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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ κε χπαξμε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

Τπεξεζηνζηξεθνχο Αξρηηεθηνληθήο (ΤΑ) ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί ζεκαληηθφ 

εξεπλεηηθφ πξφβιεκα. Γηα ην ιφγν απηφ ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζρεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ. Σν λέν κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 3, ειέγρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε πεξηβάιινληα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζην Κεθάιαην 5 κε βάζε ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζην Κεθάιαην 4 θαη αλαζεσξείηαη ζην Κεθάιαην 6 ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπσο επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα: (α) βνεζάεη ηηο 

Σξάπεδεο ζηε ιήςε νξζψλ ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, ηελ απνθπγή ιαζψλ, ηνλ εληνπηζκφ 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαηαλφεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) πξνζζέηεη κία λέα ζεκαληηθή δηάζηαζε ζε ππάξρνληα κεζνδνινγηθά 

πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ εξεπλψληαο ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή φπνπ πεξηνξηζκέλε έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη (γ) εκπινπηίδεη ηελ αθαδεκατθή 

βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή επηρεηξεί: λα ζπλδπάζεη ζέκαηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

Σερλνινγηψλ (Business & IT), λα ζπλδπάζεη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε ηελ ΤΑ θαη λα 

δεκηνπξγήζεη, λα ειέγμεη, λα αλαζεσξήζεη θαη λα παξνπζηάζεη έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Μεηαμχ άιισλ, ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα: επηζεκαίλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ππνδεηθλχεη 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο νινθιήξσζεο, κειεηάεη ηελ ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, πξνζδηνξίδεη 

θαη εμεηάδεη ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρεκέλε πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, νξίδεη κία θαηάιιειε θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο 

θαη πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ζ θαηλνηνκία θαη ε πξσηνηππία εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζπληίζεηαη έλα λέν 

ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πνπ ειέγρεηαη γηα πξψηε θνξά ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ε αλάδεημε ησλ θαηλνηφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 7, αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο Σξάπεδεο ζε 

κειινληηθά έξγα νινθιήξσζεο θαη απφ εξεπλεηέο ζε κειινληηθέο έξεπλεο.   

  



Δπραξηζηίεο 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

Υσξίο ηελ ππνζηήξημε νξηζκέλσλ αλζξψπσλ δε ζα ήηαλ δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Γηα ην ιφγν απηφ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζεο 

εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Μαξίλν Θεκηζηνθιένπο Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηελ 

ππνκνλή, ηελ επηκνλή, ηηο επνηθνδνκεηηθέο ζπκβνπιέο θαη ηελ νπζηαζηηθή επίβιεςε ηεο 

έξεπλαο. 

 

Γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ζηελ έξεπλα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θ. Νηθφιαν Γεσξγφπνπιν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη θα. Φιψξα 

Μαιακαηέληνπ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.  

 

Δπηπξφζζεηα, νθείισ επραξηζηίεο: (α) ζηα ππφινηπα κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ πξφζπκε ζπκκεηνρή ζηελ θξίζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, (β) ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζην Κέληξν Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε Γηεζλή Αθαδεκατθά πλέδξηα, (γ) ζηα ζηειέρε 

ησλ εμεηαδφκελσλ Σξαπεδψλ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο, ηελ 

παξαρψξεζε δεδνκέλσλ θαη ηηο ρξήζηκεο ππνδείμεηο ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο θαη (δ) ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο εξεπλεηέο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή επηζηεκνληθή 

αληαιιαγή απφςεσλ. 

 

Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θπξίσο γηα ηελ εζηθή, 

νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επίπνλεο θαη 

δεκηνπξγηθήο πξνζπάζεηαο.  

 

ηνπο παξαπάλσ αλζξψπνπο, ε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ππήξμε 

θαζνξηζηηθή, αθηεξψλσ ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή… 

  



Αθηέξσζε 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  1 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

Πεξίιεςε 

 

Ζ νινθιήξσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ε παξνχζα 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή απνζθνπεί ζηε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο Τπεξεζηνζηξεθνχο Αξρηηεθηνληθήο (ΤΑ) ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ 

απνπζία νινθιεξσκέλεο έξεπλαο γηα ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνχ  επεξεάδνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ε κε χπαξμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα εμεγεί 

ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία θαη επηηπρία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα. 

 

Έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην θξίλεηαη αλαγθαίν δηφηη: (α) βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο ζηε ιήςε 

νξζψλ ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο θαη ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) πξνζζέηεη κία λέα ζεκαληηθή δηάζηαζε ζε 

ππάξρνληα κνληέια θαη κεζνδνινγηθά πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ εξεπλψληαο ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπνπ πεξηνξηζκέλε έξεπλα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη (γ) εκπινπηίδεη ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Οη Σξάπεδεο απνηεινχλ νξγαληζκνχο κε πεξίπινθεο πιεξνθνξηαθέο ππνδνκέο πνπ 

απνηεινχληαη απφ ρηιηάδεο ππνινγηζηέο θαη εμππεξεηεηέο θαη ε πηνζεζία ησλ ηερλνινγηψλ 

ζηηο Σξάπεδεο έγηλε κε κε ζπληνληζκέλν ηξφπν. Χο απνηέιεζκα, θάζε ηκήκα πηνζέηεζε 

μερσξηζηά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κε ιακβάλνληαο ππφςε εάλ θαη θαηά πφζν απηά 

επηθνηλσλνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άιισλ ηκεκάησλ. Ζ 

αλάγθε γηα νινθιήξσζε: (α) δηαθνξεηηθψλ κε ζπκβαηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,     

(β) εθαξκνγψλ (CRM, ERP, Mobile Applications), (γ) δεδνκέλσλ θαη (δ) ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ εμαθνινπζεί λα πξνβιεκαηίδεη ηηο Σξάπεδεο θαη ε ΤΑ εκθαλίδεηαη σο 
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κία πηζαλή απνηειεζκαηηθή ιχζε. ρεηηθά κε ηελ ΤΑ ζε πνιιέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο 

ζηε κειέηε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή  

απαηηείηαη πεξεηαίξσ εκβάζπλζε θαη έξεπλα. 

 

Αληηιακβαλφκαζηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα πξνζδηνξηζκφ θαη αλάιπζε θξίζηκσλ παξαγφλησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηφηη νη Σξάπεδεο 

ζπρλά απνηπγράλνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο νινθιήξσζεο. Οη 

Σξάπεδεο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ΤΑ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

επσθειεζνχλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαηαλνψληαο ην θφζηνο, ηηο αιιαγέο, ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εηζάγεηαη κία πξνζέγγηζε ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ 

ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ο ζπγγξαθέαο 

ζθνπεχεη: (α) λα επηζεκάλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, (β) λα ππνδείμεη 

ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο νινθιήξσζεο, (γ) λα κειεηήζεη ηελ ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, 

(δ) λα πξνζδηνξίζεη θαη αλαιχζεη ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηηπρεκέλε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (ε) λα νξίζεη κία 

θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη (δ) λα πξνζδηνξίζεη ην πεξηερφκελν θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Γηεξεπλψληαο ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά ζέκαηα ε παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή: (α) 

πξνζδηνξίδεη, αμηνινγεί θαη κειεηά ηε βηβιηνγξαθία θάλνληαο θξηηηθή αλάιπζε, (β) πξνηείλεη 

έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) ειέγρεη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην κε 

πνιιαπιέο κειέηεο πεξηπηψζεσλ, (δ) αλαζεσξεί ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην κε βάζε ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη (ε) παξνπζηάδεη ην ηειηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή επηρεηξεί: (α) λα ζπλδπάζεη ζέκαηα 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Σερλνινγηψλ (Business & IT),  (β) λα ζπλδπάζεη ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή κε ηελ ΤΑ θαη (γ) λα αλαιχζεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Ζ Δλφηεηα 1.1 εηζάγεη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ελψ ε Δλφηεηα 1.2 αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά 

ζηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Ζ Δλφηεηα 1.3 παξνπζηάδεη ηελ νινθιήξσζε ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ε Δλφηεηα 1.4 αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 
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ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο νξίδνληαη 

ζηελ Δλφηεηα 1.5 ελψ ε Δλφηεηα 1.6 εηζάγεη ζπλνπηηθά ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ 

επηιέρηεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Σέινο, ε Δλφηεηα 1.7 παξνπζηάδεη ην πεξίγξακκα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

 

1.1  Δξεπλεηηθό Πξόβιεκα θαη Αλάγθε γηα Έξεπλα πνπ ρεηίδεηαη 

κε ηελ Οινθιήξσζε ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο νδεγεί ηηο Σξάπεδεο ζην λα βειηηψλνπλ ζπλερψο θαη λα πξνζθέξνπλ 

λέεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ λέσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ πνπ 

νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ νινθιήξσζε απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο πην θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη νη 

Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (Shah et al., 2007). Με ηελ ΤΑ νη Σξάπεδεο 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (Baskerville et al., 2010). 

 

Έλαο ζηνπο ηξείο Δπξσπαίνπο (33%) ρξεζηκνπνηεί ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε έξεπλεο λα 

πξνβιέπνπλ φηη ε πηνζεζία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζα αγγίδεη ην 60% ην 2020 

(Deutsche Bank Research, 2010). ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ην 70% ησλ λνηθνθπξηψλ είραλ 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ην 2011 θαη νη ζπλδέζεηο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ άγγημαλ ηηο 6 δηο. 

ην 2011 αληηπξνζσπεχνληαο κία παγθφζκηα δηείζδπζε 86%  (ITU, 2012). Οη ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη νη θάηνρνη ησλ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ζηφρνπο 

(target group) γηα ηηο Σξάπεδεο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ κε αζθαιέο, 

επέιηθηεο, γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο.  

 

Οη λέεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ηα λέα θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

απαηηνχλ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε δεδνκέλα. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νη Σξάπεδεο αληηιακβάλνληαη ηελ αλάγθε γηα 

νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξνζπαζψληαο λα βξνπλ αζθαιέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη 

ζρεηίδνληαη κε: (α) νινθιήξσζε θαλαιηψλ, (β) νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ, (γ) νινθιήξσζε 

εθαξκνγψλ θαη (δ) νινθιήξσζε δεδνκέλσλ. 
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Οη ηερλνινγίεο νινθιήξσζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ απφ ηηο Σξάπεδεο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε Σερλνινγία Δλδηάκεζνπ Λνγηζκηθνχ (Middleware) θαη ε Σερλνινγία 

Οινθιήξσζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Δθαξκνγψλ (Enterprise Application Integration - EAI) δελ 

έρνπλ παξνπζηάζεη κεγάια επίπεδα πηνζέηεζεο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπο. Μεηαμχ άιισλ 

νη πεξηνξηζκνί απηνί ζρεηίδνληαη κε ην: (α) πςειφ θφζηνο, (β) αληίδξαζε ζηελ αιιαγή,       

(γ) νξγαλσηηθά ζέκαηα, (δ) πςειή πνιππινθφηεηα, (ε) εχξνο αιιαγήο θαη (δ) ρξνλνβφξεο 

πξνζεγγίζεηο. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο, ε βηβιηνγξαθία 

ππνζηεξίδεη ηελ ΤΑ σο κηα ππνζρφκελε ιχζε (Marks, 2008, Rosen et al., 2008, 

Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Μέζσ ηεο ΤΑ νη Σξάπεδεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηάζεζεο λέσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά θαη ηελ 

θαιχηεξε επζπγξάκκηζε ησλ ηνκέσλ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη λα επηιχζνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε (Baskerville et al., 2012). Ζ αλάγθε γηα κηα 

νινθιεξσκέλε θαη αζθαιή αξρηηεθηνληθή ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε νπνία λα 

δηεπθνιχλεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ αιιά θαη ηελ 

ελαξκφληζε λέσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ κε ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο 

ηεο Σξάπεδαο εκθαλίδεη ηελ YA σο κηα πηζαλή απνηειεζκαηηθή ιχζε νινθιήξσζεο 

(Themistocleous & Mantzana, 2010, Rosen et al., 2008).  

 

Χζηφζν, πνιιέο Σξάπεδεο αδπλαηνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα νθέιε ηεο YA γηα πνιινχο θαη 

δηάθνξνπο ιφγνπο (Shah et al., 2007, Rosen et al., 2008). Απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηε κε επηηπρή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο θαη ηελ αδπλακία ησλ Σξαπεδψλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα νθέιε 

ηεο ΤΑ απνηειεί ε έιιεηςε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα ιακβάλεη ππφςε 

παξάγνληεο φπσο: (α) νξγάλσζεο, (β) δηαρείξηζεο (γ) αλζξψπνπ θαη (δ) δηαδηθαζηψλ 

(Schonewille, 2010). Γηα ην ιφγν απηφ, ε απνπζία ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα 

εμεγεί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα πνπ απαηηεί πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε.  

 

Ο ηξαπεδηθφο ρψξνο απνηειεί ζεκαληηθή εξεπλεηηθή πεξηνρή δηφηη ζεσξείηαη πξσηνπφξνο 

ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ (Eckert et al., 2009). Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ ζε λέεο ηερλνινγίεο ζηελ Ακεξηθή, Δπξψπε θαη Αζία έθηαζαλ ην 2012 ηα 

US$173.3 δηζ. (Celent, 2012). Δπνκέλσο, ε έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη  ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρξήζηκα θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε άιινπο ηνκείο θαη θιάδνπο. 
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Γηα λα ππνγξακκηζηεί ή αλάγθε γηα έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ν ζπγγξαθέαο εζηηάδεη: (α) ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο, (β) ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

1.2  Ζιεθηξνληθέο Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πιεξέζηεξεο 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο, νη Σξάπεδεο πξνρψξεζαλ ζηελ 

εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

 

Ζ κειέηε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζεσξείηαη αλαγθαία δηφηη: (α) ε πηνζεζία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο αλαπηχζζεηαη 

ξαγδαία, (β) ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή επηθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηφζν ζηνπο 

πειάηεο φζν θαη ζηηο Σξάπεδεο θαη (γ) ε επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο βαζίδεηαη 

ζηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ, ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

θαλαιηψλ θαη δεδνκέλσλ.  

 

Ζ πηνζεζία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απμάλεηαη ξαγδαία θαη νη Δπξσπατθέο Υψξεο ηνπ 

Βνξξά ζεκεηψλνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά (Ννξβεγία 83%, Ηζιαλδία 77%, Οιιαλδία 77%, 

Φηλιαλδία 76%, νπεδία 75%, Γαλία 71%). Ζ Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ε Αγγιία απνηεινχλ 

έλα δεχηεξν ππξήλα κε πνζνζηά πηνζεζίαο απφ 43% κέρξη 53%. Αθνινπζνχλ νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ) πνπ παξνπζηάδνπλ έλα πνζνζηφ πηνζεζίαο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο ηεο ηάμεσο ηνπ 45%. Σα ρακειφηεξα πνζνζηά πηνζεζίαο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο παξνπζηάδνπλ ε Βνπιγαξία (2%), ε Ρνπκαλία (3%) θαη ε Διιάδα (6%). 

Αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ πηνζεζία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζην 

δεχηεξν Κεθάιαην. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα (Sarlak & Hastiani, 

2010). Απμάλεη ηηο επηινγέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πειαηψλ θαη απνηειεί ην βαζηθφηεξν 

κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο, θαζψο απειεπζεξψλεη πνιχηηκν ρξφλν θαη 

κεηψλεη δξαζηηθά ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο (Ellatif et al., 2008). Γηα ηηο 

Σξάπεδεο ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο επηθέξνπλ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο (Kurnia & Liu, 2008). Σα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο παξαζέηνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 2.  
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Σν Γηαδίθηπν σο αλνηρηφ θαλάιη επηθνηλσλίαο απνηέιεζε πξφθιεζε γηα ηηο Σξάπεδεο νη 

νπνίεο δηέθξηλαλ ηελ επθαηξία λα δηεπξχλνπλ κέζσ απηνχ ηελ πειαηεηαθή ηνπο βάζε.  

ήκεξα, νη Σξάπεδεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο παξέρνληαο έλα ζχλνιν 

δπλαηνηήησλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο 

ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο εχθνια θαη γξήγνξα κε ελεκέξσζε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ γηα ηα ππφινηπα θαη ηηο θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ, πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη δαλείσλ, 

εμφθιεζε πηζησηηθήο θάξηαο θαη δαλείσλ, πιεξσκή ινγαξηαζκψλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΦΠΑ, ΗΚΑ), 

κεηαθνξά ρξεκάησλ, αγνξά θαη πψιεζε κεηνρψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ελεκέξσζε γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά λέα (Shah et al., 2007). 

 

Δπηπξφζζεηα, νη Σξάπεδεο γηα λα πξνζειθχζνπλ λένπο πειάηεο παξέρνπλ κνληέξλνπο 

πνιπρψξνπο (i-bank stores). Πξφθεηηαη γηα θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

εμππεξέηεζεο, φπνπ παξνπζηάδνληαη ππεξεζίεο i-bank (ηξαπεδηθή κέζσ Γηαδηθηχνπ - internet 

banking, ηξαπεδηθή κέζσ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ - mobile banking, ηξαπεδηθή κέζσ 

ηειεθψλνπ - phone banking, ηξαπεδηθή κέζσ απηφκαησλ κεραλεκάησλ αλάιεςεο κεηξεηψλ 

– ATM θαη ηξαπεδηθή κέζσ θέληξσλ απηφκαησλ πιεξσκψλ-APS). ε έλα πεξηβάιινλ 

πςειήο ηερλνινγίαο, ν επηζθέπηεο είηε κφλνο ηνπ είηε κε ηε βνήζεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

νκάδαο ηεο Σξάπεδαο, κπνξεί λα εμεξεπλήζεη κηα λέα νπηηθή εχθνιεο θαη γξήγνξεο 

εθηέιεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ηξαπεδηθψλ ηνπ ζπλαιιαγψλ. Σα θαηαζηήκαηα i-bank 

απνηεινχλ ρψξν ςπραγσγίαο, επηκφξθσζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ ζε ζέκαηα 

ηερλνινγίαο, ζχγρξνλεο ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο θαη πεξηβάιινληνο. Λεηηνπξγνχλ ζαλ 

εξγαζηήξηα γλψζεσλ, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ ελίζρπζε ηνπ ςεθηαθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη είλαη 

ζρεδηαζκέλα γηα εχθνιε πξφζβαζε απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο, 2011). 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο είλαη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (mobile banking). Ζ θηλεηή ηειεθσλία πξνζθέξεη ειεθηξνληθέο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν θαη ρξφλν θαη ήδε νη πεξηζζφηεξεο Σξάπεδεο 

έρνπλ ελζσκαηψζεη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηηο ππεξεζίεο 

ηνπο. Ζ κεηεμέιημε ησλ απιψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε έμππλα θηλεηά ηειέθσλα (smart 

phones) νδεγεί ζε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

(Lee et al., 2007). Καιχηεξα θαη θζελφηεξα έμππλα ηειέθσλα, φπσο θαη θζελφηεξεο θαη 

βειηησκέλεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, πξνβιέπεηε λα δψζνπλ λέα ζεκαληηθή ψζεζε 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ζηηο ΖΠΑ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2010 ρξεζηκνπνίεζαλ 29.8 

εθαηνκκχξηα Ακεξηθαλνί πνιίηεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. Παξαηεξήζεθε κία αχμεζε 54% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 

2009. Δπηπξφζζεηα, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηζεκαίλεη φηη θπξηφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζήκεξα είλαη: (α) ε 

πξνηίκεζε άιισλ θαλαιηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη (β) ε αλεζπρία γηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα (comScore, 2011). 

 

Ζ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο βαζίδεηαη ζηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή 

νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ, ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ θαη δεδνκέλσλ (Shah et al., 

2007) θαη ε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη ηελ ΤΑ σο κηα ππνζρφκελε ιχζε (Rosen et al., 2008). 

Ο ξφινο ηεο ΤΑ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαθάησ Δλφηεηα.  

 

1.3  Ζ εκαληηθή πκβνιή ηεο Οινθιήξσζεο θαη ηεο Τηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή  

 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

Κεθάιαην 2 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηξέθνπλ ηηο Σξάπεδεο ζηελ ΤΑ. 

