πεποίθηση των 
τραπεζικών στελεχών ότι η εξοικείωση του Έλληνα µε την ηλεκτρονική τραπεζική 
είναι ακόµα µικρή.  

Κλείνοντας το δεύτερο σκέλος της έρευνας για το Internet Banking ζητήθηκε 
από τα στελέχη των τραπεζών να κατατάξουν µε βαθµό σηµαντικότητας µια σειρά 
παράγοντες που θα συµβάλλουν ώστε στο µέλλον ολοένα και περισσότεροι πελάτες 
τους να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω ∆ιαδικτύου. Σύµφωνα µε 
τους τραπεζικούς, πρώτος σε σηµαντικότητα παράγοντας ο οποίος αναµένεται να 
συµβάλλει στην ευρύτερη υιοθέτηση του Internet Banking στο µέλλον είναι η 
µεγαλύτερη διάδοση του ευρυζωνικού (γρήγορου) Internet στη χώρα. Επιπλέον προς 
αυτή την κατεύθυνση της αύξησης της πελατειακής βάσης, εξίσου σηµαντικό ρόλο θα 
παίξει η βελτίωση των συστηµάτων ασφαλείας εκ µέρους των τραπεζών ώστε µε 

Bars show  Means
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αυτόν τον τρόπο να αρθεί το σηµαντικότερο εµπόδιο στην υιοθέτηση του Internet 
Banking που δεν είναι άλλο από την ανασφάλεια που νιώθουν οι πελάτες (ενεργοί και 
δυνητικοί) για τις συναλλαγές µέσω ∆ιαδικτύου. Οι δύο προαναφερθέντες 
παράγοντες που προηγούνται σε σηµαντικότητα των υπολοίπων, όπως φαίνεται και 
στο Γράφηµα 6.10, συγκεντρώνουν βαθµό σηµαντικότητας 4,2. Οι παράγοντες που 
έπονται είναι µε σειρά σηµαντικότητας η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
εκ µέρους των τραπεζών υπηρεσιών, η βελτίωση του marketing και τέλος η µείωση 
του κόστους των παρεχόµενων µέσω Internet υπηρεσιών (µ.ο. σηµαντικότητας 3,8  ,  
3,6  ,  3,2 αντίστοιχα.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                         

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 6.10 

 

 
Ενδιαφέρον σε αυτό το σηµείο παρουσιάζει η ανάλυση των εν λόγω 

αποτελεσµάτων µε βάση τα χρόνια δραστηριοποίησης των τραπεζών στο χώρο του 
Internet Banking. Οι απόψεις που εκφράζονται από τις παλαιές τράπεζες στο χώρο 
(χρόνος δραστηριοποίησης >= 7 χρόνια) εµφανίζονται διαφοροποιηµένες σε σχέση µε 
τις απόψεις των νεότερων τραπεζών στο χώρο. Έτσι από τον Πίνακα 6.3 όπου 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, παρατηρούµε ότι για τις παλαιές στο 
χώρο τράπεζες πολύ σηµαντικός παράγοντας για να αυξηθεί ο αριθµός των πελατών-
χρηστών του Internet Banking, εκτός της βελτίωσης των συστηµάτων ασφαλείας και 
της διάδοσης του ευρυζωνικού Internet, είναι το βελτιωµένο marketing το οποίο θα 
«διαβάζει» τις ανάγκες των πελατών ώστε να τις ικανοποιεί µε τον πλέον 
αποτελεσµατικό τρόπο. Ο συγκεκριµένος παράγοντας θεωρείται ως ο λιγότερο 
σηµαντικός από τις νέες τράπεζες στο χώρο του Internet Banking οι οποίες, όπως 
προκύπτει από την έρευνα, θεωρούν ότι η διάδοση του ευρυζωνικού Internet θα είναι 
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ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ INTERNET

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ INTERNET BANKING ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
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κατά κύριο λόγο αυτή που θα διασφαλίσει µελλοντικά την υιοθέτηση του Internet 
Banking από αυξανόµενο αριθµό πελατών καθώς αποτελεί τον µοναδικό παράγοντα 
που συγκεντρώνει τον µέγιστο µέσο όρο σηµαντικότητας των 5 µονάδων.  