Δπηπξφζζεηα, ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ κε 

κηθξφηεξν θφζηνο θαη κηθξφηεξν εχξνο αιιαγψλ φπσο θαη ε αλάγθε γηα απμεκέλε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ινγηζκηθνχ εκθαλίδνπλ ηελ ΤΑ σο κία απφ ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο (Themistocleous & Mantzana, 2010). 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηάζπαζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε κηθξφηεξα 

ηκήκαηα ινγηζκηθνχ (ππεξεζίεο). Σα ηκήκαηα απηά απηνκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ρξήζεο 

ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ (web-services) πνπ ζπληίζεληαη κεηαμχ ηνπο θαη δνκνχλ κηα 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. ηελ ΤΑ νη ππεξεζίεο είλαη θαιά θαζνξηζκέλεο ελφηεηεο πνπ 

παξέρνπλ ηππνπνηεκέλε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαη είλαη αλεμάξηεηεο απφ άιιεο 

ππεξεζίεο (Rosen et al., 2008). 

 

Ζ ΤΑ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ππφδεηγκα νινθιήξσζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Χζηφζν, ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 2 επηζεκαίλεη 

ηελ απνπζία κίαο νινθιεξσκέλεο έξεπλαο γηα ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνχ 

επεξεάδνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Δπηπξφζζεηα, αλαδεηθλχεη ηε κε χπαξμε 

ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 
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ηξαπεδηθή πνπ λα πξνζδηνξίδεη θαη εμεγεί: (α) ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πηνζεζία θαη ηελ επηηπρία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) κία θαηάιιειε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ θαη (γ) ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κειεηνχληαη: (α) ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ΤΑ ψζηε λα εληνπηζηνχλ πηζαλά πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) νη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ΤΑ ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη πηζαλνί ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ΤΑ ψζηε λα εληνπηζηνχλ θαηάιιειεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (δ) ε ΤΑ ψζηε λα πξνζθεξζεί 

ζηηο Σξάπεδεο έλα πιαίζην θαηαλφεζεο ηεο ΤΑ πνπ ζεσξείηαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρή πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (ε) ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο πηνζεζίαο (adoption) ηεο ΤΑ θαη ησλ δηάθνξσλ ζηαδίσλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ. 

Ζ θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο λα απμήζνπλ ηα νθέιε απφ ηελ 

πινπνίεζε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απμάλνληαο ηα πνζνζηά νινθιήξσζεο. 

 

Ζ νινθιήξσζε, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ησλ  

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ηξαπεδψλ πξνσζψληαο κηα γξεγνξφηεξε ξνή πιεξνθνξηψλ ζε 

φινλ ηνλ ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ. Βειηηζηνπνηεί ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνζζέηεη 

εηαηξηθή επηρεηξεζηαθή αμία (Bieberstein et al., 2005). 

 

Οη Σξάπεδεο επηζπκνχλ λα πηνζεηήζνπλ κηα ιχζε πνπ λα κεηψλεη ηελ ηερληθή πνιππινθφηεηα 

θαη λα πξνζθέξεη επεθηαζηκφηεηα. Ζ νινθιήξσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξαπεδηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βνεζά ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο Σξάπεδαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξε ειεθηξνληθή 

δηαζχλδεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κε ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηεο Σξάπεδαο, ε νινθιήξσζε κπνξεί λα επηηχρεη ηαρχηεξε αληαπφθξηζε ζε πειάηεο, 

κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο θαη κείσζε ηνπ θφζηνο. Σν νινθιεξσκέλν ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα παξέρεη θηιηθέο θαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πξνο ηνπο πειάηεο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ην 

πςειφηεξν επίπεδν αζθάιεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο νη Σξάπεδεο αλαδεηνχλ λέεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηερλνινγίεο νινθιήξσζεο φπσο είλαη ε ΤΑ (Yoon et al., 2007). 
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Ζ ΤΑ απνηειεί ζεκαληηθή εξεπλεηηθή πεξηνρή (Luthria et al., 2009, Marks et al., 2008, 

Baskerville et al., 2010, Eckert et al., 2009, Lee et al., 2010) θαη νη Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

(Shah et al., 2007). Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε κειέηε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ 

πεδίν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ εκβάζπλζε θαη κειέηε. 

 

1.4  θνπόο θαη Αληηθεηκεληθνί ηόρνη ηεο Έξεπλαο 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ν ζθνπφο 

θαη νη ζηφρνη πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

θνπόο:   

 

―Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 

 

Σν λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 3, ειέγρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε 

πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζην Κεθάιαην 5 κε βάζε ηελ εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην Κεθάιαην 4 θαη αλαζεσξείηαη ζην Κεθάιαην 6 ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ έιιεηςε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο απνηπρίαο έξγσλ νινθιήξσζεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε χπαξμε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

είλαη ζεκαληηθή δηφηη βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο ζηε ιήςε νξζψλ ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, ηελ 

απνθπγή ιαζψλ, ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Δπηπξφζζεηα, ην λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην εκπινπηίδεη ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία ζηελ 

εξεπλεηηθή πεξηνρή ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπνπ ειάρηζηε 

έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί.    

 

ηόρνο 1:  Ζ θξηηηθή αλαζθφπεζε θαη αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κε ζθνπφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

φπσο: (α) ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηελ νινθιήξσζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, (γ) ηελ ΤΑ, (δ) ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, (ε) ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο, (δ) ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 
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παξαγφλησλ νινθιήξσζεο θαη (ε) ηα ζηάδηα πηνζεζίαο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

ηόρνο 2:  Ζ ζχλζεζε ελφο ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ηδηαίηεξα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή έρεη ζαλ θχξην ζηνηρείν ην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

πηνζεζίαο ηεο YA ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην 

ζπλζέηνπλ. 

 

ηόρνο 3:  Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

ηόρνο 4:  Σα ζπκπεξάζκαηα, ε αλάδεημε θαηλνηφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη 

ε απνηχπσζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

ζηελ επηζηήκε θαη ζηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο. 

 

1.5  Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο  

 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο  απνηειεί ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε 

δηεμαγσγή κίαο απνηειεζκαηηθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζχλδεζε 

ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζέζηκσλ εξεπλεηηθψλ 

κεζνδνινγηψλ. Μεηά απφ ιεπηνκεξή έιεγρν απνθαζίζηεθε φηη ε πνηνηηθή, εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο απνηειεί κία απφ ηηο θαηάιιειεο 

εξεπλεηηθέο κεζνδνινγίεο γηα λα ειεγρζεί ην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην. 

   

πλνπηηθά ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο βαζίδεηαη ζηελ:            

(α) πνιππινθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ, (β) αλάγθε λα ειεγρζεί ην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη (γ) αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ νη 

παξάκεηξνη θαη νη ζπζρεηηζκνί πνπ ην πεξηβάιινπλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνηνηηθή 

έξεπλα εκθαλίδεηαη σο κία απφ ηηο θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κειέηε θαη ζε βάζνο 

αλάιπζε παξαγφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ-δηεξγαζηψλ (Miles & Huberman, 1994) επηιέρηεθε γηα 

ηε κειέηε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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Γηα λα κειεηεζνχλ θαη αλαιπζνχλ απνηειεζκαηηθά νη παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, πηνζεηήζεθε κία πξνζέγγηζε 

πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο δεδνκέλνπ φηη απνηειεί θαηάιιειε πξνζέγγηζε έξεπλαο γηα 

ηελ πηνζεζία λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (Eckert et al., 2009, Baskerville, 

Cavallari, Madsen, Heje, Sorrentino & Virili, 2010). Ζ κειέηε πεξίπησζεο πξνζθέξεη κία 

νιηζηηθή νπηηθή γσλία δηαδηθαζηψλ-δηεξγαζηψλ θαη βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο (Yin, 2011). Δπηπξφζζεηα, αξθεηέο έξεπλεο πξνζδηνξίδνπλ 

πιενλεθηήκαηα, εκπφδηα θαη παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο ΤΑ ρξεζηκνπνηψληαο κία πξνζέγγηζε 

πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο (Lee et al., 2010, Baskerville et al., 2010). 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθαλ ηξείο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ έξγα ζρεηηθά κε ηελ 

πηνζεζία ηεο YA ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: (α) πξφζθαην έξγν ζε κεγάιε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα κε παξνπζία ζε πνιιέο ρψξεο, (β) έξγν ζε κεγάιε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα κε 

παξνπζία ζε πνιιέο ρψξεο πνπ βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη (γ) πξφζθαην έξγν ζε 

κηθξφηεξε Σξάπεδα ζε ρψξα ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ (κεηαβαηηθή νηθνλνκία). 

 

πλνπηηθά νη ιφγνη γηα ηελ επηινγή απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη νη εμήο: (α) νη δχν κεγάιεο 

Σξάπεδεο (Δπξσπατθή θαη Ακεξηθάληθε) θαηέρνπλ κεγάιν κεξίδην αγνξάο θαη εμαηξεηηθή 

θήκε γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, (β) ε ηξίηε Σξάπεδα ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο 

είλαη κηθξφηεξε ζε κέγεζνο θαη αλήθεη ζε ρψξα κεηαβαηηθήο νηθνλνκίαο, (γ) φιεο νη 

παξαπάλσ Σξάπεδεο πνπ επηιέρηεθαλ ζπκκεηέρνπλ ή ζπκκεηείραλ ζε πξφζθαηεο 

πξνζπάζεηεο πηνζεζίαο ηεο YA ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δηαδηθαζηψλ θαη (δ) επηιέρηεθαλ κία Δπξσπατθή Σξάπεδα, κία 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη κία Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ψζηε λα εληνπηζηνχλ 

ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ησλ Σξαπεδψλ θαη γεσγξαθηθνχο 

παξάγνληεο. 

 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζε πξνζεγγίζεηο πνηνηηθήο εξκελεπηηθήο έξεπλαο 

φπσο: (α) αλαθνξέο ηεθκεξίσζεο, (β) ζπλεληεχμεηο, (γ) άκεζε παξαηήξεζε, (δ) ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε, (ε) αξρεία-έγγξαθα, θαη (ζη) θπζηθά αληηθείκελα. Οη ζπλεληεχμεηο 

θαηαγξάθεθαλ ςεθηαθά, επεμεξγάζηεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ κε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο 

πξνο επαιήζεπζε. Ζ αλεπηζχκεηε κεξνιεςία πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαηά ηε ρξήζε 

πνηνηηθψλ, εξκελεπηηθψλ κεζφδσλ κειέηεο μεπεξάζηεθε απφ ηελ πνιχπιεπξε επαιήζεπζε 

(triangulation) ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε πνιιαπιψλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

(ζπλέληεπμε, εθζέζεηο θαη αξρεία δεδνκέλσλ) θαζηζηά δπλαηή ηελ πνιχπιεπξε επαιήζεπζε 
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θαη δηαηεξεί ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ επξεκάησλ. Ζ ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο 

θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 4. 

 

1.6  Γνκή ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο  

 

ηηο παξαθάησ ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά ηα πεξηερφκελα φισλ ησλ θεθαιαίσλ 

θαη ε δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (ρήκα 1.1). Ζ δνκή βαζίδεηαη ζηε 

κεζνδνινγία ησλ Philips & Pugh, (2006). Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία εκπεξηέρεη ηέζζεξα 

βαζηθά ζηνηρεία: (α) ηελ αλαζθφπεζε (background theory), (β) ηελ πξνηεηλφκελε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε (focal theory), (γ) ηε κειέηε δεδνκέλσλ (data theory) θαη (δ) ηελ θαηλνηνκία θαη 

ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε (novel contribution). Σν πξψην ζηνηρείν (background theory) 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πινπνηείηαη γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αλάγθε γηα έξεπλα ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή (Κεθάιαην 2). Σν 

δεχηεξν ζηνηρείν (focal theory) ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ 

(Κεθάιαην 3). Σν ηξίην ζηνηρείν (data theory) πεξηιακβάλεη: (α) ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία, 

(β) ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, (γ) ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη (δ) ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην (Κεθάιαηα 4, 5, 6). Σν ηέηαξην ζηνηρείν (novel 

contribution) ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηλνηνκία, ηε ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε, ηα απνηειέζκαηα θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο (Κεθάιαην 7). 

 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή  

 

Σν Κεθάιαην 1 παξαζέηεη κία ζπλνπηηθή εηζαγσγή θαη ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα έξεπλα 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή. Αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαη παξνπζηάδεηαη ε ΤΑ σο κία θαηάιιειε 

ιχζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Δπηπξφζζεηα, αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ε 

αλάγθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (SOA initiation, SOA 

planning, decision of SOA adoption) πνπ ε θαηαλφεζε απφ ηηο Σξάπεδεο είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ επηηπρή πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ν 

ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ζηελ Δλφηεηα 1.4, ε εηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο ζηελ Δλφηεηα 1.5 θαη ε δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηελ 

Δλφηεηα 1.6. 
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Κεθάιαην 2: Αλαζθόπεζε θαη Κξηηηθή Αλάιπζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο  

 

Ζ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 2. 

πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη ζε βάζνο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, (β) ηελ νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) ηελ ΤΑ, (δ) ην πεξηερφκελν 

ηεο πηνζεζίαο ΤΑ,  (ε) ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο θαη (δ) ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Με βάζε ηελ 

αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπληέζεθε έλα λέν κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 3. Σν Κεθάιαην 2 ζρεηίδεηαη κε ην ηφρν 1 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 1.4.       

 

Κεθάιαην 3: Μεζνδνινγηθό Πιαίζην  

 

Παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηε κειέηε παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν 

πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη: (α) ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, (γ) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή,   

(δ) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, (ε) ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πεδίσλ εθαξκνγήο ηεο YA ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (δ) θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο YA (SOA initiation, SOA planning, 

decision of SOA adoption) πνπ ε θαηαλφεζε απφ ηηο Σξάπεδεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηηπρή πηνζεζία ηεο YA ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν Κεθάιαην 3 ζρεηίδεηαη κε ην 

ηφρν 2 ηεο Δλφηεηαο 1.4.  

 

Κεθάιαην 4: Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία  

 

Με βάζε: (α) ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαη (β) ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ην Κεθάιαην 4 πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηελ 

επηιεγκέλε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη ηηο κεζφδνπο γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε 

δεδνκέλσλ πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. πσο αλαθέξεηαη 

ζηελ Δλφηεηα 1.5 θαη ηεθκεξηψλεηαη ζην Κεθάιαην 4 επηιέρηεθε κία πξνζέγγηζε πνηνηηθήο 

έξεπλαο κε πνιιαπιέο κειέηεο πεξίπησζεο γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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Κεθάιαην 5: Δκπεηξηθή Έξεπλα – πιινγή θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ  

 

Σν Κεθάιαην 5 παξαζέηεη κία ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ πνιιαπιψλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ. ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή δηεξεπλψληαη ηξείο 

πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ έξγα ζρεηηθά κε ηελ πηνζεζία ηεο YA ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή: (α) πξφζθαην έξγν ζε κεγάιε Δπξσπατθή Σξάπεδα πνπ έρεη νινθιεξσζεί, (β) 

έξγν ζε κεγάιε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα πνπ βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη (γ) 

πξφζθαην έξγν ζε κηθξφηεξε Σξάπεδα ζε ρψξα ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ (κεηαβαηηθή 

νηθνλνκία). Σα εκπεηξηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν Κεθάιαην.  

 

Κεθάιαην 6: Μεζνδνινγηθό Πιαίζην – Αλάιπζε Γεδνκέλσλ  

 

Σν Κεθάιαην 6 παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο αιιαγέο θαη επηζεκάλζεηο 

ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή  πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 3. Σν Κεθάιαην 6 ζρεηίδεηαη κε ην 

ηφρν 3 φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 1.4. 

 

Κεθάιαην 7: πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα – Καηλνηνκία θαη 

πκβνιή ζηελ Δπηζηήκε 

 

ην Κεθάιαην 7 ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο παξνπζηάδεηαη κία ζχλνςε ηεο έξεπλαο θαη 

αλαδεηθλχνληαη ηα θαηλνηφκα απνηειέζκαηα. Δπηπξφζζεηα, ην Κεθάιαην 7 πεξηγξάθεη 

πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο θαη πξνζδηνξίδεη πεξηνρέο γηα πεξαηηέξσ κειινληηθή έξεπλα. Σν 

Κεθάιαην 7 ζρεηίδεηαη κε ην ηφρν 4 φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα 1.4. 
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ρήκα 1.1: Γνκή ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

 
Δηζαγσγή 

Αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή 

αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε: (α) ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηελ 

ΤΑ θαη (γ) παξάγνληεο 

πηνζεζίαο ΤΑ 

 

Μεζνδνινγηθφ πιαίζην 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

Δπηινγή θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθήο θαη εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο (πνηνηηθή έξεπλα-

πνιιαπιέο κειέηεο πεξίπησζεο) 

Μειέηεο πεξίπησζεο θαη 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο  

 
Αλάιπζε εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

γηα κειινληηθή έξεπλα  

Αλαγλψξηζε 

εξεπλεηηθψλ πεδίσλ 

 
Κξηηηθή αλάιπζε 

Σξνπνπνηήζεηο 

πξνηεηλφκελνπ 

κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ 

Κεθάιαην 1 

 

 Κεθάιαην 2 

Κεθάιαην 3 

Κεθάιαην 4 

Κεθάιαην 5 

Κεθάιαην 6 

Κεθάιαην 7 

  

Δξεπλεηηθό 

πξόβιεκα 

Αλαζθόπεζε 

Βηβιηνγξαθίαο 

  

Πιαίζην 

 

 

    

  
Μειέηε 

Γεδνκέλσλ 

  
Καηλνηνκία 

θαη 

πκβνιή 

ζηελ 

Δπηζηήκε 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2 

 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

Πεξίιεςε  

 

Σν Κεθάιαην 1 εηζήγαγε ζπλνπηηθά ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

θαη επεμήγεζε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα παξνπζηάδνληαο ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο. Σν Κεθάιαην 2 παξνπζηάδεη ηελ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο. πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη ζε βάζνο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηελ νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) ηελ ΤΑ, (δ) ην 

πεξηερφκελν ηεο πηνζεζίαο ΤΑ, (ε) ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο θαη (δ) ηνπο παξάγνληεο 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

  

ην ηέινο ηνπ Κεθαιαίνπ 2 επηζεκαίλνληαη νξηζκέλα εξεπλεηηθά θελά φπσο ε απνπζία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα αλαιχεη θαη επεμεγεί θξίζηκνπο παξάγνληεο 

νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη 

παξνπζηάδνληαη: (α) πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη (β) ε αλάγθε ζχλζεζεο ελφο 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο ζηελ νξζή θαη γξήγνξε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ε κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

  

 

2 
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2.1  Δηζαγσγή 

 

πσο επηζεκάλζεθε ζην Κεθάιαην 1 ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ 

απμάλεηαη ξαγδαία. Νέεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη λέα θαλάιηα ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο απαηηνχλ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ θαη νη 

Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε: (α) ηα δηαθνξεηηθά αζχκβαηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, (β) ηηο δηαθνξεηηθέο αζχκβαηεο 

εθαξκνγέο (CRM, ERP, Mobile Apps), (γ) ηα δηάζπαξηα δεδνκέλα θαη (δ) ηα δηαθνξεηηθά 

θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή έξεπλα βαζηδφκελε ζε αθαδεκατθά πξφηππα αλαζθφπεζεο θαη 

θξηηηθήο αλάιπζεο πεξηγξάθεη ζην Κεθάιαην 2: (α) ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (β) ηελ 

ΤΑ. Ζ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαιχεη πιεξνθνξίεο 

εμεηάδνληαο κία ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε ζεκαληηθψλ 

εξεπλεηηθψλ παξακέηξσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη γηα: (α) λα αλαθαιχςεη ν εξεπλεηήο ηη έρεη 

γξαθεί θαη ηη είλαη γλσζηφ ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα, (β) λα θαηαλνήζεη ηηο επηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο εληνπίδνληαο νκνηφηεηεο, δηαθνξέο αιιά θαη εξεπλεηηθά θελά θαη (γ) λα 

θαηαγξάςεη ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο 

(Webster & Watson, 2002). 

 

Ζ κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο νθείιεη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ζε νξηζκέλεο πεγέο. Μία νινθιεξσκέλε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε πεγάδεη απφ έλα επξχ θάζκα επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, επηζηεκνληθψλ 

ζπλεδξίσλ, βηβιίσλ θαη άιισλ ηεθκεξησκέλσλ πεγψλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο πξνηείλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ 

ζχκθσλα κε: (α) ην θχξνο ηεο πεγήο (εθδνηηθφο νίθνο, επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ, επηζηεκνληθφ 

ζπλέδξην), (β) ην θχξνο ηνπ ζπγγξαθέα, (γ) ηνλ αξηζκφ ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ 

ζπγγξαθέα (δεκνζηεχζεηο ζε άιια επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα), ηνλ αξηζκφ 

εηεξναλαθνξψλ θαη (δ) ηνλ ηχπν ηεο δεκνζίεπζεο (Webster & Watson, 2002). 

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζσ ζπζηεκαηηθήο θαη εθ βάζνο αλαδήηεζεο θαη κειέηεο βηβιίσλ, επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ, πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ, εξγαζηψλ, απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη 

άιισλ ηεθκεξησκέλσλ πεγψλ θπξίσο κεηά ην 2005 ρξεζηκνπνηψληαο βηβιηνζήθεο θαη 

κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο AISel, IEEE Xplore, ProQuest, Science Direct, Google Books θαη 

Google Scholar. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο θιεηδηά φπσο «Οινθιήξσζε ζηελ 
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Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή», «Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή» θαη 

«Παξάγνληεο Οινθιήξσζεο πνπ ρεηίδνληαη κε ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή» ρσξίο επηηπρία. ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζεθε κέζσ ηνπ AIS World Mailing List 

βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γηα ηελ αλαδήηεζε 

βηβιηνγξαθίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο θιεηδηά φπσο «Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή» θαη «ΤΑ» 

ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή θαη πξνζδηνξίζηεθε/επηιέρηεθε 

βηβιηνγξαθία γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη εκβάζπλζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία 

αλαζθφπεζεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ Webster & Watson, (2002).  

 

Σν Κεθάιαην 2 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ 

Δλφηεηεο. Ζ Δλφηεηα 2.2 παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη πξφζθαηεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο φπσο πιενλεθηήκαηα ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο, ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη 

αζθάιεηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ Δλφηεηα 2.3 παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ηάζεηο θαη 

εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη: (α) κε ηελ νινθιήξσζε, (β) κε ηελ ΤΑ θαη (γ) κε 

ηηο Τπεξεζίεο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδεη θαη εξκελεχεη νξηζκέλα 

πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ ζε νξγαληζκνχο. Ζ Δλφηεηα 2.4 εληνπίδεη εξεπλεηηθά 

θελά θαη αλνηρηά ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ πεξηζζφηεξε εκβάζπλζε θαη πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ε 

Δλφηεηα 2.5 απνηειεί ηε ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο αλαζθφπεζεο 

θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

 

2.2  Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηηο Ζιεθηξνληθέο Σξαπεδηθέο 

Τπεξεζίεο 

 

ηελ Δλφηεηα απηή: (α) παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη πεξηγξάθνληαη (β) ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, (γ) νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, (δ) ηα θαλάιηα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη (ε) ζέκαηα αζθάιεηαο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

 

2.2.1  Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Αξθεηέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο επηζεκάλνπλ ηε ξαγδαία αλάπηπμε θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ (Lee et al., 2007, Licker et al., 2010, Wati et 

al., 2009, Miranda et al., 2006, Prado, 2009, Hua, 2008, Shah et al., 2007) θαη ζηα πιαίζηα 
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ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πιεξέζηεξεο θάιπςεο ησλ 

αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο νη Σξάπεδεο πξνρψξεζαλ ζηελ εηζαγσγή ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη πξσηφγλσξεο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο, εληνπηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηεο  

πιεξνθνξίαο θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ηξαπεδηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ νπζηαζηηθή επηδίσμε θάζε Σξάπεδαο ζηνλ 

έληνλα αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ε 

εμαζθάιηζε ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (Banker et al., 

2009). 

 

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο είλαη έλαο απφ ηνπο πνην απαηηεηηθνχο ηνκείο ζηε ζπζρέηηζε 

πιεξνθνξίαο κε δηαδηθαζίεο θαη απνηειεί έλαλ ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ ρψξν. πσο 

αλαθέξζεθε ζηελ Δλφηεηα 1.1 ζχκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο νη επελδχζεηο επηρεηξήζεσλ 

θαη νξγαληζκψλ γηα ηελ πηνζεζία λέσλ ηερλνινγηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν άγγημαλ ην 2012 

ην πνζφ ησλ US $3.6 ηξηζεθαηνκκπξίσλ (Gartner, 2012) θαη νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, Δπξψπε θαη Αζία γηα ηελ πηνζεζία λέσλ ηερλνινγηψλ 

απμήζεθαλ ζε US $173.3 δηζεθαηνκκχξηα ην 2012 (Celent, 2012). Σα απνηειέζκαηα ησλ 

παξαπάλσ εξεπλψλ απνδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ην βάξνο πνπ δίλνπλ νη Σξάπεδεο 

ζηελ πηνζεζία λέσλ θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Ζ 

ξαγδαία αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε βειηησκέλεο ηερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη βειηησκέλα επίπεδα αζθαιείαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν νδήγεζαλ ζηε ξαγδαία αλάπηπμε 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (Baidoo et al., 2009). 

 

Καηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλέθπςαλ αξθεηνί νξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (Sarlak et al., 2010, Shah et al., 2009). Οξηζκέλνη νξηζκνί δελ 

ελζσκαηψλνπλ φια ηα δηαζέζηκα θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηαπηίδνληαο ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κφλν κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη αξθεηνί 

εξεπλεηέο εμαηξνχλ ηα ATM. Γηα ηηο αλάγθεο ζπγγξαθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο πηνζεηείηαη ε εξκελεία ησλ Shah & Clarke (2009) θαη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

νξίδεηαη σο παξνρή ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο κέζσ 

ειεθηξνληθψλ, αιιειεπηδξαζηηθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο. Αλάινγα κε ην θαλάιη 

επηθνηλσλίαο ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηαθξίλεηαη ζε ηξαπεδηθή κέζσ: Γηαδηθηχνπ (Internet 

Banking), Έμππλσλ Κηλεηψλ Σειεθψλσλ (Mobile Banking), Σειεθψλνπ (Phone Banking), 

Σειεφξαζεο (TV Banking), Απηφκαηνπ Μεραλήκαηνο Αλάιεςεο Μεηξεηψλ (ATM), 

Κέληξσλ Απηφκαησλ Πιεξσκψλ (APS) θαη Τπνινγηζηψλ Σακπιέηαο (Tablet Banking). 
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Σν πνζνζηφ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη παγθνζκίσο θαη νη ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ άγγημαλ ηα 2.3 δηζεθαηνκκχξηα ην 2011. ε αλαπηπγκέλεο ρψξεο ην 70% ησλ 

λνηθνθπξηψλ είραλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ην 2011 θαη νη ζπλνιηθνί ρξήζηεο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ άγγημαλ ηα 6 δηζεθαηνκκχξηα ζηα ηέιε ηνπ 2011, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 86% ζε 

παγθφζκην επίπεδν (International Telecommunication Union, 2012). Οη ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ησλ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πειάηεο γηα ηηο 

Σξάπεδεο νη νπνίεο αλαδεηνχλ ιχζεηο γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθψλ, γξήγνξσλ, αζθαιψλ 

θαη νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζε απηνχο (Lee et al., 2007, 

Licker et.al., 2010). 

  

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αξθεηνί εξεπλεηέο εζηίαζαλ ζηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ζε δηάθνξεο πηπρέο θαη θαλάιηα ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ θξηηηθή αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 

ζρεηηθή έξεπλα πνπ λα ζπζρεηίδεη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο 

θαη ηε πηνζεζία ηεο ΤΑ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηνλ πειάηε θαη δελ αλαιχνπλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο ησλ Σξαπεδψλ θαη ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γεδνκέλνπ φηη: (α) νη Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη  ε 

νινθιήξσζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (Shah et al.,2007) θαη (β) ε ΤΑ απνηειεί ζεκαληηθφ ππφδεηγκα γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο ζηηο Σξάπεδεο (Baskerville et al., 2010, Rosen et 

al., 2008) ε απνπζία κίαο έξεπλαο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απνηειεί παξάδνμν πνπ εληζρχεη ηελ αλάγθε γηα έξεπλα. 

 

Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη ζεκαληηθά απφ ην γεγνλφο φηη ελψ ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ 

επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα έξεπλα ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή δελ 

εληνπίζηεθαλ απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έξεπλεο πνπ λα ηζρπξίδνληαη ην 

αληίζεην. Γηα ην ιφγν απηφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

εθηηκάηαη φηη ζα επηβεβαηψζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη νη εξεπλεηέο εζηηάδνπλ ζε πνιιέο θαη 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Οξηζκέλνη απφ απηνχο εζηηάδνπλ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Ζ έξεπλα ησλ Lee et al., 2007 

εμεηάδεη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηελ Κνξέα θαη ζηε 

Φηλιαλδία. Πξνβιήκαηα ζηελ πηνζεζία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ θηλεηνχ 
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ηειεθψλνπ απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα: (α) ε αζθάιεηα θαη (β) ε έιιεηςε γλψζεο γηα 

ζέκαηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Ζ έξεπλα επηζεκάλεη δηαθνξέο 

απνηειεζκάησλ ζηηο δχν ρψξεο (Κνξέα & Φηλιαλδία), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη φηη 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ αλά θξάηνο θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 

Άιιε πξφζθαηε έξεπλα (Licker et al., 2010) εζηηάδεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ επηιέγνληαο σο ηφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

ηε Ν. Αθξηθή. Ζ έξεπλα πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη παξάγνληεο θαη επηζεκαίλεη φηη νη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο κέζσ ηειεθψλνπ είλαη νη: (α) πνηφηεηα ππεξεζηψλ, (β) πνηφηεηα πιεξνθνξίαο,   

(γ) πνηφηεηα ζπζηήκαηνο, (δ) πνηφηεηα ζπλαιιαγήο θαη πιεξσκψλ, (ε) αληηιεπηή 

ρξεζηκφηεηα, (δ) θαηλνηνκία θαη (ε) εκπηζηνζχλε θαη αζθάιεηα. Παξάγνληεο φπσο:  (α) ε 

εκπεηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ν ηχπνο ηειεθψλνπ θαη (γ) ην 

είδνο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ δελ επεξεάδνπλ ηφζν ζεκαληηθά ηελ ηθαλνπνίεζε πειαηψλ. Ζ 

θξηηηθή αλάιπζε εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη παξαπάλσ έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 

ηελ νπηηθή γσλία ησλ πειαηψλ θαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαλάιη ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

(mobile banking) ρσξίο λα εμεηάδνπλ ζέκαηα νινθιήξσζεο πνπ είλαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Σξάπεδαο. 

 

Οξηζκέλεο έξεπλεο (Wati et  al., 2009) εζηηάδνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε πειαηψλ απφ ηε πηνζεζία 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απφ ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

επηιέρηεθε ε Ηλδνλεζία σο κία αλαπηπζζφκελε ρψξα θαη ή έξεπλα παξνπζηάδεη κία ζχγθξηζε 

κεηαμχ ηξηψλ θαλαιηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο: (α) Σξαπεδηθή κέζσ Γηαδηθηχνπ, (β) 

Σξαπεδηθή κέζσ Έμππλσλ Κηλεηψλ Σειεθψλσλ θαη (γ) Σξαπεδηθή κέζσ Απηφκαηνπ 

Μεραλήκαηνο Αλάιεςεο Μεηξεηψλ. Ζ έξεπλα επηζεκαίλεη φηη ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηξαπεδηθήο κέζσ Απηφκαηνπ Μεραλήκαηνο 

Αλάιεςεο Μεηξεηψλ (ΑΣΜ) είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο. Οη ζεκαληηθφηεξνη 

παξάγνληεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πειαηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ Γηαδηθηχνπ  

είλαη: (α) ε επθνιία ζηε ρξήζε θαη (β) ε εκπηζηνζχλε/αζθάιεηα. Ο ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο γηα ηνπο πειάηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ έμππλσλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ είλαη ε εκπηζηνζχλε/αζθάιεηα. Ζ θξηηηθή αλάιπζε εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε νπηηθή εξκελεχεη ην πψο αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη δελ εξκελεχεη πσο νη Σξάπεδεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο, 

γξήγνξεο, απιέο, απνηειεζκαηηθέο θαη αζθαιέο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Δλψ αλαθέξνληαη παξάγνληεο φπσο ε «επθνιία ζηε 
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ρξήζε» θαη ε «εκπηζηνζχλε/ αζθάιεηα» δελ αλαιχνληαη ζε βάζνο νχηε ζπζρεηίδνληαη κε ηηο 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηεο Σξάπεδαο θαη πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο. 

 

Οη Banker et al., 2009 εμεηάδνπλ ζε έξεπλα ηνπο ηελ επηρεηξεκαηηθή αμία ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηηο Σξάπεδεο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζε νηθνλνκηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο 

παξάγνληεο. Οη Σξάπεδεο έρνπλ πηνζεηήζεη πνιιά δηαθνξεηηθά θαλάιηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα κία Σξάπεδα είλαη λα 

σζεί ηνπο πειάηεο ζηε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ θαλαιηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Σα ειεθηξνληθά 

θαλάιηα ηξαπεδηθήο έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο απφ ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα θαη νξηζκέλα 

θαλάιηα ειεθηξνληθήο παξνρήο ππεξεζηψλ αληαγσλίδνληαη ή ζπκπιεξψλνπλ άιια θαλάιηα. 

Ζ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

γηα ηε ζηξαηεγηθή πηνζεζίαο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο Σξάπεδεο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επηβνιή θαη επηβίσζε ζε κία έληνλα αληαγσληζηηθή αγνξά. 

 

Αξθεηέο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο (Miranda et al., 2006, Prado et al., 2009, Liao et al., 2009, Hua, 2008, Shah et al., 

2007) γηα λα ππνζηεξίμνπλ εξεπλεηέο θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη Miranda 

et al., (2006) παξνπζηάδνπλ κία αλάιπζε γηα ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ηζπαλία 

δεκηνπξγψληαο κία πιαηθφξκα γηα ηε ζχγθξηζε ηζηνζειίδσλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ 

έξεπλα βαζίζηεθε ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: (α) ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ, (β) ηελ 

ηαρχηεηα, (γ) ηε δηαζεζηκφηεηα θαη (δ) ηελ πνηφηεηα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο νη θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο είλαη: (α) ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη (β) ε 

επθνιία πνπ πξνζθέξεη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ θξηηηθή αλάιπζε εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη κφλν ζηνπο ρξήζηεο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

κελ εληνπίδνληαη θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Σξάπεδα φπσο είλαη ε νινθιήξσζε. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ, ηελ 

ηαρχηεηα, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα απαηηείηαη ε απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε 

ηξαπεδηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

Οη Prado et al., (2009) εμεηάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηζηνζειίδσλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηε 

Βξαδηιία θαη ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηξείο πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ Σξαπεδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη: (α) 
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ε επθνιία ρξήζεο, (β) ε ρξεζηκφηεηα, (γ) ε θαηλνηνκία θαη (δ) ε δεκηνπξγηθφηεηα 

ηζηνζειίδσλ. Οη Liao et al., (2009) πξνζζέηνπλ φηη: (α) ή θήκε, (β) ην κέγεζνο θαη (γ) ή 

νκνηφηεηα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο. Ο Hua, (2008) εμέηαζε θαη αλέιπζε ηελ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

ζηελ Κίλα ηνλίδνληαο φηη: (α) ε επθνιία ζηε ρξήζε, (β) νη πνιηηηθέο απνξξήηνπ θαη (γ) ε 

αζθάιεηα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πηνζεζία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

πγθξίλνληαο ηνπο ηξείο παξαπάλσ παξάγνληεο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ αλαδεηθλχνπλ ηελ αζθάιεηα σο ηνλ πην θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ εζηηάζεη ζε ζέκαηα φπσο: (α) ε επίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο 

Σξάπεδεο, (β) ε επίδξαζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, (γ) νη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (δ) ε επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο Σξάπεδεο, (ε) ε αλάιπζε 

επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (δ) ε επίδξαζε ησλ ΑΣΜ ζηηο Σξάπεδεο 

(De Young et al., 2007, Jenkins, 2007, Delgado et al., 2007, Hernando et al., 2007, Beccali, 

2007, Wu et al., 2010, Ho et al., 2009, Damar, 2006, Sufian, 2007, Kondo, 2010, Ataullah et 

al., 2006). Οξηζκέλνη απφ ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο πεξηνξίζηεθαλ ζηελ έξεπλα ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο φπσο Ηζπαλία (Hernando et al., 2007), Σνπξθία  (Damar, 2006), 

Ηαπσλία (Kondo, 2010), Ηλδία (Ataullah et al., 2006) θαη ηγθαπνχξε (Sufian, 2007). 

 

Άιινη εξεπλεηέο παξνπζίαζαλ γεληθά απνηειέζκαηα ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπλ ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηεο έξεπλαο θαη θάπνηνη απφ απηνχο πηνζέηεζαλ δηαθξίζεηο φπσο «αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο» (Ataullah et al., 2006) γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο. ε θακία απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο δελ αλαθέξεηαη ε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο νινθιήξσζεο (νινθιήξσζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

νινθιήξσζε εθαξκνγψλ,  νινθιήξσζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ, νινθιήξσζε 

δεδνκέλσλ) ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ή νπνία είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

 

Ζ θξηηηθή αλάιπζε εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη αλ θαη νη Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή (Shah et al.,2007) νη ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο δελ εμεηάδνπλ ηνλ παξάγνληα 

«νινθιήξσζε» θαη δελ παξαζέηνπλ εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ή ηε κε ζεκαληηθφηεηα ηεο νινθιήξσζεο ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Απηφ 

ην γεγνλφο ίζσο νθείιεηαη ζηελ επηινγή κίαο δηαθνξεηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο απφ 
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ηνπο εξεπλεηέο πνπ εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πειάηεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ιηγφηεξν ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Σξάπεδεο. 

 

Ζ δηαθνξεηηθή απηή πξνζέγγηζε νδεγεί αλακελφκελα ζε δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα δηφηη ν παξάγνληαο «νινθιήξσζε» δελ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

ηνπο πειάηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο αιιά απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηηο 

Σξάπεδεο θαη ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

 

Μία εκπεξηζηαησκέλε θαη ζε βάζνο αλαιπκέλε έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο θξίζηκνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Shah et 

al., (2007). Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή νκάδα δεκηνχξγεζε έλα εηδηθφ εξγαιείν γηα λα 

ζπλζέζεη θαη αλαιχζεη ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη φηη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο είλαη: (α) ε γξήγνξε παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, (β) ε 

επειημία νξγάλσζεο, (γ) ε παξνρή πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ, (δ) ε νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ 

θαη (ε) ε εληζρπκέλε εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ν παξάγνληαο «νινθιήξσζε» απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο πην θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.  Οη Σξάπεδεο 

νθείινπλ λα δψζνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νινθιήξσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ειεθηξνληθά 

ηξαπεδηθά θαλάιηα, ηε ηερλνινγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Ζ θξηηηθή αλάιπζε επηθεληξψλεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απιά παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα θαη δελ αλαιχεη ζε 

βάζνο ηνλ παξάγνληα «νινθιήξσζε». Δπηπξφζζεηα, δελ πξνηείλεη πηζαλέο ιχζεηο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ γηα: (α) ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο θαη (β) ηε 

δπλαηφηεηα ησλ Σξαπεδψλ λα πξνζθέξνπλ πην απνηειεζκαηηθά γξήγνξεο θαη αζθαιέο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

 

Δθηφο απφ αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηέο ηε ζεκαληηθφηεηα θαη επίδξαζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο επηζεκάλνπλ θαη αλεμάξηεηνη δηεζλέο νξγαληζκνί. Σν αλεμάξηεην εξεπλεηηθφ 

θέληξν ηεο Γεξκαληθήο Σξάπεδαο φπσο θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα κε πξφζθαηεο εθζέζεηο 

ππνγξακκίδνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ νηθνλνκία (Deutsche 

Bank Research, 2010, World Bank, 2008). Ζ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απμάλεηαη 

ξαγδαία παγθνζκίσο κε εθηηκήζεηο λα πξνβιέπνπλ φηη ε πηνζεζία ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο ζα θηάζεη ην 60% ζην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2020 (Deutsche Bank 

Research, 2010). 
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πσο αλαθέξζεθε θαη ζπλνπηηθά ζην Κεθάιαην 1 νη Δπξσπατθέο Υψξεο ηνπ Βνξξά 

βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή κε πςειά πνζνζηά πηνζεζίαο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (κέρξη 

83%). Ζ Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη Αγγιία απνηεινχλ έλα δεχηεξν ππξήλα κε πνζνζηά 

πηνζεζίαο απφ 43% κέρξη 53%. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο αθνινπζνχλ θαη 

εκθαλίδνπλ πνζνζηά πηνζεζίαο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 45%. Οη ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νφηνπ (Διιάδα, Ηηαιία) φπσο θαη νη ρψξεο ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ Μπινθ (Ρνπκαλία, 

Βνπιγαξία) έρνπλ αηζζεηά ρακειφηεξα πνζνζηά πηνζεζίαο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (2% 

έσο 6%). Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ζην παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά 

πηνζεζίαο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο (Πίλαθαο: 2.1). 