 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ INTERNET BANKING 
ΠΑΛΑΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ IB 

ΝΕΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ IB 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ INTERNET  

3,9 5,0 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

4,1 4,3 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2,7 4,3 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ MARKETING 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

3,9 3,0 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3,6 4,3 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 

 
 
 
 
6.5 Σύνοψη Συµπερασµάτων 
 

Τα βασικότερα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το δεύτερο σκέλος της 
έρευνας, δηλαδή από αυτό που αφορά το Internet Banking στην Ελλάδα από την 
πλευρά των τραπεζών, µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα : 
 
Α) Το Internet Banking στην Ελλάδα δεν είναι κάτι το καινούριο καθώς η 
πλειοψηφία των τραπεζών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής τέτοιου είδους 
συναλλαγών µέσω ∆ιαδικτύου για τουλάχιστον 7 χρόνια.  
Β) Τόσο οι τράπεζες όσο και οι πελάτες τους (όπως προκύπτει από το πρώτο 
σκέλος της έρευνας) θεωρούν ότι ένα τραπεζικό site πρέπει οπωσδήποτε να 
παρέχει ασφάλεια στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε αυτό. Εξάλλου 
σύµφωνη µε το γεγονός αυτό ήταν και η δήλωση ότι η ασφάλεια και η προστασία 
των συναλλασσόµενων πρέπει να αποτελούν θέµατα ύψιστης σηµασίας για κάθε 
τράπεζα που δραστηριοποιείται στο χώρο.  
Γ) Η πλειοψηφία των τραπεζών συµφωνεί µε τα εξής : 
 

i) ότι το Internet Banking συµβάλλει στη µείωση του λειτουργικού 
κόστους της τράπεζας που το υιοθετεί 

ii)  ότι το Internet Banking συµβάλλει στη διεύρυνση της πελατειακής 
βάσης 
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iii)  ότι οι πελάτες που χρησιµοποιούν το Internet Banking τείνουν να είναι 
πιο αφοσιωµένοι στην τράπεζα 

iv) ότι οι επενδύσεις σε θέµατα τεχνολογίας αναφορικά µε το Internet 
Banking έχουν αποφέρει τα αναµενόµενα κέρδη.  

∆) Η σηµαντικότερη µορφή επένδυσης αναφορικά µε το Internet Banking 
θεωρείται η ανάπτυξη από τις τράπεζες νέων καινοτόµων υπηρεσιών.  
Ε) Στην πλειοψηφία των τραπεζών στην Ελλάδα λιγότεροι από ένας στους δέκα 
πελάτες χρησιµοποιούν τη ∆ιαδικτυακή Τραπεζική. Εντούτοις υπάρχει η 
πεποίθηση ότι το ποσοστό αυτό στο µέλλον θα αυξηθεί.  
Στ) Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που θα συµβάλλουν στην υιοθέτηση του 
Internet Banking από ολοένα και περισσότερους πελάτες στο µέλλον είναι η 
µεγαλύτερη διάδοση του ευρυζωνικού Internet στη χώρα καθώς και η βελτίωση 
των συστηµάτων ασφαλείας εκ µέρους των τραπεζών. 
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Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 
 