 

Υώξα 

Τηνζεζία Ζιεθηξνληθήο 

Σξαπεδηθήο 

% (2010) 

Υώξα 

Τηνζεζία Ζιεθηξνληθήο 

Σξαπεδηθήο 

% (2010) 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 83% ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 37% 

ΗΛΑΝΓΗΑ 77% ΗΡΛΑΝΓΗΑ 34% 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 77% ΛΟΒΑΚΗΑ 33% 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 76% ΛΟΒΔΝΗΑ 29% 

ΟΤΖΓΗΑ 75% ΗΠΑΝΗΑ 27% 

ΓΑΝΗΑ 71% ΠΟΛΧΝΗΑ 25% 

ΔΘΟΝΗΑ 65% ΣΔΥΗΑ 23% 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 54% ΚΡΟΑΣΗΑ 20% 

ΓΑΛΛΗΑ 53% ΟΤΓΓΑΡΗΑ 19% 

ΒΔΛΓΗΟ 51% ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 19% 

ΛΔΣΟΝΗΑ 47% ΗΣΑΛΗΑ 18% 

ΜΔΓΑΛΖ 

ΒΡΔΣΑΝΗΑ 
45% ΔΛΛΑΓΑ 6% 

ΑΜΔΡΗΚΖ 45% ΡΟΤΜΑΝΗΑ 3% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 43% 
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 2% 

ΑΤΣΡΗΑ 38% 

Πίλαθαο 2.1: Τηνζεζία Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο (Deutsche Bank Research, 2011) 

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζηα ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη (Sarlak & Hastiani, 2010). Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απμάλεη 

ηηο επηινγέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πειαηψλ θαη απνηειεί ην βαζηθφηεξν κέζν γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο, θαζψο απειεπζεξψλεη πνιχηηκν ρξφλν θαη κεηψλεη 

δξαζηηθά ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο (Ellatif at al., 2008). Γηα ηηο 

Σξάπεδεο ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο επηθέξνπλ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο (Kurnia & Liu, 2008). Σα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο αλαιχνληαη ζηελ Δλφηεηα 2.2.2. 
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Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη φρη ζε ζέκαηα νινθιήξσζεο θαη πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γεδνκέλνπ φηη νη Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (Shah 

et al.,2007) θαη ε ΤΑ απνηειεί ζεκαληηθφ ππφδεηγκα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

νινθιήξσζεο ζηηο Σξάπεδεο (Baskerville et al., 2010, Rosen et al., 2008) ε απνπζία κίαο 

έξεπλαο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί 

παξάδνμν πνπ εληζρχεη ηελ αλάγθε γηα έξεπλα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξεπλεηηθφ θελφ εληνπίζηεθε απφ ηελ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαη απνηειεί βαζηθφ αληηθείκελν κειέηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. 

 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

εξεπλεηέο εμεηάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ή 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζπρλά ηα απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο ίζσο 

αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ηεο κειέηεο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία Σξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ή 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη: (α) ππάξρεη αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ε νινθιήξσζε ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ππάξρεη αλάγθε γηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή 

αλάιπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ΤΑ ψζηε λα ζπλδεζεί κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ΤΑ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.3) θαη (γ) ε κειέηε 

παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ίζσο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ψζηε λα εληνπηζηνχλ 

πηζαλέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά παξαθάησ 

ζηελ Δλφηεηα 2.2.2. 

 

2.2.2  Σα Πιενλεθηήκαηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε θαη ε επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο νθείινληαη θπξίσο ζηα 

δηάθνξα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Ellatif et al., 2008, Hoehle et 

al., 2009, Kurnia et al.,2008, Hua et al., 2008) θαη ππνγξακκίδνληαη απφ κεγάινπο 
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πνιπεζληθνχο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο φπσο Barclays, 2012, Bank of America, 2012, 

HSBC, 2012, Deutsche Bank Research, 2007. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο ζρεηίδνληαη κε: (α) ηνπο πειάηεο, (β) ηηο Σξάπεδεο θαη (γ) άιιεο επηρεηξήζεηο. Αλ 

θαη νη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ πειάηεο ζπρλά αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο Σξάπεδεο σο 

μερσξηζηέο νληφηεηεο (κεγάινη πειάηεο) ζηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (Shah & Clarke, 2009).    

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή παξέρεη αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα ζηνπο πειάηεο θαη πξνζθέξεη εχθνια, γξήγνξα θαη μεθνχξαζηα ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο. Μεηαμχ άιισλ δηεπθνιχλεη ηνπο πειάηεο λα: (α) πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο,  

(β) πιεξψλνπλ ινγαξηαζκνχο θαη (γ) βιέπνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ 24 ψξεο ηελ 

εκέξα θαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Δπηπξφζζεηα, ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο Σξάπεδεο λα ιεηηνπξγνχλ 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν. Ζ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο δίλεη πξφζβαζε ζηνπο πειάηεο ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κε 

κία απιή εηζαγσγή ζηελ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ: (α) Πξνζσπηθφ 

Τπνινγηζηή, (β) Φνξεηφ Τπνινγηζηή, (γ) Τπνινγηζηή Σακπιέηα (Tablet), (δ) Έμππλν Κηλεηφ 

Σειέθσλν, (ε) Σειεφξαζε, (δ) ATM θαη (ε) Κέληξν Απηφκαησλ Πιεξσκψλ (ASP) 

(Hernando et al., 2007). 

 

Οη ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζπλήζσο 

δηαθξίλνληαη ζε: (α) νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, (β) πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο, (γ) αηηήζεηο θαη 

(δ) δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξνζθέξεη γξήγνξα θαη απιά 

ππεξεζίεο φπσο: (α) πιεξνθνξίεο ινγαξηαζκψλ, (β) ζπλαιιαγέο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πηζησηηθέο θάξηεο, (γ) κεηαθνξέο ρξεκάησλ, (δ) πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ, (ε) 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο θαη (δ) πάγηεο εληνιέο (Hoehle et al., 2009). 

 

Δπηπξφζζεηα, νη ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ελζσκαηψλνπλ εξγαιεία: (α) 

νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, (β) πξνυπνινγηζκνχ, (γ) ππνινγηζκνχ δαλείσλ, (δ) αλάιπζεο 

επελδχζεσλ θαη (ε) ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε κνξθή 

εθαξκνγψλ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Σξαπεδψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο κπνξνχλ εχθνια 

θαη γξήγνξα λα εγθαηαζηαζνχλ ζε νπνηνδήπνηε Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, Έμππλν Κηλεηφ 

Σειέθσλν, Φνξεηφ Τπνινγηζηή θαη Τπνινγηζηή Σακπιέηα (Kurnia et al., 2008). Οη 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο Σξάπεδεο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ Δλφηεηα 2.2.3. 
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Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη 

γξεγνξφηεξα απφ φηη ζε παξαδνζηαθά ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα. Δπηπξφζζεηα, ε ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ραξαθηεξίδεηαη σο «ηξαπεδηθή κε ιηγφηεξν άγρνο» δηφηη νη πειάηεο: (α) έρνπλ 

εχθνιε πξφζβαζε, (β) δηαρεηξίδνληαη πνιινχο ινγαξηαζκνχο ηαπηφρξνλα θαη (γ) έρνπλ 

εηθνζηηεηξάσξε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζπλεπάγεηαη κεησκέλν θφζηνο γηα ηνπο πειάηεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κείσζε ησλ 

επηζθέςεσλ ζηα παξαδνζηαθά ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα θαη απφ ηηο ρακειφηεξεο ρξεψζεηο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Δηδηθφηεξα γηα: (α) ειηθησκέλνπο, (β) 

αζζελείο θαη (γ) θαηνίθνπο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή βειηηψλεη 

ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, απνδεζκεχνληαο ρξφλν γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, 

κεηψλνληαο ηε γξαθεηνθξαηία θαη εθκεδελίδνληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ αλάγθε 

επίζθεςεο ζε παξαδνζηαθά ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα (Hua, 2008).  

 

Ζ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο παξέρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα γηα ηηο Σξάπεδεο. 

Μεηαμχ άιισλ, βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο λα ειέγρνπλ απνηειεζκαηηθά ηα γεληθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ηνπο έμνδα. Μία πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαιιαγή ζε έλα παξαδνζηαθφ ηξαπεδηθφ 

θαηάζηεκα θνζηίδεη πεξηζζφηεξν ζε: (α) κηζζνχο εξγαδνκέλσλ, (β) ραξηί, (γ) εθηππψζεηο,   

(δ) κειάλη, (ε) ηαρπδξνκηθά ηέιε, (δ) ελνίθηα θαηαζηήκαηνο θαη (ε) πάγηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

(Ellatif et al., 2008). 

 

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθέο κεηψζεηο θφζηνπο γηα ηελ Σξάπεδα επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο 

κείσζεο ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηα θαηαζηήκαηα θαη 

ηα ηειεθσληθά θέληξα. Ζ θεξδνθνξία εληζρχεηαη ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ θαη ηεο κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε: (α) ην άλνηγκα ησλ ινγαξηαζκψλ, (β) ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ 

δαλείσλ, (γ) ηε δηαρείξηζε ησλ θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, (δ) ηελ επεμεξγαζία αηηήζεσλ 

γηα αληίγξαθα επηηαγψλ θαη (ε) ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (Beccalli, 2007). 

 

Πνιιέο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο κε απνηέιεζκα 

ηελ παξνρή κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ ρξφλνπ 

εμππεξέηεζεο θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Σξάπεδαο. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο ζηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ, ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ θαη έρεη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ ιαζψλ 

ησλ Σξαπεδψλ. Ζ απηνκαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ δηαζθαιίδεη ηνλ παξάγνληα 

ρξφλν θαη κεηψλεη ην ελδερφκελν ιαζψλ απφ εζθαικέλε πιεθηξνιφγεζε ππαιιήισλ νη 
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ρξεζηψλ. Δπηπξφζζεηα, κεηψλεη αηζζεηά ελδερφκελα ιάζε ησλ Σξαπεδψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ θαθνχο γξαθηθνχο ραξαθηήξεο θαη εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο (Kurnia, 2008). 

 

Δθηφο απφ ηνπο πειάηεο θαη ηηο Σξάπεδεο ζεκαληηθά νθέιε πξνθχπηνπλ θαη γηα άιιεο 

επηρεηξήζεηο. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ (72%) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 

θξαηψλ-κειψλ δηαρεηξίδνληαη θάπνηεο νη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο κέζσ θαλαιηψλ 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (Deutsche Bank Research, 2010). Οη επηρεηξήζεηο απνιακβάλνπλ ηα 

ίδηα πιενλεθηήκαηα κε ηνπο απινχο πειάηεο αιιά κε κεγαιχηεξν αληίθηππν δηφηη 

πξαγκαηνπνηνχλ πνιιέο ζε αξηζκφ πιεξσκέο θαη δηαθηλνχλ κεγάια πνζά ζε: (α) 

εξγαδνκέλνπο, (β) πξνκεζεπηέο, (γ) αζθαιηζηηθά ηακεία, (δ) εθνξία θαη (ε) πιεξσκέο 

ινγαξηαζκψλ. Οη πεξηζζφηεξεο Σξάπεδεο παξέρνπλ εθηέιεζε κηζζνδνζίαο ππαιιήισλ ή 

καδηθψλ πιεξσκψλ κηαο εηαηξίαο κέζσ αξρείνπ. Σα αξρεία παξάγνληαη είηε απφ ηηο ίδηεο ηηο 

επηρεηξήζεηο κε ρξήζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, είηε κέζσ εηδηθήο εθαξκνγήο 

πνπ δηαζέηνπλ νη Σξάπεδεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ θνηλσλία. Ζ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη ε 

αχμεζε ηεο ξχπαλζεο νδεγεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ καο 

πεξηβάιινληνο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο θαη ή «πξάζηλε ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή» κπνξεί λα απνηειέζεη κία απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ θνηλσλία απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη 

ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο. Ζ παξαθνινχζεζε χπνπησλ ηξαπεδηθψλ θηλήζεσλ 

παξαθνινπζνχληαη κέζα απφ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο επθνιφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ πεξηγξάθηεθαλ 

παξαπάλσ παξαζέηνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2.2.  
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Πιενλεθηήκαηα 

Ζιεθηξνληθήο 

Σξαπεδηθήο 

Πεξηγξαθή 
Αλαθνξά 

 

Σαρχηεηα 

ζπλαιιαγήο. 

Οη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη 

γξεγνξφηεξα απφ φηη ζε παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα 

ηξαπεδψλ. 

Shah et al., 

(2009) 

Δπειημία 

Δχθνιε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

νπνηαδήπνηε ψξα ηελ εκέξα/λχρηα ρσξίο πεξηνξηζκνχο 

φπσο σξάξην ιεηηνπξγίαο ηξαπεδψλ, ζαββαηνθχξηαθν θαη 

εζληθέο ενξηέο. 

Ellatif et al., 

(2008), Shah et 

al., (2009), 

Barclays, (2012), 

Bank of 

America, (2012), 

Hoehle et al., 

(2009), Kurnia et 

al., (2008) 

Καιχηεξε 

Γηαρείξηζε θαη 

Έιεγρνο. 

Δπθνιφηεξνο έιεγρνο θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε φισλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζα απφ έλα 

ελνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ. 

Shah et al., 

(2009), Barclays, 

(2012), Bank of 

America, (2012), 

Ellatif et al., 

(2008), Hoehle 

et al., (2009), 

Sherah Kurnia et 

al., (2008) 

Υξφλνο 

Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ απφ ηε κεηαθίλεζε πξνο θαη απφ ηηο 

Σξάπεδεο θαη ηε κεγάιε αλακνλή ζηα παξαδνζηαθά 

ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα. Ο ρξφλνο απηφο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί δεκηνπξγηθά γηα άιινπο ζθνπνχο. 

Sherah Kurnia et 

al., (2008), 

National Bank of 

Greece, (2012), 

Ellatif et al., 

(2008), Hoehle 

et al., (2009) 

Υακειφηεξεο 

Υξεψζεηο. 

Λφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο νη Σξάπεδεο 

ζπλήζσο πξνζθέξνπλ ρακειφηεξεο ρξεψζεηο ζε ζρέζε κε 

ηα παξαδνζηαθά ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα. 

Hua et al., 

(2008), Shah et 

al., (2009), 

Barclays,(2012), 

Bank of 

America, (2012), 

Hoehle et al., 

(2009) 

Πξάζηλε Σξαπεδηθή 

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθή πξαθηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ε κεησκέλε 

απαίηεζε ζε ραξηί νδεγεί ζε απνζπκθφξεζε ησλ 

ρσκαηεξψλ, πξνζηαζία ησλ δέληξσλ, κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, κείσζε ησλ θαπζαεξίσλ θαη 

κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

HSBC, (2012) 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη Μεησκέλα 

Κφζηε γηα ηηο 

Σξάπεδεο. 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε 

παξαδνζηαθφ ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα ζηνηρίδεη πεξηζζφηεξν 

ζηηο Σξάπεδεο. Δπηπξφζζεηα, ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

κεηψλεη θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηειέθσλα, ραξηί, 

εθηππψζεηο θαη ηαρπδξνκηθά ηέιε. 

Ellatif et al., 

(2008), Shah et 

al., (2009), Hua 

et al., (2008), 

Hoehle, (2009) 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη Μεησκέλν 

Κφζηνο γηα άιιεο 

Δπηρεηξήζεηο. 

Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ αθφκε κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα 

απφ  ηνπο πειάηεο/ρξήζηεο δηφηη πξαγκαηνπνηνχλ κεγάιν 

αξηζκφ πιεξσκψλ ζε εξγαδφκελνπο, πξνκεζεπηέο θαη 

αζθαιηζηηθά ηακεία. Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή γηα πιεξσκέο ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ (Ρεχκα, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ, Γηαδίθηπν). 

Deutsche Bank 

Research, (2007) 

Πίλαθαο 2.2: Πιενλεθηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 
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ηε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αλαθέξνληαη θαη νξηζκέλα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πειάηεο φπσο: (α) ε απαίηεζε εμνηθείσζεο κε λέεο 

ηερλνινγίεο, (β) ε ρξνλνβφξα εγγξαθή, (γ) ην θφζηνο ζπζθεπψλ, (δ) ε δπζπηζηία ηνπ ρξήζηε, 

(ε) ε έιιεηςε δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ θαη (δ) νη θίλδπλνη παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο δσήο. 

Δπηπξφζζεηα, αλαθέξνληαη εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Σξάπεδεο φπσο: (α) ην απμεκέλν 

θφζηνο ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, (β) ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη (γ) ε απαίηεζε γηα 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (Shah & Clarke, 2009). 

 

Σα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη ε δπλακηθή ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ νδεγνχλ ηηο Σξάπεδεο ζηε βειηίσζε θαη παξνρή λέσλ 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη λέσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ. Θέκαηα 

νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, δηαθνξεηηθέο 

εθαξκνγέο (ERP, CRM, Mobile Apps), κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ (big data) θαη δηαθνξεηηθά 

θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πξνβιεκαηίδνπλ ηηο Σξάπεδεο. Ζ νινθιήξσζε 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ ζεσξείηαη θξίζηκε δηφηη ν πειάηεο αλακέλεη ζπκβαηέο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, αλεμάξηεηα απφ ην θαλάιη πνπ επηιέγεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηελ Σξάπεδα (Shah et al., 2007). Οη πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο (Δλφηεηα 2.2.3) θαη ηα δηάθνξα θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (Δλφηεηα 2.2.4) 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

 

2.2.3  Πξνζθεξόκελεο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

 

Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ηφζν απφ ηε 

βηβιηνγξαθία (Sarlak & Hastiani, 2011, Jenkins et al., 2007,  Ellatif et al., 2008, Hoehle et 

al., 2009) φζν θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο Σξάπεδεο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Οη βαζηθέο ζπλαιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ θαλαιηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

παξαθάησ. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο 

παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κεηαμχ Σξαπεδψλ θαη δηαθνξέο ησλ 

παξερνκέλσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

θαλαιηψλ αθφκε θαη ηεο ίδηαο ηεο Σξάπεδαο.  

 

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζπλήζσο πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζρεηηθά κε: (α) ινγαξηαζκνχο 

(πιεξνθνξίεο ινγαξηαζκψλ, κεηαθνξέο θαη εκβάζκαηα, εκεξνιφγην ρξήζε), (β) επελδχζεηο 

(κεηνρέο, ακνηβαία θεθάιαηα, πξνεγγξαθέο, πξνζεζκηαθνί ινγαξηαζκνί), (γ) δάλεηα 

(πιεξνθνξίεο δαλείσλ), (δ) πιεξσκέο (εηαηξίεο θαη νξγαληζκψλ, πάγηα εληνιή ζε 

ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο, δσξεέο), (ε) θάξηεο (πιεξσκέο πηζησηηθψλ θαξηψλ, πιεξνθνξίεο 
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πηζησηηθψλ θαξηψλ, δηαρείξηζε εηθνληθήο θάξηαο, εηδνπνηήζεηο (alerts), πξνπιεξσκή  

Κάξηαο, (δ) αηηήζεηο (βηβιηάξην επηηαγψλ, αίηεζε έθδνζεο πηζησηηθήο θάξηαο, αίηεζε 

θσδηθνχ γηα ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ Κηλεηνχ Σειεθψλνπ, αίηεζε γηα θσδηθφ (i-code), 

αληηθαηάζηαζε θσδηθνχ (i-code), (ε) ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη (ζ) 

πξνθίι-αζθάιεηα (βηβιηνζήθε ρξήζηε, πξνζσπηθφ πξνθίι, αζθάιεηα, ελεξγέο 

κεηαρξνλνινγεκέλεο ζπλαιιαγέο, αλελεξγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο ζπλαιιαγέο, εκεξνιφγην 

ρξήζηε). 

 

Γηα λα εηζέιζεη ν πειάηεο ζηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο δεηείηαη ζπλήζσο: (α) ην 

φλνκα ρξήζηε θαη (β) ν θσδηθφο. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ν πειάηεο ζπλαιιαγέο δεηείηαη 

ζπλήζσο έλαο επηπξφζζεηνο κνλαδηθφο θσδηθφο κηαο ρξήζεο πνπ παξάγεηαη απφ έλαλ 

πνιχπινθν αιγφξηζκν. Οη Σξάπεδεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα αζθάιεηαο 

απαηηνχλ ηελ αιιαγή ηνπ θσδηθνχ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηβάιινπλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε κίαο πνιχπινθεο ζχλζεζεο γξακκάησλ, ζπκβφισλ, αξηζκψλ ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε επηινγή κε αζθαιψλ θσδηθψλ απφ ηνπο πειάηεο (City Bank, 2014, Sarlak & 

Hastiani, 2011). 