 Όπως όλα δείχνουν, το Internet Banking αναµένεται στο µέλλον να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της τραπεζικής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. Ολοένα και περισσότεροι πελάτες τραπεζών φαίνονται πλέον διατεθειµένοι 
να υιοθετήσουν τη ∆ιαδικτυακή Τραπεζική, παραµερίζοντας τους δισταγµούς του 
παρελθόντος, καθώς η καινοτοµία έχει πια ωριµάσει.  Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί 
σε ερευνητικό επίπεδο η τάση τα άτοµα που υιοθετούν το Internet Banking µε 
µεγαλύτερη συχνότητα από άλλα να διαθέτουν συγκεκριµένα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά.  
 Στην έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας καταγράφηκε 
η συχνότερη υιοθέτηση του Internet Banking από άνδρες νεότερης ηλικίας και 
ανώτατου µορφωτικού επιπέδου. Το γεγονός αυτό προκαλεί εύλογα το συµπέρασµα 
της ύπαρξης κάποιου είδους σχέσης µεταξύ του παράγοντα υιοθέτηση (ή χρήση) του 
Internet Banking και των παραγόντων φύλο, ηλικία και µόρφωση. Η εξακρίβωση του 
είδους αυτής της σχέσης µεταξύ των προαναφερθέντων παραγόντων µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί εύκολα διενεργώντας το τεστ συσχέτισης κατά Pearson µε το 
στατιστικό πρόγραµµα SPSS.[28,31]  Το τεστ αυτό θα µας έδειχνε τι είδους 
συσχέτιση (θετική, αρνητική, µηδενική) υπάρχει ανάµεσα στη χρήση του Internet 
Banking και σε καθέναν από τους 3 προαναφερθέντες παράγοντες καθώς και κατά 
πόσο η σχέση αυτή είναι στατιστικά σηµαντική, δηλαδή αν υπάρχει πιθανότητα η 
σχέση να προέκυψε τυχαία. Η ύπαρξη τέτοιου είδους πληροφοριών θα συνέβαλλε 
ώστε οι τράπεζες γνωρίζοντας ότι η ∆ιαδικτυακή Τραπεζική είναι ελκυστικότερη σε 
συγκεκριµένα τµήµατα πελατών να ανέπτυσσαν ένα πιο κατάλληλο µίγµα µάρκετινγκ 
για κάθε τµήµα-στόχο.[6]  Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παράγοντες 
όπως το εισόδηµα και ο τόπος διαµονής (αστικές, ηµιαστικές, αγροτικές περιοχές) δε 
συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα της συγκεκριµένης εργασίας και ενδεχοµένως να 
συνδέονται και αυτοί µε κάποιον τρόπο µε την υιοθέτηση του Internet Banking.[29] 
Εποµένως ενδιαφέρον θα είχε µια µελλοντική ανακάλυψη σε ερευνητικό επίπεδο 
ενδεχόµενης συχνότερης χρήσης του Internet Banking από πελάτες που διαµένουν σε 
αστικές περιοχές και διαθέτουν υψηλά εισοδήµατα. Επιπρόσθετα στο µέλλον θα 
µπορούσε να γίνει µια ανάλογη έρευνα που να επικεντρώνεται στους εταιρικούς 
πελάτες του Internet Banking καθώς η συγκεκριµένη αφορούσε µόνο τους πελάτες – 
φυσικά πρόσωπα. Από µια τέτοια έρευνα θα µπορούσαν να εξαχθούν ενδιαφέροντα 
συµπεράσµατα όσον αφορά την στάση αυτής της κατηγορίας των πελατών απέναντι 
στην ηλεκτρονική τραπεζική και να υπάρξει σύγκριση των ευρηµάτων των 2 
ερευνών.   
 Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι εφόσον καθοριστούν όλοι οι 
παράγοντες που ενδεχοµένως επηρεάζουν µε κάποιο τρόπο τους πελάτες των 
τραπεζών όσον αφορά την υιοθέτηση και χρήση εκ µέρους τους του Internet Banking, 
θα µπορούσαν να αναπτυχθούν τα κατάλληλα στατιστικά µοντέλα τα οποία θα 
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προβλέπουν την πιθανότητα κάποιου πελάτη να χρησιµοποιήσει το Internet Banking 
στο µέλλον. Τα µοντέλα αυτά θα αξιολογούν τους τραπεζικούς πελάτες µε βάση τους 
προαναφερθέντες (ηλικία, φύλο, µόρφωση, εισόδηµα, τόπος διαµονής) και άλλους 
παράγοντες και θα τους κατατάσσουν µε βάση την πιθανότητα που έχουν να 
χρησιµοποιήσουν στο µέλλον τις διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο 
αυτόν διευκολύνεται σηµαντικά το έργο των τραπεζών. Οι τράπεζες, γνωρίζοντας την 
πιθανότητα που έχει κάθε πελάτης να χρησιµοποιήσει το Internet Banking, θα 
µπορούν να στοχεύουν στους πελάτες που έχουν τη µεγαλύτερη πιθανότητα. Η 
πρακτική αυτή, εφόσον εφαρµοστεί σωστά και στηριχτεί σε συνεχή επιστηµονική 
έρευνα αναφορικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του Internet 
Banking, αναµένεται να συµβάλλει στη διεύρυνση του αριθµού των πελατών-
χρηστών του Internet Banking. 
 Ανεξάρτητα από τα διάφορα δηµογραφικά χαρακτηριστικά που 
προαναφέρθηκαν και φαίνεται να σχετίζονται µε την υιοθέτηση και χρήση του 
Internet Banking, οι τράπεζες οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στους 
διάφορους παράγοντες που καθιστούν τους πελάτες διστακτικούς να 
πραγµατοποιήσουν διαδικτυακές συναλλαγές. Όπως προέκυψε από την παρούσα 
έρευνα αλλά και από ανάλογες που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, οι περισσότεροι πελάτες δηλώνουν φόβο ως προς την ασφάλεια των 
συναλλαγών µέσω του Internet. Σηµαντικό δε είναι το γεγονός ότι ο φόβος για την 
ασφάλεια εκδηλώνεται σε µεγάλο βαθµό τόσο από τους χρήστες όσο και από τους εν 
δυνάµει χρήστες του Internet Banking. Προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουν οι 
τράπεζες, εκτός από τη συνεχή τελειοποίηση των συστηµάτων ασφαλείας, να 
ενηµερώνουν διαρκώς την πελατειακή τους βάση τόσο για θέµατα ασφαλείας όσο και 
γενικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρονται µέσα από το εναλλακτικό 
τραπεζικό κανάλι διανοµής. Η συνεχής ενηµέρωση και επικοινωνία µε τον πελάτη, 
δηλαδή η υιοθέτηση µιας πελατοκεντρικής στρατηγικής που θα στοχεύει στην όσο το 
δυνατόν καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, θα είναι τελικά αυτή που 
θα συµβάλλει στην απόκτηση πιο αφοσιωµένων πελατών οι οποίοι θα είναι 
απρόθυµοι να αλλάξουν πιστωτικό ίδρυµα.  
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Επίλογος 
 