 

Οη ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαθνξέο θαη εκβάζκαηα 

ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ: (α) κεηαθνξά ζε ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε, (β) εκβάζκαηα ζε 

ινγαξηαζκφ ηεο ίδηαο Σξάπεδαο, (γ) καδηθέο πηζηψζεηο ζε ινγαξηαζκνχο, (δ) έκβαζκα ζε 

άιιε Σξάπεδα εζσηεξηθνχ, (ε) καδηθά εκβάζκαηα ζε άιιεο Σξάπεδεο εζσηεξηθνχ,                

(δ) αθχξσζε εκβάζκαηνο ζε άιιε Σξάπεδα εζσηεξηθνχ, (ε) έκβαζκα ζε Σξάπεδα 

εμσηεξηθνχ, (ζ) καδηθά εκβάζκαηα ζε Σξάπεδα εμσηεξηθνχ, (η) αθχξσζε εκβάζκαηνο ζε 

Σξάπεδα εμσηεξηθνχ, (θ) ηχρε εκβάζκαηνο ζε άιιε Σξάπεδα, (ι) έκβαζκα ζε άιιε Σξάπεδα 

(μέλν λφκηζκα), (κ) ηχρε εκβάζκαηνο ζε άιιε Σξάπεδα (μέλν λφκηζκα) θαη (λ) αίηεκα 

αθχξσζεο εκβάζκαηνο ζε άιιε Σξάπεδα (μέλν λφκηζκα). 

 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ν πειάηεο ηελ ππεξεζία κεηαθνξέο εκβάζκαηα πιεθηξνινγεί ην πνζφ 

πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη, ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηελ εκεξνκελία. Καηαρσξεί έλαλ 

επηπξφζζεην θσδηθφ επηβεβαίσζεο ζπλαιιαγήο θαη πξνρσξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Ο πειάηεο ζην ηέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη ή εθηππψζεη ηελ εληνιή κεηαθνξάο 

ε νπνία ππέρεη ζέζε παξαζηαηηθνχ. Καηά ηελ πιεθηξνιφγεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 

ε κείσζε πηζαλφηεηαο ιαζψλ νη Σξάπεδεο δηελεξγνχλ έιεγρν ςεθίνπ. Ο έιεγρνο απηφο 

εμαζθαιίδεη φηη ν αξηζκφο ινγαξηαζκνχ πνπ πιεθηξνινγήζεθε είλαη έγθπξνο. Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη ζηηο ππφινηπεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Οη 

κεηαθνξέο εκβαζκάησλ ζε άιιε Σξάπεδα θαη νη πιεξσκέο πηζησηηθψλ θαξηψλ άιιεο 
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Σξάπεδαο δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΗΑ (National Bank of 

Greece, 2014, Shah et al., 2009). 

 

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο φπσο αλαθέξζεθε ζηελ Δλφηεηα 

2.2.2 απνηειεί ε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα εθηειεζηνχλ 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο είλαη ν πειάηεο ηεο Σξάπεδαο λα είλαη θαη πειάηεο ηεο 

αλψλπκεο ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξίαο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ νπνία 

ζπλεξγάδεηαη ε Σξάπεδα θαη γηα ηελ εμαγνξά θαη δηάζεζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ακνηβαίσλ ινγαξηαζκψλ λα είλαη πειάηεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ε Σξάπεδα. πλήζσο νη πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε επελδχζεηο πεξηιακβάλνπλ: (α) κεηνρέο (αγνξά 

κεηνρήο, πψιεζε κεηνρήο, αθχξσζε εληνιήο, ηχρε εληνιήο, ραξηνθπιάθην, θίλεζε 

ραξηνθπιαθίνπ), (β) ακνηβαία θεθάιαηα (ακνηβαία θεθάιαηα, εξψηεζε ραξηνθπιαθίνπ), 

πξνεγγξαθέο (αθχξσζε πξνεγγξαθψλ, θαηαλνκή αηηήζεσλ πξνεγγξαθήο) θαη (γ) 

πξνζεζκηαθνί ινγαξηαζκνί (Sarlak et al., 2010, Rainie et al., 2009). 

 

ρεηηθά κε ηα δάλεηα αξθεηέο είλαη νη Σξάπεδεο πνπ δελ πξνζθέξνπλ φιε ηε δηαδηθαζία ηεο 

έθδνζεο δαλείσλ ειεθηξνληθά. πλήζσο πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο δαλείσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε: (α) ππφινηπα ρξεκαηνδνηηθψλ ινγαξηαζκψλ, (β) θίλεζε ινγαξηαζκνχ, (γ) δνζνιφγην 

ινγαξηαζκνχ, (δ) αλάιπζε επηηνθηαθήο επηβάξπλζεο θαη (ε) ζπλνπηηθά ζηνηρεία δαλείσλ. Οη 

πιεξσκέο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο είλαη:     

(α) δεκνζίνπ, (β) καδηθέο πιεξσκέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, (γ) εηαηξηψλ ηειεπηθνηλσληψλ, (δ) 

εηαηξηψλ αζθαιίζηξσλ, (ε) ινηπφλ εηαηξηψλ, (δ) πάγηα εληνιή ζε ινγαξηαζκφ Σξάπεδαο θαη 

(ε) δσξεέο. Δπηπξφζζεηα, ν πειάηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο φπσο: (α) παξαγγειία βηβιηαξίνπ 

επηηαγψλ, (β) αθχξσζε παξαγγειίαο βηβιηαξίνπ επηηαγψλ, (γ) ηχρε παξαγγειίαο βηβιηαξίνπ 

επηηαγψλ θαη (δ) ηζηνξηθφ παξαγγειίαο κπινθ επηηαγψλ (Sarlak & Hastiani, 2011, Jenkins et 

al., 2007,  Ellatif et al., 2008). 

 

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή παξέρεη ζηνλ πειάηε εχθνιε ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε 

(status) ησλ εληνιψλ. Μία εληνιή πνπ θαηαρσξείηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

πεξλάεη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο κέρξη λα θαηαιήμεη ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα 

ελεκεξψλεηαη θαη λα παξαθνινπζεί ζπρλά ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ, ψζηε λα 

γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή πνηεο εληνιέο ηνπ δελ εθηειέζζεθαλ (Shah et al., 2009). 

 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harrison+Rainie%22
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ρεηηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξνζθέξεη ππεξεζίεο φπσο:            

(α) αιιαγή κπζηηθνχ θσδηθνχ, (β) δέζκεπζε κπζηηθνχ θσδηθνχ, (γ) θιείδσκα ζπζθεπήο 

παξαγσγήο θσδηθψλ, (δ) εκεξνιφγην ρξήζηε, (ε) ζχλδεζε ινγαξηαζκψλ/ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

θσδηθψλ, (δ) απνζχλδεζε ινγαξηαζκψλ/ρξεκαηηζηεξηαθψλ θσδηθψλ, (ε) βηβιηνζήθε 

ρξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη πξφηππα ζπλαιιαγψλ, θηιηθέο νλνκαζίεο πξντφλησλ θαη ζηνηρεία 

ζπρλήο ρξήζεο, (ζ) ελεξγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο ζπλαιιαγέο θαη (ε) αλελεξγέο 

κεηαρξνλνινγεκέλεο ζπλαιιαγέο. Θέκαηα αζθάιεηαο απνηεινχλ θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθή (Hua, 2008, Rainie et al., 2009) θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Δλφηεηα 2.2.5. 

 

Οη ζπλαιιαγέο παξνρήο πιεξνθνξίαο  δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα ιακβάλεη άκεζα 

πιεξνθνξίεο γηα φια ηα πξντφληα πνπ δηαζέηεη ζηελ Σξάπεδα. Ο πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα παξαθνινπζεί άκεζα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηξαπεδηθνχο ηνπ 

ινγαξηαζκνχο πνπ εκθαλίδνληαη ζε δηεζλή θσδηθνπνηεκέλε κνξθή (IBAN) θαη έρεη 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο φπσο: (α) ηελ επσλπκία ηνπ δηθαηνχρνπ, (β) ην είδνο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, (γ) ην θαηάζηεκα δηαρείξηζεο, (δ) ην επηηφθην θαη (ε) ην λφκηζκα 

(Shah et al., 2009). 

 

Ο πειάηεο γλσξίδεη ζπλερψο: (α) ην δηαζέζηκν ππφινηπν, (β) ην ινγηζηηθφ ππφινηπν, (γ) ην 

ηνθηδφκελν ππφινηπν θαη (δ) ηπρφλ δεζκεχζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ινγαξηαζκνχο. 

Δπηπξφζζεηα, ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ε ηειεπηαία πίζησζε θαη ε ηειεπηαία ρξέσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλδηθαηνχρσλ. Ο πειάηεο δηαζέηεη επηινγέο φπσο 

λα παξαθνινπζεί θηλήζεηο ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, λα παξαθνινπζεί ηηο ηειεπηαίεο 

θηλήζεηο θαη λα παξαθνινπζεί κε επθνιία ηηο ηειεπηαίεο ρξενπηζηψζεηο (Jenkins, 2007). 

 

Αληίζηνηρεο είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή γηα: (α) 

πηζησηηθέο θάξηεο, (β) δάλεηα θαη (γ) επηηαγέο ηνπ πειάηε ηεο Σξάπεδαο. ρεηηθά κε ηηο 

πηζησηηθέο θάξηεο ν ρξήζηεο παξαθνινπζεί ηνλ αξηζκφ πηζησηηθήο θάξηαο, ηελ επσλπκία ηνπ 

δηθαηνχρνπ, ηνλ ηχπν ηεο θάξηαο, ην επηηφθην, ην πηζησηηθφ φξην θαη ην λφκηζκά. ηνλ πειάηε 

εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην επηηφθην ππεξεκεξίαο, ην πνζφ ζπλδξνκήο, ην δηαζέζηκν 

ππφινηπν, ην νθεηιφκελν ππφινηπν, ην πνζφ κε εθθαζαξηζκέλσλ ζπλαιιαγψλ, ην ειάρηζην 

πνζφ θαηαβνιήο θαη ηελ εκεξνκελία πξνζεζκίαο θαηαβνιήο. ηελ πεξίπησζε ησλ επηηαγψλ 

εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο αλαιπηηθά γηα φιεο ηηο επηηαγέο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δαλείσλ 

εκθαλίδεηαη ην πνζφ πνπ έρεη απνκείλεη γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ, ε θαηάζηαζε ησλ 

δφζεσλ, νη θαηαλαισηηθέο εκεξνκελίεο πιεξσκήο, ην επηηφθην θαη άιιεο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο (Jenkins, 2007, Casalν, 2008). 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harrison+Rainie%22
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Δθηφο απφ ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ε 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή επεθηείλεηαη θαη ζηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ φπσο: (α) ειεθηξνληθέο πιεξσκέο (e-payments) πνπ αθνξνχλ εηζπξάμεηο απφ 

ηζηνζειίδεο, εηζπξάμεηο απφ αξρεία καδηθψλ εληνιψλ πειαηψλ θαη εηζπξάμεηο απφ 

ηειεθσληθέο πιεξσκέο πειαηψλ), (β) ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (γηα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα/ζπλεξγάηεο ηεο Σξάπεδαο πνπ επηζπκνχλ λα δέρνληαη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο), 

(γ) εηθνληθνί ρψξνη πιεξσκψλ (γηα επηρεηξήζεηο-ζπλεξγάηεο ηεο Σξάπεδαο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ πσιήζεηο κέζσ ηειεθψλνπ, θαμ, ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαη επηζπκνχλ λα δέρνληαη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο), (δ) απηνκαηνπνηεκέλν 

κεραληζκφ απνζηνιήο αξρείνπ γηα καδηθέο ρξεψζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ ζηελ Σξάπεδα 

(batch processing), (ε) αζθαιηζηηθά πξντφληα (ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε Σξάπεδεο θαη 

Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο γηα ηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κέζσ Γηαδηθηχνπ), (δ) 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγγειηψλ κηαο επηρείξεζεο κε ην ζχζηεκα ηεο 

Σξάπεδαο θαη απηφκαηε ρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ ηεο 

επηρείξεζεο, (ε) εηζαγσγέο – εμαγσγέο κέζσ Γηαδηθηχνπ  (trade finance) θαη (ζ) εηδνπνηήζεηο 

γηα κεηαβνιέο 24 ψξεο ην 24σξν (Prado, 2009, Shah et al., 2009). 

 

Οη Σξάπεδεο επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο πειάηεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο: (α) πςειή δηαζεζηκφηεηα θαη αμηνπηζηία, (β) θξππηνγξαθεκέλε επηθνηλσλία, (γ) 

πηζηνπνίεζε (trusted third party), (δ) απμεκέλε αζθάιεηα θαη (ε) επέιηθηε δηαρείξηζε φισλ 

ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαρεηξηζηηθνχ εξγαιείνπ πνπ δίδεηαη ζηνπο ζπλεξγάηεο απφ ηελ 

Σξάπεδα (Podder, 2010, Prado, 2009, Shah et al., 2009, Sarlak et al., 2010, City Bank, 2014). 

 

ηελ παξαπάλσ Δλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο παξνπζηάζηεθαλ νη 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζα απφ δηαθνξεηηθά ειεθηξνληθά 

θαλάιηα ζηνπο πειάηεο. ηελ Δλφηεηα 2.2.4 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα δηάθνξα θαλάιηα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

 

2.2.4  Καλάιηα Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

 

Οη ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο ηεο Σξάπεδαο κέζα απφ 

δηάθνξα ειεθηξνληθά ηξαπεδηθά θαλάιηα. Καλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απνηεινχλ: (α) 

ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ Γηαδηθηχνπ (Internet Banking), (β) ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (Mobile Banking), (γ) ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ ηειεθψλνπ 

(Phone Banking), (δ) ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ Σειενξάζεσο (TV banking), (ε) ηα 

Απηφκαηα Μεράλεκα Αλάιεςεο Μεηξεηψλ (ATM), (δ) ηα Κέληξα Απηφκαησλ Πιεξσκψλ 



Κεθάιαην 2: Αλαζθφπεζε θαη Κξηηηθή Αλάιπζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 

 

 

ζειίδα 36                                                                                                                                     Νηθφιανο Μπαζηάο  

 

(APS) θαη (ε) ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ Τπνινγηζηψλ Σακπιέηαο (Tablet Banking). 

ην παξαθάησ ρήκα 2.1 απεηθνλίδνληαη ηα δηαθνξεηηθά θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε κειέηε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.1: Καλάιηα Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο  

 

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ Γηαδηθηχνπ  (Internet Banking) ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν σο 

κέζν δηεμαγσγήο ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ην 70% ησλ 

λνηθνθπξηψλ είραλ ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν ην 2011 (ITU, 2012) θαη νη ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηφρν (target group) γηα ηηο Σξάπεδεο. Γηα ην ιφγν απηφλ νη 

Σξάπεδεο πξνζπαζνχλ λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ κε αζθαιέο, επέιηθηεο, γξήγνξεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηελ πειαηεηαθή 

ηνπο βάζε. 

 

Ο πειάηεο γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

κέζσ Γηαδηθηχνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη λα έρεη ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν. Ο πειάηεο κίαο Σξάπεδαο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ Γηαδηθηχνπ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί ζρεδφλ φιεο ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη λα ιακβάλεη ηελ 

απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα φιεο ηηο ηξαπεδηθέο ηνπ δηεξγαζίεο. Ζ αλάιεςε θαη θαηάζεζε 

κεηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ην ελαιιαθηηθφ ειεθηξνληθφ 

ηξαπεδηθφ θαλάιη ησλ Απηφκαησλ Μεραλεκάησλ Αλάιεςεο Μεηξεηψλ (ATM) εμαηξνχληαη. 

ΚΑΝΑΛΘΑ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΗ 

ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 

Mobile 
Banking 

Phone 
Banking 

ATM 

Automated 
Payment 
Service 

Terminals 
(APS) 

Internet 
Banking 

TV 
Banking 

Tablet 
Banking 
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Οη Σξάπεδεο έρνπλ απνθηήζεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα πξνζσπνπνηνχλ ηηο 

ειεθηξνληθέο ηνπο ππεξεζίεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ πειαηψλ θαη λα παξέρνπλ 

πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο ηδηψηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο κέζσ Γηαδηθηχνπ (Shah et al., 2009). 

 

Δθηφο απφ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ Γηαδηθηχνπ ξαγδαία αλάπηπμε αλακέλεηαη λα  

παξνπζηάζεη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Ζ θηλεηή ηειεθσλία 

πξνζθέξεη ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν θαη ρξφλν θαη γηα 

απηφλ ην ιφγν νη πεξηζζφηεξεο Σξάπεδεο έρνπλ ελζσκαηψζεη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο  ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ νδεγεί ε κεηεμέιημε ησλ απιψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε 

έμππλα θηλεηά ηειέθσλα (Lee et al., 2007). 

 

Ζ ζπλερφκελε πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηηκψλ έμππλσλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, φπσο θαη θζελφηεξεο θαη βειηησκέλεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, πξνβιέπεηε 

λα δψζνπλ λέα ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ηηο ΖΠΑ 29.8 εθαηνκκχξηα 

Ακεξηθαλνί πνιίηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2010 θαη παξαηεξήζεθε αχμεζε 54% ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2009. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηζεκαίλεη φηη θπξηφηεξα 

πξνβιήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη: 

(α) ε πξνηίκεζε άιισλ θαλαιηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη (β) ε αλεζπρία γηα ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα (comScore 2011). 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο Σξάπεδεο  

πξνζθέξνπλ βαζηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ φπσο: (α) εηδνπνηήζεηο 

ινγαξηαζκψλ, (β) εηδνπνηήζεηο αζθαιείαο θαη ππελζπκίζεηο, (γ) ππφινηπα ινγαξηαζκψλ, (δ) 

ελεκεξψζεηο θαη ηζηνξηθφ θηλήζεσλ, (ε) εμππεξέηεζε πειαηψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, (δ) 

πιεξνθνξίεο εχξεζεο Απηφκαησλ Μεραλεκάησλ Αλάιεςεο Μεηξεηψλ (ΑΣΜ) θαη 

ππνθαηαζηεκάησλ, (ε) πιεξσκή ινγαξηαζκψλ, (ζ) κεηαθνξά θεθαιαίσλ, (η) επηβεβαίσζε 

ζπλαιιαγψλ θαη (θ) εηδνπνηήζεηο δαλείσλ. Χζηφζν, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη 

ζαθψο ιηγφηεξεο απφ φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

κέζσ Γηαδηθηχνπ (Internet Banking) θαη αλακέλεηαη λα απμεζνχλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ιχζεηο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 

νη Σξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα φπσο: (α) ηα κελχκαηα θεηκέλνπ κέζσ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ (SMS), (β) ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο πςειψλ ηαρπηήησλ θαη (γ) εθαξκνγέο 
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εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα θηλεηά ηειέθσλα (Mobile Apps). Σα κελχκαηα κέζσ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ απνηεινχλ γηα ηηο Σξάπεδεο ηδαληθφ κέζν γηα ππελζπκίζεηο, εηδνπνηήζεηο θαη 

ζπλαιιαγέο αλά πειάηε. Σα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο πςειψλ ηαρπηήησλ παξέρνπλ 

γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη νη 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο εθαξκνγέο γηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα (Mobile Apps) παξέρνπλ 

απιέο θαη αζθαιέο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο αιιά απαηηνχλ απφ ηνλ πειάηε ηεο 

Σξάπεδαο ηελ εγθαηάζηαζε κίαο εθαξκνγήο ζην έμππλν θηλεηφ ηειέθσλν (Licker et al., 

2010, Poon, 2008). 

 

Οη εθαξκνγέο έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ  

πξνζθέξνπλ απνηειεζκαηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο εθαξκνγέο ελψ παξάιιεια πξνζηαηεχνπλ ηνλ 

θαηαλαισηή θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζηε ζπζθεπή. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζην έμππλν θηλεηφ νη 

εθαξκνγέο κπνξνχλ εχθνια λα ελεκεξσζνχλ, λα αλαβαζκηζηνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

δεδνκέλα. Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηνπλ θαη νξηζκέλα εκπφδηα γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Σξνρνπέδε 

γηα ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ απνηεινχλ: (α) ν κεγάινο 

αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπψλ, (β) ν κεγάινο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη (γ) ηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα αλάπηπμεο (Podder, 2010). 