 Οι διαδικτυακές εφαρµογές στον τραπεζικό χώρο τα τελευταία χρόνια έχουν 
φέρει επανάσταση στην τραπεζική εξυπηρέτηση. Συναλλαγές που παλαιότερα 
απαιτούσαν πολύ χρόνο και υποµονή εκ µέρους των πελατών σήµερα 
πραγµατοποιούνται εύκολα και γρήγορα µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Η εποχή που 
το τραπεζικό κατάστηµα έχει µεταφερθεί στην οθόνη του υπολογιστή του πελάτη έχει 
φτάσει. Το Internet Banking θεωρείται διεθνώς ένα πολύτιµο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα για τις τράπεζες που το υιοθετούν, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα 
να µειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να προσελκύσουν νέους πελάτες 
αυξάνοντας έτσι την κερδοφορία τους. Παρά το πλήθος των πλεονεκτηµάτων που 
προσφέρονται µέσω του νέου εναλλακτικού καναλιού διανοµής προς τα τραπεζικά 
ιδρύµατα και τους πελάτες αυτών, ελλοχεύουν ακόµα κίνδυνοι µε σηµαντικότερο 
αυτόν της «ηλεκτρονικής απάτης». Για το λόγο αυτό, τόσο οι τράπεζες όσο και οι 
πελάτες πρέπει να εφαρµόζουν όλους τους κανόνες που αφορούν την ασφάλεια των 
συναλλαγών ώστε µε αυτόν τον τρόπο να ελαχιστοποιούνται οι κακόβουλες 
ηλεκτρονικές επιθέσεις.  
 Στη χώρα µας το Internet Banking κλείνει ήδη µια δεκαετία ζωής. Παρά το 
γεγονός ότι έχουν πραγµατοποιηθεί τελευταία αξιόλογες επενδύσεις σε νέες 
τεχνολογίες εκ µέρους των τραπεζών, οι Έλληνες παραµένουν αρκετά διστακτικοί 
στην υιοθέτηση του Internet Banking, πράγµα το οποίο κατατάσσει τη χώρα µας 
χαµηλά όσον αφορά τα ποσοστά διείσδυσης στην Ευρώπη των 27.  Τόσο ο φόβος για 
την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών όσο και η ελλιπής ενηµέρωση των εν 
δυνάµει πελατών για τις προσφερόµενες υπηρεσίες αποτελούν βασικές αιτίες για την 
προαναφερθείσα διστακτικότητα. Παράγοντες όπως η περαιτέρω διάδοση της 
ευρυζωνικότητας, η βελτιστοποίηση των τραπεζικών συστηµάτων ασφαλείας καθώς 
και η πληρέστερη ενηµέρωση σχετικά µε τις προσφερόµενες εκ µέρους των τραπεζών 
υπηρεσίες αναµένεται στο µέλλον να αποτελέσουν µοχλούς ώθησης του Internet 
Banking καθιστώντας το µέρος της καθηµερινότητας ακόµα περισσότερων Ελλήνων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
Στο παράρτηµα της παρούσας εργασίας παρατίθενται τα 2 ερωτηµατολόγια 

που χρησιµοποιήθηκαν µε σκοπό να διεξαχθεί η έρευνα σχετικά µε το Internet 
Banking στην Ελλάδα. Επιπλέον περιλαµβάνεται και η συνοδευτική επιστολή η οποία 
απεστάλη στις τράπεζες που συµµετείχαν στη έρευνα και ο σκοπός της ήταν 
διευκρινιστικός γύρω από τους σκοπούς και τα κίνητρα της διεξαγωγής της έρευνας.   

 
 
 
 

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης ∆ιπλωµατικής Εργασίας στο 
∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
«Πληροφοριακά Συστήµατα». Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει την εικόνα σχετικά µε 
την διείσδυση του Internet Banking στην Ελλάδα & τον βαθµό εξοικείωσης των Ελλήνων µε 
την νέα αυτή µορφή Τραπεζικής. Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται σε ενήλικους πελάτες 
τραπεζών της Ελλάδας που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή.   
 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
1. ΗΛΙΚΙΑ  18-25  26-40  41-65  >65  
 
2. ΦΥΛΟ  ΑΝ∆ΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ  
 
3. ΣΠΟΥ∆ΕΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ    
   ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ      

ΤΕΙ       
ΑΕΙ     
ΜΕΤΑΠΤ.-∆Ι∆ΑΚΤ    

 
4. Είστε συνδεδεµένος-η µε το Internet από το σπίτι;  ΝΑΙ   ΟΧΙ   
  
 4α Αν ναι, τι σύνδεση έχετε;  

 
PSTN  ISDN  DSL <1Μbps  DSL 1-4Mbps   
DSL >4Mbps  
 
4β Αν όχι, πότε σκοπεύετε να συνδεθείτε; 
 