 

Ζ ηξαπεδηθή κέζσ ηειεθψλνπ (Phone Banking) απνηειεί θαλάιη ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο θαη αλαθέξεηαη ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη κέζσ ζηαζεξνχ ή 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ νπνηνηδήπνηε κέξνο κε έλα απιφ ηειεθψλεκα. Μέζσ ηεο ηξαπεδηθήο 

κέζσ ηειεθψλνπ παξέρνληαη νη πεξηζζφηεξεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη ν πειάηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη γηα: (α) ηηο θηλήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, (β) ην 

ραξηνθπιάθην κεηνρψλ θαη (γ) ζέκαηα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ (Sarlak & Hastiani, 2011). 

 

Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαπεδηθήο κέζσ ηειεθψλνπ θαίλεηαη λα είλαη κηθξφηεξν ζε 

ζρέζε κε κηα ζπλαιιαγή κέζσ ησλ ηακείσλ ησλ Σξαπεδψλ σζηφζν ην θφζηνο ηεο ηξαπεδηθήο 

κέζσ ηειεθψλνπ θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξν απφ ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζσ Γηαδηθηχνπ δηφηη ε ηξαπεδηθή κέζσ ηειεθψλνπ απαηηεί ηελ 

εγθαζίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κεγαιχηεξσλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ (call centers). Οη 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηεο ηξαπεδηθήο κέζσ ηειεθψλνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο κε δχν ηξφπνπο. Οη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο δηεθπεξαηψλνληαη απφ 

ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο δηακέζνπ ηειεθσληθψλ θέληξσλ ή δηεθπεξαηψλνληαη απηφκαηα 
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κέζσ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο θσλήο θαη ζπζθεπψλ ερεηηθψλ ηφλσλ (Kondo, 2010, Sarlak 

& Hastiani, 2011). 

 

εκαληηθφ θαλάιη ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ δελ πξνζθέξεηαη απφ φιεο ηηο Σξάπεδεο θαη 

ζε φια ηα θξάηε απνηειεί ε Σξαπεδηθή Γηαδξαζηηθήο Σειεφξαζεο (Interactive TV Banking) 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ Σξαπεδηθή Γηαδξαζηηθήο 

Σειεφξαζεο ζπλδπάδεη ηερλνινγίεο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο θαη δνξπθνξηθψλ θαη 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Οη ζπλδξνκεηέο ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλαιιαγέο κέζσ ηειεφξαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηειερεηξηζηήξην γηα πξφζβαζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο θαη ζε κεγάιν εχξνο ηξαπεδηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ (HSBC, 2014, Shah et al., 2009). 

 

Σα Απηφκαηα Μεραλήκαηα Αλάιεςεο Μεηξεηψλ (ATM) απνηεινχλ πξνπνκπφ άιισλ 

θαλαιηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη κε ηε δηάδνζε ηνπο νη Σξάπεδεο πέηπραλ ηε κείσζε 

ηεο ζπκθφξεζεο πειαηψλ ζηα ηακεία ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ. πσο θαη ηα άιια 

θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηα Απηφκαηα Μεραλήκαηα Αλάιεςεο Μεηξεηψλ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ πειάηε 24 ψξεο ην 24σξν (εθηφο σξψλ αλεθνδηαζκνχ ηνπ 

κεραλήκαηνο) θαη απνηεινχλ ην κφλν θαλάιη ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο φπνπ ν πειάηεο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο ή θαηάζεζεο κεηξεηψλ. Ζ πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε 

καγλεηηθήο θάξηαο θαη ελφο πξνζσπηθνχ θσδηθνχ αξηζκνχ (pin). Γηα ιφγνπο αζθαιείαο 

πνιιέο Σξάπεδεο εηζήγαγαλ έμππλεο θάξηεο κε ελζσκαησκέλν κηθξνεπεμεξγαζηή γηα 

αζθαιέζηεξε πξφζβαζε (Sarlak & Hastiani, 2011). 

 

Σα  Απηφκαηα Μεραλήκαηα Αλάιεςεο Μεηξεηψλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο θαη απνηειείηαη απφ ηκήκαηα φπσο: (α) ην  ειεθηξνληθφ ηκήκα γηα 

απνζηνιή θαη ιήςε ζηνηρείσλ θαη (β) ην κεραληθφ ηκήκα γηα ηελ αθξηβή θαηακέηξεζε 

ραξηνλνκηζκάησλ θαη ηελ έθδνζε απνδείμεσλ. ηα θαλάιηα δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο 

πξνζθέξνληαη  πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο απφ φηη πξνζθέξνληαη κέζσ ησλ Απηφκαησλ 

Μεραλεκάησλ Αλάιεςεο Μεηξεηψλ θαη ηα Απηφκαηα Μεραλήκαηα Αλάιεςεο Μεηξεηψλ 

θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο γηα ηηο Σξάπεδεο απφ φηη ηα άιια θαλάιηα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. εκαληηθή θαηλνηνκία κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ Απηφκαησλ 

Μεραλεκάησλ Αλάιεςεο Μεηξεηψλ απνηειεί ε αλάπηπμε ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Shah et al., 2009). 

 

Σν δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ αλάιεςε απφ νπνηνδήπνηε 

Απηφκαην Μεράλεκα Αλάιεςεο Μεηξεηψλ Σξάπεδαο (ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ) κε 
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κία κηθξή επηβάξπλζε. Μία ζπλαιιαγή ζεσξείηαη δηαηξαπεδηθή φηαλ ν θάηνρνο ηεο θάξηαο 

εμππεξεηείηαη απφ ηεξκαηηθφ δηαθνξεηηθήο Σξάπεδαο απφ εθείλε πνπ έρεη εθδψζεη ηελ 

θάξηα.  Γηα ηηο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ρξεζηκνπνηείηαη ν ίδηνο πξνζσπηθφο αξηζκφο (PIN) 

ελψ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ην εκεξήζην φξην δηαηξαπεδηθήο αλάιεςεο κεηξεηψλ θαζνξίδεηαη 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ. Δθηφο απφ ηε δηαηξαπεδηθή αλάιεςε κεηξεηψλ θαη ηελ εξψηεζε 

ππνινίπνπ πξνζθέξνληαη ζπλήζσο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο φπσο ε κεηαβνιή ηνπ 

πξνζσπηθνχ θσδηθνχ (Kondo, 2010, Damar, 2006). 

 

Σα Κέληξα Απηφκαησλ Πιεξσκψλ (APS) απνηεινχλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ θαλάιη 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Υσξίο ηε ρξήζε καγλεηηθψλ ή έμππλσλ θαξηψλ θαη θσδηθψλ νη 

πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ πεξηνξηζκέλεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο κε κεηξεηά φπσο πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ θαη θαηάζεζε ελνηθίνπ. Δπηπξφζζεηα, κε 

ηε ξαγδαία αλάπηπμε θαη πηνζεζία ησλ ππνινγηζηψλ ηακπιέηαο (tablet) νξηζκέλεο Σξάπεδεο 

πξνζθέξνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο  ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο εθκεηαιιεπφκελεο ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ππνινγηζηψλ ηακπιέηαο απέλαληη ζηα θηλεηά ηειέθσλα 

(κεγαιχηεξε νζφλε, ηζρπξφηεξνο επεμεξγαζηήο, πεξηζζφηεξε κλήκε). Οξηζκέλα πξνβιήκαηα 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ ππνινγηζηψλ ηακπιέηαο (T-Banking) φπσο θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (Mobile Banking) απνηεινχλ: ν κεγάινο 

αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπψλ, ν κεγάινο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ  

ζπζηεκάησλ θαη ηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα αλάπηπμεο γηα εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο (City Bank, 2014, Lee et al., 2007). 

 

2.2.5  Θέκαηα Αζθάιεηαο πνπ ρεηίδνληαη κε ηηο Ζιεθηξνληθέο Σξαπεδηθέο 

Τπεξεζίεο 

 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ Δλφηεηα 2.2.1 έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ 

επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απνηειεί ε αζθάιεηα. Σα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πεξηγξάθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε Δλφηεηα.  

 

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί ζπρλά ζηφρν θαθφβνπισλ επηζέζεσλ θαη ζέκαηα 

αζθάιεηαο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ Σξαπεδψλ. Οη θαθφβνπιεο επηζέζεηο: (α) απμάλνπλ 

ηε δπζπηζηία ησλ πειαηψλ θαη (β) πιήηηνπλ ζνβαξά ην θχξνο ησλ Σξαπεδψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφλ θξίζηκα πξνζσπηθά ζηνηρεία πειαηψλ φπσο θαη επαίζζεηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηηο 

Σξάπεδεο. 
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Σν 2011 κεγάινο ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο ηεο Ακεξηθήο παξαδέρηεθε φηη έπεζε ζχκα 

θαθφβνπισλ επηζέζεσλ κε απνηέιεζκα λα δηαξξεχζνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία 

ινγαξηαζκψλ 210.000 θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Ζ επίζεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηζηνζειίδα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πειάηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ ηνπο θαη νη θαθφβνπινη ρξήζηεο (hackers) απέθηεζαλ πξφζβαζε ζε: (α) 

νλφκαηα πειαηψλ, (β) αξηζκνχο ινγαξηαζκψλ θαη (γ) ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ πειαηψλ ηεο 

Σξάπεδαο (City Bank, 2014). 

 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ Δλφηεηα 2.2.1 ε αζθάιεηα απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη 

ζεκαληηθφηεξεο απεηιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο φπσο: (α) 

ηα πξνγξάκκαηα θαηαγξαθήο πιεθηξνινγήζεσλ (key loggers), (β) νη δνχξεηνη ίππνη (trojan 

horses), (γ) νη αληρλεπηέο (sniffers), (δ) ε θνηλσληθή κεραληθή (social engineering), (ε) ην 

ειεθηξνληθφ ςάξεκα (phishing) θαη (δ) ε δφιηα εθηξνπή (pharming) ζε κε γλήζηεο 

ηζηνζειίδεο (Newman, 2009, Claessens, 2004). 

 

πρλφ ηξφπν ππνθινπήο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ πεξηήγεζε ησλ πειαηψλ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα θαηαγξαθήο πιεθηξνινγήζεσλ (key 

loggers). Δθαξκνγέο πνπ ρσξίο λα γίλνληαη αληηιεπηέο: (α) θαηαγξάθνπλ θάζε γξάκκα πνπ 

πιεθηξνινγνχλ νη πειάηεο θαη (β) ζηέιλνπλ ηελ θαηαγξαθή ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. Οη εθαξκνγέο απηέο ζπλήζσο ελζσκαηψλνληαη ζε δνχξεηνπο ίππνπο ή ππάξρνπλ 

ζε ηζηνζειίδεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηηήδεηνπο γηα ηελ θινπή επαίζζεησλ 

πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ φπσο: (α) ηα ζηνηρεία ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, (β) ηα ζηνηρεία ησλ 

ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη (γ) ηα ζηνηρεία ησλ πξνζσπηθψλ θσδηθψλ (Hanacek, 2010). 

 

Ο δνχξεηνο ίππνο (trojan horse) είλαη κία θαθφβνπιε εθαξκνγή πνπ παξαπιαλεί ην ρξήζηε 

δεκηνπξγψληαο ηελ ςεπδαίζζεζε φηη φ ρξήζηεο εθηειεί θάπνηα ρξήζηκε αθίλδπλε εθαξκνγή. 

Οη εθαξκνγέο απηέο εκπεξηέρνπλ θαθφβνπιν θψδηθα ν νπνίνο κνιχλεη ηνλ ππνινγηζηή θαη 

ζπρλά εγθαζηζηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή άιια θαθφβνπια πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην κνιπζκέλν ππνινγηζηή θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα μεθηλήζνπλ άιιεο επηζέζεηο πξνο άιινπο ππνινγηζηέο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Οη δνχξεηνη ίππνη δε κεηαδίδνληαη κνιχλνληαο αξρεία φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο ηνχο ελψ 

αληίζεηα κε άιια θαθφβνπια πξνγξάκκαηα (ζθνπιήθηα) εμαξηψληαη απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ 

εμαπαηεκέλσλ ρξεζηψλ. 

 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+C+Newman%22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127


Κεθάιαην 2: Αλαζθφπεζε θαη Κξηηηθή Αλάιπζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 

 

 

ζειίδα 42                                                                                                                                     Νηθφιανο Μπαζηάο  

 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δνχξεησλ ίππσλ είλαη: (α) ή πξφζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή, 

(β) ή απνζηνιή ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail), (γ) ην θαηέβαζκα αξρείσλ 

(downloading), (δ) ε θαηαζηξνθή αξρείσλ, (ε) ε πξνζζήθε, κεηαθνξά ή δηαγξαθή αξρείσλ, 

(δ) ε άξλεζε ππεξεζηψλ, (ε) ε απελεξγνπνίεζε ινγηζκηθψλ αζθαιείαο θαη (ζ) ε άξλεζε 

ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν. Πνιιέο θνξέο ε έθθξαζε δνχξεηνο ίππνο αλαθέξεηαη θαη ζε θελά 

αζθαιείαο πνπ επηηξέπνπλ ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο λα δηαβάδνπλ αξρεία ρσξίο 

εμνπζηνδφηεζε (Claessens, 2004). 

 

νβαξή απεηιή γηα ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ εθαξκνγέο πνπ 

νλνκάδνληαη αληρλεπηέο (sniffer). Οη αληρλεπηέο απνηεινχλ πξνγξάκκαηα ή ζπζθεπέο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ελφο δηθηχνπ κε ζθνπφ λα ππνθιέςνπλ επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ δηθηχσλ ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία εθπνκπήο θαη ηα κελχκαηα απφ έλαλ 

ππνινγηζηή κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ άιινλ ππνινγηζηή ηνπ δηθηχνπ. Πξαθηηθά φινη νη 

ππνινγηζηέο ηνπ δηθηχνπ αγλννχλ ην κήλπκα εθηφο απφ ηνλ ππνινγηζηή παξαιήπηε. Με ηε 

ρξήζε αληρλεπηψλ νη ππνινγηζηέο ελφο δηθηχνπ δέρνληαη κελχκαηα αθφκα θαη αλ δελ είλαη νη 

παξαιήπηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ (Casey, 2011, Hanacek, 2010). 

 

Ζ θνηλσληθή κεραληθή (social engineering) απνηειεί πξάμε ρεηξαγψγεζεο ησλ πειαηψλ κε 

ζθνπφ ηελ απφζπαζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξφζβαζε 

ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Με ζθνπφ ηελ πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη ηελ παξάλνκε κεηαθνξά ρξεκάησλ νη θαθφβνπινη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηε κέζνδν απηή πξνθεηκέλνπ λα ππνθιέςνπλ ηξαπεδηθά ζηνηρεία αζθαιείαο κεκνλσκέλσλ 

πειαηψλ θαη λα πξνβνχλ ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο. Ζ θνηλσληθή κεραληθή ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ θαη αθφκε θαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο κε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ζπρλά παξαβηάδνληαη δηφηη ηελ 

πξφζβαζε θαθφβνπισλ ρξεζηψλ ζηα ζπζηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο εμαζθαιίδεη 

άζειά ηνπ ν αλππνςίαζηνο πειάηεο θαη φρη ην ζχζηεκα αζθάιεηαο ηεο Σξάπεδαο θαη νη 

ηερληθέο αδπλακίεο ηνπ. Ο θαθφβνπινο ρξήζηεο πξνζεγγίδεη έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαη απνζπά ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. πλεζηζκέλε 

πξαθηηθή απνηειεί ε παξαθίλεζε πειαηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο λα εηζάγνπλ ζε κε 

γλήζηνπο ηζηφηνπνπο εκπηζηεπηηθά επαίζζεηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία φπσο: (α) ην φλνκα 

ρξήζηε, (β) ηνπο θσδηθνχο θαη (γ) ηνπο αξηζκνχο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ (Lee, 2013). 

 

Άιιε επξέσο δηαδεδνκέλε κνξθή εμαπάηεζεο πειαηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

απνηειεί ην ειεθηξνληθφ ςάξεκα (phishing). ηελ πεξίπησζε απηή ζπλήζσο απνζηέιιεηαη 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127


Κεθάιαην 2: Αλαζθφπεζε θαη Κξηηηθή Αλάιπζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 

 

 

Νηθφιανο  Μπαζηάο                                                                                                                                     ζειίδα 43 

 

έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα (e-mail) ζε πειάηε ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πξνζπνηνχκελν φηη 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Σξάπεδα κε ζθνπφ λα εμαπαηήζεη ηνλ πειάηε. Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα 

πξνηξέπεη ηνλ πειάηε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο λα επηζθεθζεί κία ηζηνζειίδα ηεο 

Σξάπεδαο θαη λα εηζάγεη πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία φπσο: ην φλνκα ρξήζηε, ηνπο θσδηθνχο, 

ηνπο αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ηνπο αξηζκνχο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Ζ 

ηζηνζειίδα σζηφζν είλαη πιαζηή θαη έρεη δεκηνπξγεζεί κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα ππνθιέςνπλ νη 

θαθφβνπινη ρξήζηεο ηηο παξαπάλσ επαίζζεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα 

πξνρσξήζνπλ ζηε δηελέξγεηα παξάλνκσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ δηεξγαζηψλ (Hertzum et 

al., 2004). 

 

Μία παξαιιαγή ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο απνηειεί ε δφιηα εθηξνπή (pharming) ζε κε 

γλήζηεο ηζηνζειίδεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αιινίσζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο θαη έρεη 

σο απνηέιεζκα λα πηζηεχνπλ νη πειάηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο φηη βξίζθνληαη ζηε 

γλήζηα ηζηνζειίδα κε ηε ζσζηή Γηεχζπλζε (URL) ελψ βξίζθνληαη ζε πιαζηή. Ζ δφιηα 

εθηξνπή (pharming) ζε κε γλήζηεο ηζηνζειίδεο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κε δχν ηξφπνπο: 

(α) ηελ απνζηνιή ελφο ηνχ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ αληηθαζηζηά ηα αξρεία ηνπ 

ππνινγηζηή ηνπ πειάηε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κε άιια αξρεία (ν ππνινγηζηήο ζα 

κεηαβεί ζηελ πιαζηή ηζηνζειίδα αθφκα θαη αλ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη ηε ζσζηή 

Γηεχζπλζε) θαη (β) ε κεηαθνξά ηνπ ρξήζηε ζε παλνκνηφηππεο ηζηνζειίδεο κε απηέο ησλ 

λφκηκσλ Σξαπεδψλ (Hanacek, 2010, Hertzum et al., 2004). 

 

Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

νδεγνχλ ηηο Σξάπεδεο: (α) ζηελ πηνζεζία κίαο δηαξθήο επνπηείαο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, (β) ζηε ζπλερφκελε αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 

θαη (γ) ζηε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα πηζαλέο απεηιέο (Shah et al., 2009). 

 

Οη Σξάπεδεο ζπλήζσο ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο ζηελ θεληξηθή ζειίδα ησλ εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο φηη: (α) δηεζλψο αλαθέξνληαη θξνχζκαηα ππνθινπήο θσδηθψλ θαη 

πξνζπάζεηεο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο ρξεκάησλ κέζσ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

πνπ εγθαζίζηαηαη ζε ππνινγηζηέο πειαηψλ, (β) νξηζκέλεο θαθφβνπιεο εθαξκνγέο δελ 

επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα νινθιεξψζεη ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζχζηεκα παξά κφλνλ εάλ εηζάγεη 

επηπιένλ δεηνχκελνπο θσδηθνχο, νη νπνίνη δελ δεηνχληαη ζηε ζπλήζε ξνή, (γ) ε Σξάπεδα δελ 

δεηάεη ζε θακία πεξίπησζε επηβεβαίσζε ζηνηρείσλ κε εηζαγσγή ειεθηξνληθνχ θιεηδαξίζκνπ 

πέξαλ απηήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηέινο θάζε ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο ή ζηελ 

αιιαγή ηνπ θσδηθνχ, (δ) γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ πειαηψλ ή Σξάπεδα ππνδεηθλχεη 

ζηνπο πειάηεο ηελ αλάγθε γηα ελεκεξσκέλν ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ ηνχο, (ε) ζε 
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πεξίπησζε κφιπλζεο ηνπ ππνινγηζηή κεηά ηνλ θαζαξηζκφ πξνηείλεηαη ε αιιαγή ηνπ 

κπζηηθνχ θσδηθνχ πξφζβαζεο θαη (δ) ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί θαηά ηελ είζνδφ 

ζηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ή θαηά ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ νηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ ή πεξίεξγν ε Σξάπεδα πξνηείλεη ηε δηαθνπή ηεο 

ζχλδεζήο θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ θέληξνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο 

(National Bank of Greece, 2014, Shah et al., 2009). 

 

Δθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο 

νη Σξάπεδεο πηνζεηνχλ δηάθνξεο κνξθέο θξππηνγξάθεζεο γηα ηελ αζθαιή δηελέξγεηα 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Γχν βαζηθνχο ηχπνπο θξππηνγξάθεζεο απνηεινχλ: 

(α) ε ζπκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε θαη (β) ε αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε κε ζηφρν ηε 

δηαηήξεζε ηνπ ηδησηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ απαξαβίαζηνπ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηε 

πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ κηαο ζπλαιιαγήο  (Jahankhani, 2010). 

Σα δχν είδε θξππηνγξάθεζεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα βηνκεραληθά πξφηππα θαη ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη καδί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κελπκάησλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ θαη παξέρνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζε κνξθή ινγηζκηθνχ ή σο 

ζπγθεθξηκέλν εμάξηεκα ζπζθεπήο (Hiltgen, 2006). 

 

Ζ ζπκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ελφο κνλαδηθνχ ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ 

(secret key) κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε θξππηνγξάθεζε θαη ε απνθξππηνγξάθεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Ο απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο είλαη νη κνλαδηθέο νληφηεηεο πνπ γλσξίδνπλ 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κπζηηθφ θιεηδί. Ζ αζθάιεηα ηεο κεηαδηδφκελεο 

πιεξνθνξίαο επηηπγράλεηαη επεηδή κεηά ηελ θξππηνγξάθεζε ε πιεξνθνξία κεηαδίδεηαη ζε 

αθαηαλφεηε κνξθή (ciphertext). Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάθηεζεο ηεο αξρηθήο πιεξνθνξίαο κε ηε 

ρξήζε ηνπ ίδηνπ ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ νλνκάδεηαη απνθξππηνγξάθεζε. ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο ζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο ζπγθαηαιέγνληαη νη πςειέο ηαρχηεηεο θξππηνγξάθεζεο 

θαη απνθξππηνγξάθεζεο θαη νη κηθξέο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ. Μεηνλέθηεκα 

απνηειεί ε αλάγθε ηεο αληαιιαγήο ηνπ ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ κεηαμχ απνζηνιέα θαη 

παξαιήπηε (Vacca, 2007, Hertzum et al., 2004). 

 

ηελ αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά θιεηδηά γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε (δεκφζην & ηδησηηθφ). Γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ρξήζε αζχκκεηξεο θξππηνγξαθίαο ν θάζε ρξήζηεο δηαζέηεη ηα δηθά ηνπ 

θιεηδηά (έλα δεκφζην θαη έλα ηδησηηθφ). Ο απνζηνιέαο ελφο κελχκαηνο γλσξίδεη ην δεκφζην 

θιεηδί ηνπ παξαιήπηε θαη θξππηνγξαθεί ην κήλπκα ελψ ν παξαιήπηεο απνθξππηνγξαθεί ην 

κήλπκα κε ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί.  Μφλν ν παξαιήπηεο γλσξίδεη ην ηδησηηθφ θιεηδί γηα ηελ 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+R.+Vacca%22
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απνθξππηνγξάθεζε ησλ κελπκάησλ θαη ην δεκφζην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε δελ κπνξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη ην κήλπκα. Γηα απηφλ ην ιφγν ή ππνθινπή 

ηνπ δεκφζηνπ θιεηδηνχ δελ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Ζ αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε 

θαηά θαλφλα παξέρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα απφ ηε ζπκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε σζηφζν έρεη 

ην κεηνλέθηεκα φηη νη αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη πνιχ βξαδχηεξνη απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηεο ζπκκεηξηθήο κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε ηκεκάησλ ησλ κελπκάησλ (Sion, 2010, Hiltgen, 2006 ). 

 

Σν πξσηφθνιιν SSL (Secure Sockets Layer) πνπ παξέρεη θξππηνγξαθεκέλε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ελφο πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο (web browser) θαη ελφο εμππεξεηεηή Γηαδηθηχνπ (web 

server) απνηειεί δηαδεδνκέλν πξσηφθνιιν αζθάιεηαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν παξέρεη απφξξεηε επηθνηλσλία κεηαμχ Σξαπεδψλ 

θαη πειαηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ππνζηεξίδεη αξθεηνχο κεραληζκνχο 

θξππηνγξάθεζεο θαη ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. Γηα θάζε θξππηνγξαθεκέλε ζπλαιιαγή 

δεκηνπξγείηαη έλα θιεηδί  (session key) ην κήθνο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα είλαη 40 bits ή 128 

bits. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην κήθνο ηνπ θιεηδηνχ, ηφζν πην αζθαιήο είλαη ε 

θξππηνγξαθεκέλε επηθνηλσλία. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κέζσ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν SET (Secure Electronic 

Transactions). Σν SET απνηειεί έλα πξσηφθνιιν εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηε ρξήζε 

θαξηψλ ζε αλνηθηά δίθηπα πνπ αλαπηχρζεθε σο κέζνδνο εμαζθάιηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηε 

ρξήζε θαξηψλ δηακέζνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ειέγρνπο αζθαιείαο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο αγνξαζηέο, εκπφξνπο θαη ηηο Σξάπεδεο (Bidgoli, 2004). Δπηπξφζζεηα, νη 

Σξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ πξσηφθνιια φπσο ην 3-D Secure γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ θαηφρσλ 

θαξηψλ πιεξσκήο (πηζησηηθψλ, ρξεσζηηθψλ ή επψλπκσλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ) φηαλ 

εθηεινχλ ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο (American Express, 2014, Hertzum et al., 

2004, Bhosale et al, 2012). 

 

Γηα αζθαιέζηεξεο ηξαπεδηθέο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θπξίσο κέζσ ησλ Απηφκαησλ 

Μεραλεκάησλ Αλάιεςεο Μεηξεηψλ (ΑΣΜ) νη Σξάπεδεο έρνπλ εηζάγεη ηηο έμππλεο θάξηεο 

(smart cards). Οη έμππλεο θάξηεο απνηεινχλ πιαζηηθέο θάξηεο ζε κέγεζνο θαη ζρήκα 

πηζησηηθήο θάξηαο πνπ πεξηέρνπλ κλήκε ή/θαη κηθξνεπεμεξγαζηή πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. Οη έμππλεο θάξηεο παξέρνπλ: (α) 

αζθάιεηα δεδνκέλσλ, (β) ηαρχηεηα, (γ) κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη (δ) είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή 

απαηηείηαη ε αληαιιαγή επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ 
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πειάηε θαη νη έμππλεο θάξηεο απνηεινχλ έλα αζθαιέο κέζν (Bhosale et al., 2012, National 

Bank of Greece, 2014). 

 

ρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο νη Σξάπεδεο ζπλήζσο 

απαηηνχλ γηα ηελ εηζαγσγή ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο: (α) θσδηθνπνηεκέλν 

φλνκα ρξήζηε (username), (β) κπζηηθφ θσδηθφ (password) θαη (γ) επηπξφζζεην κνλαδηθφ 

θσδηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη πξνζσπηθνί θσδηθνί κεηά απφ 

έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ιαλζαζκέλσλ πξνζπαζεηψλ εηζαγσγήο απελεξγνπνηνχληαη γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο. Οξηζκέλεο Σξάπεδεο έρνπλ εηζάγεη πξφζζεηνπο θσδηθνχο ή/θαη αξηζκνχο 

εμνπζηνδφηεζεο ζπλαιιαγήο ή/θαη ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά (Claessens, 2004). 

 

Ζ ιήςε κέζσ κελπκάησλ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (SMS) κνλαδηθψλ επηπξφζζεησλ θσδηθψλ 

(extra pins) γηα θάζε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή απνηειεί κία δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηηο Σξάπεδεο. Χζηφζν, ιφγσ ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο παξαπάλσ 

πξνζέγγηζεο (πνιιαπιά κελχκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιιαπιψλ ζπλαιιαγψλ) νη 

Σξάπεδεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε παξνρή κηθξψλ ζπζθεπψλ παξαγσγήο ηπραίσλ, κνλαδηθψλ, 

ζηηγκηαίσλ, πξνζσπηθψλ θσδηθψλ.  Ο θσδηθφο πνπ παξάγεηαη εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηεο 

ζπζθεπήο θαη απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εληφο νιίγνλ δεπηεξνιέπησλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο. Σν ςεθηαθφ 

πηζηνπνηεηηθφ (digital certificate) απνηειεί ην κέζν πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ 

ηνπ λα ππνγξάθεη ςεθηαθά φιεο ηηο ηξαπεδηθέο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πνπ εθηειεί 

(Hiltgen, 2006, Bhosale et al., 2014). 

 

 πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ Δλφηεηα 2.2.1 ε αζθάιεηα απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη νη Σξάπεδεο επελδχνπλ ζεκαληηθά πνζά 

ζηελ αλεχξεζε αζθαιψλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο. Σα δίθηπα ησλ Σξαπεδψλ 

ζπλδένληαη κε ην Γηαδίθηπν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ην γεγνλφο απηφ εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο. Οη Σξάπεδεο εγθαζηζηνχλ έλα ελδηάκεζν 

ζχζηεκα ειέγρνπ (firewall) αλάκεζα ζηα δχν δίθηπα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηδηφθηεηνπ 

δηθηχνπ ηεο Σξάπεδαο απφ επηζέζεηο. ην ελδηάκεζν ζχζηεκα ειέγρεηαη ε θίλεζε απφ θαη 

πξνο ην δίθηπν θαη εμεηάδεηαη αλ ζα επηηξαπεί ή φρη ε δηέιεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν ζχζηεκα 

ειέγρνπ (ηνίρνο πξνζηαζίαο) απνηειεί: (α) έλα ζχλνιν ζπληζησζψλ ινγηζκηθνχ ή/θαη πιηθνχ 

θαη (β) ηελ επηινγή πνιηηηθήο αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ θαη 

δεδνκέλσλ ησλ Σξαπεδψλ (Himma, 2007, Claessens, 2004). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127
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Δθηφο απφ ηελ αζθάιεηα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί ε 

νινθιήξσζε. Ζ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο βαζίδεηαη ζηελ αζθαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ (ERP, CRM, Mobile 

Apps), ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ θαη δεδνκέλσλ (Shah et al., 2007) θαη ε 

βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη ηελ ΤΑ σο κηα ππνζρφκελε ιχζε (Rosen et al., 2008). Ο ξφινο ηεο 

ΤΑ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαθάησ Δλφηεηα 2.3. 

 

2.3  Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Οινθιήξσζε 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη 

βηβιηνγξαθία πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

(Δλφηεηα 2.1). Γηα απηφλ ην ιφγν ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή παξνπζηάδεηαη θαη 

αλαιχεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηελ ΤΑ ζε νξγαληζκνχο θαη πξνζαξκφδεηαη ππνζεηηθά 

ζηηο Σξάπεδεο θαη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ηελ Δλφηεηα 2.3 παξνπζηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) ηελ νινθιήξσζε, (β) ηελ ΤΑ 

θαη (γ) ηηο Τπεξεζίεο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη θαη εξκελεχνληαη 

νξηζκέλα πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ ζε νξγαληζκνχο. 

 

2.3.1  Οινθιήξσζε θαη Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Ζ αλάγθε γηα δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ κε κηθξφηεξν θφζηνο 

θαη εχξνο αιιαγψλ θαζψο θαη ε αλάγθε γηα απμεκέλε επαλαρξεζηκνπνίεζε ινγηζκηθνχ 

ζηξέθεη ηηο Σξάπεδεο ζηελ ΤΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (Themistocleous & Mantzana, 2010). Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

δηάζπαζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο 

(ππεξεζίεο). Σα κηθξφηεξα απηά θνκκάηηα απηνκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ (web-services) πνπ ζπληίζεληαη κεηαμχ ηνπο θαη δνκνχλ κηα επηρεηξεζηαθή 

δηαδηθαζία. ηελ ΤΑ νη ππεξεζίεο είλαη θαιά θαζνξηζκέλεο ελφηεηεο πνπ παξέρνπλ 

ηππνπνηεκέλε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαη είλαη αλεμάξηεηεο απφ άιιεο ππεξεζίεο (Rosen 

et al., 2008). 

 

Ζ ΤΑ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ππφδεηγκα νινθιήξσζεο (Yoon, 2007, Schelp, 2009, 

Papazoglou, 2008). Ζ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο σζηφζν 

αλαδεηθλχεη ηελ απνπζία νινθιεξσκέλεο έξεπλαο γηα ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνχ 

επεξεάδνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ηε κε χπαξμε κεζνδνινγηθνχ 
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πιαηζίνπ πνπ λα εμεγεί θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία θαη επηηπρία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηα ην ιφγν απηφ ζε απηή ηελ Δλφηεηα κειεηνχληαη: 

(α) ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ΤΑ ψζηε λα εληνπηζηνχλ πηζαλά πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) νη θξίζηκνη παξάγνληεο θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ΤΑ ψζηε λα εληνπηζηνχλ πηζαλνί 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, 

(γ) ε ΤΑ ψζηε λα πξνζθεξζεί ζηηο Σξάπεδεο έλα πιαίζην θαηαλφεζεο ηεο ΤΑ πνπ ζεσξείηαη 

αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (δ) 

ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πηνζεζίαο (adoption) ηεο ΤΑ. Ζ θαηαλφεζε ησλ 

παξαπάλσ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηηο Σξάπεδεο λα απμήζνπλ ηα νθέιε  απφ ηελ πινπνίεζε 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απμάλνληαο ηα πνζνζηά νινθιήξσζεο. 

 

Ζ νινθιήξσζε, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ησλ  

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πξνσζψληαο κηα γξεγνξφηεξε ξνή πιεξνθνξηψλ ζε φινλ ηνλ 

ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ. Ζ νινθιήξσζε βειηηζηνπνηεί ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

πξνζζέηεη εηαηξηθή επηρεηξεζηαθή αμία (Mueller et al., 2010). 

 

Οη Σξάπεδεο επηζπκνχλ λα πηνζεηήζνπλ κηα ιχζε πνπ λα κεηψλεη ηελ ηερληθή πνιππινθφηεηα 

θαη λα πξνζθέξεη επεθηαζηκφηεηα. Ζ νινθιήξσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξαπεδηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ βνεζά ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο Σξάπεδαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξε ειεθηξνληθή 

δηαζχλδεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κε ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηεο Σξάπεδαο, ε νινθιήξσζε κπνξεί λα επηηχρεη ηαρχηεξε αληαπφθξηζε ζε πειάηεο, 

κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο θαη κείσζε ηνπ θφζηνο. Σν νινθιεξσκέλν ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα παξέρεη θηιηθέο θαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πξνο ηνπο πειάηεο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ην 

πςειφηεξν επίπεδν αζθάιεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο νη Σξάπεδεο αλαδεηνχλ λέεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηερλνινγίεο νινθιήξσζεο φπσο είλαη ε ΤΑ. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δλφηεηα 2.3.2 απνζαθελίδνληαη νξηζκνί θαη 

βαζηθά ζεκεία ηεο ΤΑ. 
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2.3.2  Τπεξεζηνζηξεθήο Αξρηηεθηνληθή (ΤΑ) 

 

Καηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε αλέθπςαλ αξθεηνί νξηζκνί πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ. To OASIS group νξίδεη ηελ ΤΑ σο έλα παξάδεηγκα γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ρξήζε θαηαλεκεκέλσλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη έλαλ εληαίν ηξφπν λα 

πξνζθέξεη, λα αλαθαιχςεη, αιιειεπηδξάζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δπλαηφηεηεο πξνθεηκέλνπ 

λα παξάγεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε κεηξήζηκεο πξνυπνζέζεηο θαη 

πξνζδνθίεο (OASIS, 2014). χκθσλα κε ηνλ Erl, (2005) ε ΤΑ απνηειεί κηα αλνηρηή, 

επέιηθηε, επεθηάζηκε, αξρηηεθηνληθή πνπ απνηειείηαη απφ απηφλνκεο, πνηνηηθψο ηθαλέο, 

δηαιεηηνπξγηθέο, αλαθαιχςηκεο θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ππεξεζίεο πνπ πινπνηνχληαη 

κέζσ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ (web services). Γηα ηηο αλάγθεο ζπγγξαθήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πηνζεηείηαη ε εξκελεία ηνπ Lawler et al., (2008) θαη 

νξίδεηαη ε ΤΑ σο: 

 

―έλα επλντθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ 

ελζσκάησζε/νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ θαη  ηερλνινγηθήο ππνδνκήο κέζσ 

ραιαξά ζπλδεδεκέλσλ, ηππνπνηεκέλσλ θαη αζθαιψλ ζπληζησζψλ, 

ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ‖. 

 

Lawler et al., (2008, p.1) 

 

Ζ ΤΑ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν αξρψλ, ηερλνινγηψλ, κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζθνπφ 

έρνπλ ηελ αλάπηπμε επέιηθησλ θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ νινθιεξσκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ θαη απνηειεί έλα αξρηηεθηνληθφ ππφδεηγκα γηα ηε δεκηνπξγία 

επηρεηξεκαηηθψλ ιχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο απνηεινχλ ην θπξίαξρν 

ζπζηαηηθφ θαη ε ΤΑ ζρεηίδεηαη κε: (α) ηελ αλεμάξηεηε θαηαζθεπή ππεξεζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη (β) ηε δηαζχλδεζε θαη νινθιήξσζε απηψλ 

ησλ ππεξεζηψλ ψζηε λα απηνκαηνπνηνχλ θαη λα νινθιεξψλνπλ επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

(Haresh et al., 2009, Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε έκθαζε ζηε δηάζπαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε κηθξφηεξα 

ηκήκαηα ινγηθψλ κνλάδσλ θαη ζηε κεηαγελέζηεξε νινθιήξσζε απηψλ. Οη Δπηρεηξεζηαθέο 

Τπεξεζίεο (ΔΤ) απνηεινχλ αλεμάξηεηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ 
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κεηαμχ ηνπο ζπλζέηνληαο θαη νινθιεξψλνληαο κία επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία θαη 

απηνκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε κηθξψλ ηκεκάησλ θψδηθα (Τπεξεζίεο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ).  

Ζ πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ΤΑ νξίδεη ην απαξαίηεην πεξηβάιινλ ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο 

απαηηείηαη λα: (α) έρνπλ παξφκνην κέγεζνο, ζρήκα, κνξθή θαη ιεηηνπξγία,                             

(β) ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επηρεηξεζηαθά πξφηππα, (γ) επηθνηλσλνχλ ζε ηερληθφ επίπεδν,     

(δ) επηθνηλσλνχλ ζε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν θαη (ε) κελ έρνπλ θελά θαη επηθαιχςεηο 

αξκνδηνηήησλ (Rosen et al., 2008). 

 

Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ δηαθξίλνληαη ζε: (α) απιέο θαη (β) ζχλζεηεο ππεξεζίεο. Οη 

απιέο ππεξεζίεο ππνζηεξίδνπλ άπιεο δξάζεηο φπσο έλα αίηεκα ή κία απφθξηζε. Οη ππεξεζίεο 

απηέο αλακέλνπλ θάπνην αίηεκα πξνο εμππεξέηεζε, ην επεμεξγάδνληαη θαη ελ ζπλερεία 

απνζηέιινπλ ηελ απφθξηζε ηνπο. ηελ νπζία, νη ππεξεζίεο απηνχ ηνπ ηχπνπ πεξηκέλνπλ λα 

ηηο θαιέζεη θάπνηα άιιε ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα ηελ εμππεξεηήζνπλ. Οη ζχλζεηεο 

ππεξεζίεο πινπνηνχλ θάπνηαο κνξθήο ζπληνληζκφ κεηαμχ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ 

εξγαζηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ θάπνηαο κνξθήο ιεηηνπξγηθφηεηα ηελ 

νπνία ζπλδπάδνπλ κε άιιεο πξν-ππάξρνπζεο ππεξεζίεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγηθφηεηα απιά ζπλζέηνπλ ιεηηνπξγηθφηεηα απφ άιιεο απιέο ή 

ζχλζεηεο ππεξεζίεο (Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηνπλ δηάθνξα πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηεξαξρία θαη ηε δηαζηξσκάησζε ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ ζηελ ΤΑ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πηνζεηείηαη ε πξνζέγγηζε ησλ Rosen et al., (2008) πνπ 

αλαιχεηαη παξαθάησ θαη παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 2.2. ην αλψηεξν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο 

βξίζθνληαη νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Απηέο ελ ζπλερεία δηαζπφληαη ζε κηθξφηεξα 

ηκήκαηα θαη αληηζηνηρίδνληαη ζε επηρεηξεζηαθέο ππεξεζίεο. ην θαηψηεξν επίπεδν 

βξίζθνληαη νη ηνπηθέο ππεξεζίεο (domain services), νη ππεξεζίεο νινθιήξσζεο (integration 

services), νη εμσηεξηθέο ππεξεζίεο (external services), νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο (utility 

services) θαη νη βαζηθέο ππεξεζίεο (foundation services). 