σε <6µήνες  σε 6µήνες-1χρόνο     σε 1-2 χρόνια    
ποτέ   δεν ξέρω/δεν απαντώ      
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5. Από πού αλλού εκτός σπιτιού έχετε πρόσβαση στο internet; 
 
εργασία  πανεπιστήµιο  internet cafe  αλλού    
 
6. Λόγοι για τους οποίους χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο 
 
ψυχαγωγία     ενηµέρωση-πληροφόρηση  
  
βοηθητικά στην εργασία   βοηθητικά στις σπουδές        
αγορά προϊόντων    τραπεζικές-χρηµ/κες συναλλαγές   
επικοινωνία µε email   άλλο(αναφέρετε)              
                 
 
 
7. Πόσες ώρες την ηµέρα είστε συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο; 
 
<1ώρα   1-2ώρες   2-4ώρες   >4ώρες  
 
8. Πριν πόσο χρονικό διάστηµα ξεκινήσατε να χρησιµοποιείτε το Internet; 
 
<1 χρόνο   1-2 χρόνια       2-5 χρόνια      5-10χρόνια   >10χρόνια  
 
9. Έχετε ακούσει για τη δυνατότητα πραγµατοποίησης τραπεζικών 
συναλλαγών στο διαδίκτυο; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

10. Έχετε πραγµατοποιήσει κάποια τραπεζική ή χρηµατιστηριακή συναλλαγή 
µέσω του διαδικτύου; 
     ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 
 
Σε περίπτωση θετικής απάντησης (στο ερώτηµα 10) 
 
Α) Πριν πόσο χρονικό διάστηµα ξεκινήσατε να χρησιµοποιείτε το Internet 
Banking; 
 
<6 µήνες  6-12 µήνες          1-3 χρόνια  3-5 χρόνια          >5 χρόνια

  
 
 
Β) Κατατάξτε τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα µε βαθµό σηµαντικότητας(1 
καθόλου σηµαντικό, 5 πολύ σηµαντικό) 
 
Ευκολία-Απλοποίηση των συναλλαγών       
 
Ταχύτητα Εξυπηρέτησης         
 
24ωρη εξυπηρέτηση         
 
Χαµηλό Κόστος          
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Πραγµατοποίηση συναλλαγών 
οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση        
Internet 
 
Γ) Κατατάξτε τα ακόλουθα µειονεκτήµατα µε βαθµό σηµαντικότητας(1 
καθόλου σηµαντικό, 5 πολύ σηµαντικό) 
 
Προσφορά περιορισµένων        Απρόσωπη Εξυπηρέτηση       
υπηρεσιών 
 
∆υσκολία στο χειρισµό        Υψηλό κόστος        
 
Ασφάλεια συναλλαγών       
 
∆) Πόσο συχνά κάνετε συναλλαγές µέσω Internet banking; 
 
µερικές φορές το χρόνο      µερικές φορές το µήνα  
   
µερικές φορές την εβδοµάδα     καθηµερινά         
 
 
Ε) Επιλέξτε τη συχνότητα µε την οποία πραγµατοποιείτε τις παρακάτω 
συναλλαγές µέσω διαδικτύου 
               Ποτέ     Συχνά 
Ερώτηση Υπολοίπου      
καταθετικών-δανειακών                   0 1 2 3 4    5   
λογ/µών 
 
Εµβάσµατα  
Εσωτερικού-Εξωτερικού     0 1 2 3 4    5 
 
Πληρωµή πιστωτικής     0 1 2 3 4    5 
 
Πάγιες εντολές πληρωµής 
∆ΕΚΟ(∆ΕΗ,ΟΤΕ)      0 1 2 3 4    5 
 
Πληρωµή ΙΚΑ-ΦΠΑ      0 1 2 3 4    5 
 
Μεταφορές χρηµάτων  
Μεταξύ λογ/µών      0 1 2 3 4    5 
 
Πληρωµή δόσεων δανείων     0 1 2 3 4    5 
 
Αγοραπωλησία  
µετοχών-οµολόγων      0 1 2 3 4    5   
 
Άλλη υπηρεσία(αναφέρατε ποιά)    0 1 2 3 4    5   
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Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης (στο ερώτηµα 10) 
 
Α) Κατατάξτε µε βαθµό σηµαντικότητας τους λόγους για τους οποίους δεν 
έχετε χρησιµοποιήσει το Internet Banking (1 καθόλου σηµαντικό, 5 πολύ 
σηµαντικό). 
 
Ελλιπής ενηµέρωση για τις υπηρεσίες                              
  
Φόβος ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών         
 
Προτιµώ την εξυπηρέτηση στα τραπεζικά καταστήµατα       
 
Μικρή εξοικείωση µε την τεχνολογία          
 
Υψηλό κόστος             
 
Β) Σκοπεύετε στο µέλλον να χρησιµοποιήσετε το Internet Banking; 
 
Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι  
 
 
11. Ανεξάρτητα από το αν χρησιµοποιείτε το Internet Banking, βαθµολογήστε 
µε βάση το πόσο σηµαντικές θεωρείτε τις ακόλουθες παραµέτρους για το site 
µιας τράπεζας(1 καθόλου σηµαντική, 5 πολύ σηµαντική). 
    
Ευκολία πλοήγησης         Σωστή παρουσίαση πληροφόρησης        
  
Ελκυστική εµφάνιση        Ασφάλεια συναλλαγών            
  
   
Αξιοπιστία           
 
  
 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας 
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2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης ∆ιπλωµατικής Εργασίας στο 
∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
«Πληροφοριακά Συστήµατα». Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει την εικόνα σχετικά µε 
την διείσδυση του Internet Banking στην Ελλάδα & τον βαθµό εξοικείωσης των Ελλήνων µε 
την νέα αυτή µορφή Τραπεζικής. Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται σε στελέχη τραπεζών που 
προσφέρουν υπηρεσίες Internet Banking. 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 

1. Πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε η τράπεζά σας να προσφέρει τις υπηρεσίες της 
µέσω του Internet (Internet Banking);            
 
 
2. Ο σχεδιασµός της ιστοσελίδας σας πραγµατοποιήθηκε από : 
  

στελέχη της τράπεζας   εξωτερικούς συνεργάτες  
 
3. Τη συντήρηση της ιστοσελίδας σας έχουν αναλάβει : 
 

στελέχη της τράπεζας   εξωτερικοί συνεργάτες  
 
 
4. Κατατάξτε µε βάση το βαθµό σηµαντικότητας τις παρακάτω παραµέτρους 
για το site της τράπεζας σας.(1 καθόλου σηµαντική – 5 πολύ σηµαντική) 
 
Ευκολία πλοήγησης             Σωστή παρουσίαση πληροφορίας   
      
  
Ελκυστική εµφάνιση             Ασφάλεια συναλλαγών          
      

 
Αξιόπιστη πληροφόρηση             
    
 
5. Κατά πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τα ακόλουθα : 
 

                     ∆ιαφωνώ         Μάλλον ∆ιαφωνώ        Μάλλον Συµφωνώ    Συµφωνώ  
 
α) Το Internet Banking συνέβαλε  
αποφασιστικά στη µείωση του                  
λειτουργικού κόστους της τραπεζας.  
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β) Το Internet Banking διεύρυνε  
σηµαντικά την πελατειακή βάση                 
της τράπεζας. 
 
γ) Οι πελάτες που χρησιµοποιούν 
το Internet Banking τείνουν να είναι                 
πιο αφοσιωµένοι σε σύγκριση µε  
όσους δεν το χρησιµοποιούν. 
 
δ) Η επένδυση της τράπεζας σε νέες 
τεχνολογίες αναφορικά µε το Internet                 
Banking δεν έχει αποφέρει τα  
αναµενόµενα κέρδη. 
 
ε) Η ασφάλεια των συναλλαγών και η 
προστασία των συναλλασσοµένων                  
µέσω Internet είναι θέµα υψίστης  
σηµασίας για την τράπεζα. 
 
 
6. Η επένδυση της τράπεζας αναφορικά µε το Internet Banking στο άµεσο  
 µέλλον(<2έτη) αναµένεται να : 
 

µειωθεί  παραµείνει σταθερή  αυξηθεί  
 

 
7. Κατατάξτε τις ακόλουθες µορφές επένδυσης µε βάση τη σηµαντικότητά τους 
(1 καθόλου σηµαντική – 5 πολύ σηµαντική) : 
 
Τεχνολογική αναβάθµιση συστήµατος        
 
Ανάπτυξη νέων καινοτόµων υπηρεσιών        
 
Πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού        
 
Εκπαίδευση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού       
 
∆ιοργάνωση διαφηµιστικής καµπάνιας στα ΜΜΕ       
 
 
8. Το ποσοστό των πελατών της τράπεζας σας, επί του συνόλου των πελατών της, 
που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του Internet Banking είναι : 
 
  <5%   5-10%  10-20%  >20%    
 
9. Το ποσοστό αυτό σε σχέση µε τον περασµένο χρόνο έχει : 
 
  µειωθεί  παραµείνει σταθερό  αυξηθεί  
 
 
10. Τον επόµενο χρόνο αναµένετε το ποσοστό αυτό να : 
 

µειωθεί  παραµείνει σταθερό  αυξηθεί  
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11. Κατά τη γνώµη σας η εξοικείωση του Έλληνα µε το Internet Banking είναι : 
 

πολύ µικρή   µικρή  µεγάλη  πολύ µεγάλη  
 
 

12. Πώς αξιολογείτε τους ακόλουθους παράγοντες ως προς την σηµαντικότητά τους 
για την υιοθέτηση του Internet Banking από ολοένα και περισσότερους πελάτες. 
(1 καθόλου σηµαντικός – 5 πολύ σηµαντικός) : 
 
Μεγαλύτερη διάδοση ευρυζωνικού Internet         
 
Καλύτερα συστήµατα ασφαλείας των τραπεζών        
 
Μείωση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών         
 
Καλύτερο Marketing από τις τράπεζες         
 
Βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών        
 
 
 
 
 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

3. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
Προς : Υπευθύνους Τµήµατος Μάρκετινγκ 
 
Αγαπητέ Κύριε ή Κυρία, 
 
Είµαι µεταπτυχιακός φοιτητής στο τµήµα των «Πληροφοριακών Συστηµάτων» του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια της διπλωµατικής µου 
εργασίας µε θέµα «Εφαρµογές Internet Banking στην Ελλάδα» διανέµω το παρόν 
ερωτηµατολόγιο στις κυριότερες ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα του Internet Banking. Θα σας ήµουν λοιπόν ευγνώµων αν µου στέλνατε 
συµπληρωµένο το επισυναπτόµενο ερωτηµατολόγιο στη διεύθυνση mis0613@uom.gr 
µέχρι τις 10 Νοεµβρίου 2007. 
 
Η συµπλήρωση του παρόντος ερωτηµατολογίου θα  βοηθούσε ιδιαίτερα στην έρευνα 
µου σχετικά µε τη διείσδυση του Internet Banking στην Ελλάδα & το βαθµό 
εξοικείωσης των Ελλήνων µε τη νέα µορφή Τραπεζικής. Τα ερωτηµατολόγια είναι 
ανώνυµα και τα στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για την παρούσα έρευνα.  
 
Αν έχετε κάποια ερώτηση, επικοινωνήστε µαζί µου στην παραπάνω διεύθυνση. 
 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την πολύτιµη βοήθειά σας. 
 
Κράπης Βασίλειος  
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