 

Οη επηρεηξεζηαθέο ππεξεζίεο (business services) απνηεινχλ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θαηψηεξα επίπεδα απφ απηέο. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη δηηηφο. Απφ ηε κηα κεξηά πξνζθέξνπλ 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 

δηαδηθαζίεο είηε εληφο είηε εθηφο νξγαληζκνχ θαη απφ ηελ άιιε επηηξέπνπλ ζε εθαξκνγέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θνηλέο ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί έλαο δνκεκέλνο θαη 
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ζπλεπήο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο. Οη επηρεηξεζηαθέο ππεξεζίεο είλαη νη πην ζχλζεηεο απφ φιεο 

ηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη έρνπλ πςειφ βαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο (Rosen et al., 

2008, Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Οη ηνπηθέο ππεξεζίεο (domain services) έρνπλ κεζαίν βαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη 

εληφο ηεο πεξηνρήο απηήο. Οη ππεξεζίεο νινθιήξσζεο (integration services) έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ νινθιήξσζε ππαξρφλησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (legacy systems) ή/θαη 

εθαξκνγψλ (ERP, CRM, Mobile Apps, e-business solutions). ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο 

ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ άιισλ ε ζπλεπήο πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ, ε 

εμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ζπγθεθξηκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή/θαη εθαξκνγέο θαη ε 

κεηάθξαζε ζηνηρείσλ απφ θαη πξνο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ 

νινθιεξψλνληαη. Ο βαζκφο πνιππινθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ νινθιήξσζεο 

εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή/θαη εθαξκνγψλ πνπ 

νινθιεξψλνπλ (Rosen et al., 2008, Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Οη εμσηεξηθέο ππεξεζίεο (external services) δηαζθαιίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (legacy systems) ή/θαη εθαξκνγψλ (ERP, CRM, Mobile Apps, 

e-business solutions) πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ην νπνίν 

ζπλεξγάδνληαη. πσο θαη ζηηο ππεξεζίεο νινθιήξσζεο ην πιήζνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο  

εμαξηάηαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή/θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ νινθιεξψλνπλ. Οη 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο (utility services) έρνπλ ρακειφ βαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη παξέρνπλ 

βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ είλαη ζεκαληηθή γηα αξθεηέο ππεξεζίεο θαη δηαδηθαζίεο θαη νη 

βαζηθέο ππεξεζίεο (foundation services) αλαθέξνληαη ζε απιέο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχλζεζε, ηελ ελνξρήζηξσζε θαη ρνξνγξαθία ππεξεζηψλ 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ (Rosen et al., 2008, Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ε ηεξαξρία θαη ε δηαζηξσκάησζε ησλ ππεξεζηψλ ζηελ ΤΑ 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ρήκα 2.2. 
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ρήκα 2.2: Ηεξαξρηθό Γηάγξακκα Τπεξεζηώλ (Themistocleous & Mantzana, 2010) 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε ΤΑ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έλα αξρηηεθηνληθφ ππφδεηγκα πνπ 

νξίδεη ηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ σο ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ νινθιήξσζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ, πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ. Μεηαμχ άιισλ, ε ΤΑ  είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε απηφλνκσλ 

ππεξεζηψλ ηθαλψλ λα δηαζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο (εληφο ηνπ νξγαληζκνχ) ή κε άιιεο 

ππεξεζίεο εθηφο νξγαληζκνχ (Josuttis, 2007, Rosen et al., 2008, Themistocleous & Mantzana, 

2010). 

 

Ζ ΤΑ απνηειεί έλα ηξφπν ζθέςεο πνπ πεξηιακβάλεη ην αξρηηεθηνληθφ ππφδεηγκα, ηηο αξρέο 

θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Μεηαμχ άιισλ, ζηεξίδεηαη ζε ππεξεζίεο θαη αθνξά: (α) ηελ αλεμάξηεηε 

θαηαζθεπή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ελφο νξγαληζκνχ 
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θαη (β) ηε δηαζχλδεζε θαη νινθιήξσζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

απηνκαηνπνηνχλ θαη λα νινθιεξψλνπλ επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

 

ηελ ΤΑ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη κε ζαθήλεηα: (α) νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, νη 

εμαξηήζεηο απηψλ θαη νη νληφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, (β) ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, νη εθαξκνγέο θαη ηα ηκήκαηα ινγηζκηθνχ (ππεξεζίεο) πνπ ζα απνηειέζνπλ κέξνο 

ηεο ΤΑ θαη ζα ζπλππάξρνπλ, (γ) ηα πην ζεκαληηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, νη πην 

ζεκαληηθέο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, (δ) νη ζρέζεηο θαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ 

ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ, (ε) ν ηξφπνο ζχλζεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ 

ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δεκηνπξγεζεί αμία γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ νξγαληζκφ, (δ) ν ηξφπνο νινθιήξσζεο, (ε)  ηα δεδνκέλα θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη, (ζ) ν  κεηαζρεκαηηζκφο ησλ δεδνκέλσλ απφ έλα 

κνξθφηππν ζε έλα άιιν θαη (ε) ε  ζεκαζηνινγία (semantics) θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ 

(πιεξνθνξηψλ) πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη νινθιήξσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο (Huhns, 2005, Rosen et al., 2008, Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ζα κπνξνχζε λα πξνζζέζεη αμία ζε κία Σξάπεδα ιφγσ ηεο: (α) 

παξνρήο ελφο ηππνπνηεκέλνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο θαη εθηέιεζεο επηρεηξεζηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, (β) δεκηνπξγίαο επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα πινπνηήζνπλ ή λα απηνκαηνπνηήζνπλ επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη (γ) απνκφλσζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ. Ζ αξρή ηεο ραιαξήο ζχλδεζεο ε νπνία κεηψλεη ρξνληθνχο, 

ηερλνινγηθνχο θαη νξγαλσηηθήο θχζεσο πεξηνξηζκνχο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΤΑ (Qi, 2008, Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη νη βαζηθέο πξνθιήζεηο ηεο ΤΑ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηηο Σξάπεδεο είλαη: (α) ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, (β) ε 

επειημία, (γ) ε απνδνηηθφηεηα θαη (δ) ε νινθιήξσζε  (Rosen et al., 2008, Wong-Bushby et 

al., 2006, Themistocleous & Mantzana, 2010, Schelp, 2009, Legner, 2007).  

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ΤΑ είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ινγηζκηθνχ θαη επηρεηξεζηαθψλ 

ππεξεζηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ νη ππεξεζίεο λα 

αθνινπζνχλ πηζηά ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο δφκεζεο θαη λα είλαη ζπλεπείο σο πξνο ηνλ 

ηξφπν θιήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ησλ πξνηχπσλ. Ζ δεκηνπξγία 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ππεξεζηψλ θαη ν ζπλδπαζκφο απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή επέιηθησλ 
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θαη εχρξεζησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ θαη επέιηθησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηηο Σξάπεδεο λα απνθηήζνπλ επειημία. Ζ αξρή ηεο 

επειημίαο αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη ε ΤΑ γηα λα πξνζαξκφδεηαη κε 

επθνιία ζηηο κειινληηθέο αιιαγέο (Rosen et al., 2008, Themistocleous & Mantzana, 2010, 

Schelp, 2009). 

 

Ζ ΤΑ πνπ βαζίδεηαη ζηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ αλακέλεηαη λα απινπνηήζεη ηελ 

νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή παξέρνληαο κία θαζνιηθή ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ  

εθαξκνγψλ (CRM, ERP, Mobile Apps), πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δεδνκέλσλ ηεο 

Σξάπεδαο θαη δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Δπηπξφζζεηα, ε 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. Ζ απνδνηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε  πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ιηγφηεξν 

ρξφλν θαη κηθξφηεξν θφζηνο (Rosen et al., 2008). 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε νη βαζηθέο πξνθιήζεηο ηεο ΤΑ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ 

απνηππψλνληαη ζην ρήκα: 2.3.  

 

 

ρήκα 2.3: Οη Βαζηθέο Πξνθιήζεηο ηεο ΤΑ (Rosen et al., 2008) 

 

πσο πξνθχπηεη ε ΤΑ πνπ βαζίδεηαη ζηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ πξνηείλεη ιχζεηο ζε 

ζέκαηα νινθιήξσζεο θαη νη Σξάπεδεο εμεηάδνπλ ηελ ΤΑ σο πηζαλή ιχζε γηα 

απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή νινθιήξσζε εθαξκνγψλ (CRM, ERP, Mobile Apps), 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ θαη δεδνκέλσλ. ηελ 

Δλφηεηα 2.3.3.παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ. 
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2.3.3  Τπεξεζίεο Παγθόζκηνπ Ηζηνύ  

 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ Δλφηεηα 2.3.2 νη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ  θαηέρνπλ ζεκαληηθή 

ζέζε ζε κία ΤΑ δηφηη απνηεινχλ έλα απφ ηα θχξηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία. Ζ Δλφηεηα 2.3.3 

αλαιχεη ζε βάζνο ηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη κειεηά δηάθνξεο πηπρέο ηνπο. 

 

Τπεξεζία παγθφζκηνπ είλαη κία κνλάδα ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα 

ζχλνιν απφ δηαθνξεηηθά πξφηππα φπσο HTTP (HyperText Transfer Protocol - πξσηφθνιιν 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν), XML (Extensible Markup Language - γιψζζα 

ζήκαλζεο), SOAP (Simple Object Access protocol - πξσηφθνιιν απιήο πξνζπέιαζεο 

αληηθεηκέλνπ), REST (Representational State Transfer - αξρηηεθηνληθή θαη ζχλνιν αξρψλ), 

WSDL (Web Services Description Language - γιψζζα πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ), UDDI (Universal Description, Discovery and Integration - επξεηήξην ππεξεζηψλ) θαη 

έρεη σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

πηνζεηείηαη o νξηζκφο ησλ Themistocleous & Mantzana, (2010) θαη νη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ 

ηζηνχ νξίδνληαη σο: 

 

―απηφλνκεο, απηφ-πεξηγξαθηθέο, δηθηπνθεληξηθέο κνλάδεο ινγηζκηθνχ 

αλνηθηνχ θψδηθα πνπ  εθηεινχλ ιεηηνπξγίεο πνπ απηνκαηνπνηνχλ κέξνο κίαο 

επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ 

πεξηγξαθνχλ, εθδνζνχλ, εληνπηζηνχλ θαη εθηειεζηνχλ ζε εληαίν δηθηπαθφ 

πεξηβάιινλ‖. 

                                            Themistocleous & Mantzana, (2010 p., 155). 

 

Μία ππεξεζία παγθφζκηνπ ηζηνχ απνηειεί κία απηφλνκε κνλάδα ινγηζκηθνχ πνπ είλαη 

πξνζβάζηκε κέζσ κηαο ζχκβαζεο ππεξεζίαο (service contract) πνπ πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ππεξεζηψλ. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ: (α) ηε δηεπαθή ηεο ππεξεζίαο θαη ηα έγγξαθα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηεπαθή, (β) ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, (γ) ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο 

θαη (δ) ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζία (Erl, 2005, Themistocleous & Mantzana, 

2010). 

 

Ζ δηεπαθή ηεο ππεξεζίαο νξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ππεξεζίαο θαη πξνζδηνξίδεη: (α) ηηο 

παξακέηξνπο πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη απφ ηελ ππεξεζία, (β) ηα πξσηφθνιια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη (γ) ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ππεξεζίαο. 
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Ζ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θψδηθα κέζσ ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη θαη 

εθηεινχληαη πξνγξακκαηηζηηθά νη ιεηηνπξγίεο ηεο ππεξεζίαο. Ζ δηεπαθή αλαθέξεη πνηεο 

ιεηηνπξγίεο εθηειεί κία ππεξεζία θαη ε πινπνίεζε πεξηιακβάλεη ηνλ θψδηθα κέζσ ηνπ 

νπνίνπ εθηεινχληαη νη ιεηηνπξγίεο απηέο. Ζ πινπνίεζε κπνξεί λα: (α) πεξηιακβάλεη θψδηθα 

πνπ γξάθηεθε απνθιεηζηηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θαη πνπ απηνκαηνπνηεί 

ππνινγηζηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, (β) πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζε θάπνηα 

άιιε εθαξκνγή φηαλ ε πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο θαιεί κία άιιε εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κία ιεηηνπξγία θαη (γ) πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζπληίζεηαη απφ 

ζπληζηψζεο (ππεξεζίεο) πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο  ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη θαινχληαη 

απφ απηήλ φηαλ ε ππεξεζία θαιεί έλα ζχλνιν απφ άιιεο ππεξεζίεο κε ζθνπφ λα ζπλζέζεη 

έλα κέξνο ή φιε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο. Ζ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα   

πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ή ην ζπλδπαζκφ απηψλ (Rosen et al., 

2008). 

 

Ζ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη κία ππεξεζία παγθφζκηνπ 

ηζηνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θιήζεσλ πνπ γίλνληαη πξνο απηή 

εμαζθαιίδνληαο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηφζν γηα ηνλ πάξνρν φζν θαη γηα ηνλ πειάηε ηεο 

ππεξεζίαο θαη νη πνιηηηθέο ππεξεζίαο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ (Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Οη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ ζηεξίδνληαη ζηελ ΤΑ θαη ε ΤΑ ππνζηεξίδεη ηελ παξάιιειε 

χπαξμε θαη ζπλεξγαζία: (α) ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο, (β) ηνπ πειάηε ππεξεζίαο θαη (γ) ηνπ 

κεηξψν ππεξεζηψλ (registry). Ο πάξνρνο ππεξεζίαο ιακβάλεη αηηήκαηα πξνο εμππεξέηεζε 

απφ άιιεο ππεξεζίεο ηα νπνία θαη εθηειεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο θαη ελ ζπλερεία 

επηζηξέθεη ην απνηέιεζκα. Ο  πειάηεο ππεξεζίαο απνηειεί ηελ ππεξεζία πνπ θαιεί κία άιιε 

ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα ηεο ζέζεη θάπνην αίηεκα πξνο εμππεξέηεζε. Σν Μεηξψν 

Τπεξεζηψλ είλαη έλα επξεηήξην θαηαρψξεζεο πεξηγξαθψλ ππεξεζηψλ πνπ απνζθνπεί ζηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ εληνπηζκνχ θαη ζηε ελεξγνπνίεζε-θιήζε ππεξεζηψλ (Sanjiva, 2005, Qi, 

2008). 

 

Ζ ΤΑ ρξεζηκνπνηεί ιεηηνπξγίεο φπσο: (α) ηε ιεηηνπξγία έθδνζεο (publish), (β) ηε ιεηηνπξγία 

αλαδήηεζεο (find), (γ) θαη ηε ιεηηνπξγία ζχλδεζεο θαη εθηέιεζεο (bind - invoke). Καηά ηε 

ιεηηνπξγία έθδνζεο ν πάξνρνο ππεξεζίαο ελεκεξψλεη ηηο άιιεο ππεξεζίεο γηα ηελ χπαξμε 

ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ παξέρεη. Ο πάξνρνο πεξηγξάθεη θαη θαηαρσξεί  ηελ ππεξεζία 

ηνπ ζε έλα κεηξψν ππεξεζηψλ κε ζθνπφ λα γλσζηνπνηήζεη ηελ χπαξμε ηνπ θαη λα επηηξέςεη 

ζε ηξίηνπο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο έθδνζεο 
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απνηειείηαη απφ δχν ζηάδηα θαη ζην πξψην ζηάδην ε ππεξεζία πεξηγξάθεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ (web service 

description language - WSDL). ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην παξέρνληαη πιεξνθνξίεο φπσο:   

(α) πιεξνθνξίεο πάξνρνπ φπνπ δειψλνληαη ν θαηαζθεπαζηήο (πξνγξακκαηηζηήο) ηεο 

ππεξεζίαο θαζψο επίζεο θαη ην ηκήκα ή ν νξγαληζκφο πνπ παξέρεη απηήλ ηελ ππεξεζία 

(ηδηνθηήηεο), (β) πιεξνθνξίεο ππεξεζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηηο 

βαζηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο θαη (γ) ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ιεπηνκέξεηεο 

πινπνίεζεο φπσο θαη ζην κεραληζκφ θιήζεο ηεο ππεξεζίαο απφ κία άιιε. ην δεχηεξν 

ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο έθδνζεο  πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαρψξεζε ηεο ππεξεζίαο ζε 

ηνπιάρηζηνλ έλα κεηξψν ππεξεζηψλ (Sanjiva, 2005, Papazoglou, 2008). 

 

Ζ ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο ζρεηίδεηαη κε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ έλαλ πειάηε 

θαη ην κεηξψν ππεξεζίαο ψζηε λα αλαδεηεζνχλ θαη λα εληνπηζηνχλ ππεξεζίεο παγθφζκηνπ 

ηζηνχ. Έλαο πειάηεο θάλεη κία επεξψηεζε ζην κεηξψν ππεξεζηψλ γηα λα αλαθαιχςεη - 

εληνπίζεη (discover) ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη αθνινχζσο επηιέγεη (select) ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο απνηειείηαη απφ δχν ζηάδηα: 

(α) ην ζηάδην αλαθάιπςεο θαη (β) ην ζηάδην επηινγήο (Erl, 2009, Themistocleous & 

Mantzana, 2010). 

 

Καηά ην ζηάδην ηεο αλαθάιπςεο κία ππεξεζία ζέηεη έλα εξψηεκα ζην κεηξψν ππεξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη (αλαθαιχςεη) κία ππεξεζία. Σν εξψηεκα απηφ πεξηιακβάλεη 

θξηηήξηα αλαδήηεζεο φπσο: (α) ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, (β) ηνλ ηχπν ηεο ππεξεζίαο θαη 

(γ) ηηο θαηεγνξίεο ησλ ππεξεζηψλ παγθνζκίνπ ηζηνχ. Σν ζηάδην απηφ κπνξεί λα είλαη ζηαηηθφ 

ή δπλακηθφ. Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά πεξηζζφηεξν ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαηά ηελ 

νπνία απαηηείηαη ε εχξεζε κηαο ππεξεζίαο θαη επνκέλσο ν ζθνπφο είλαη ν εληνπηζκφο ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο δηεπαθήο κηαο ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ δεχηεξε 

πεξίπησζε (δπλακηθή αλαθάιπςε) αθνξά ηελ αλαδήηεζε πνπ γίλεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο γηα λα αλαδεηεζεί ε ζέζε θαη ν ηξφπνο θιήζεο κίαο ππεξεζίαο 

(Themistocleous & Mantzana, 2010, Sun, 2010). 

 

ην ζηάδην ηεο επηινγήο επηιέγνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο. Ζ επηινγή κπνξεί λα 

γίλεη είηε ρεηξνθίλεηα είηε απηφκαηα. ηελ πξψηε πεξίπησζε αξρηθά επηζεσξείηαη ε ιίζηα 

ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ ππεξεζία πνπ έζεζε ην εξψηεκα αλαδήηεζεο θαη ελ ζπλερεία 

γίλεηαη ε επηινγή. ηε δεχηεξε πεξίπησζε επηιέγεηαη ε ππεξεζία πνπ αληαπνθξίλεηαη 

θαιχηεξα ζηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ απηφκαηα (Erl, 2005, Papazoglou, 2008, Qi, 2008). 
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Ζ ιεηηνπξγία ζχλδεζεο θαη εθηέιεζεο (bind - invoke) απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία 

δηφηη κέζσ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ν πειάηεο ζπλδέεηαη κε ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ 

αλαζέηεη κία εξγαζία πξνο εθηέιεζε. Καηά ηε ιεηηνπξγία ζχλδεζεο θαη εθηέιεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ πάξνρνπ φπσο απηέο έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζην κεηξψν ππεξεζηψλ. Ζ ζχλδεζε θαη εθηέιεζε κπνξεί λα γίλεη είηε άκεζα 

κεηαμχ πειάηε θαη πάξνρνπ είηε έκκεζα. Ζ έκκεζε ζχλδεζε θαη εθηέιεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ελφο δηακεζνιαβεηή ππεξεζηψλ ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα εμππεξεηήζεη ηελ ππεξεζία 

πειάηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν πειάηεο επηθνηλσλεί κε ην δηακεζνιαβεηή ζηνλ νπνίν ζέηεη 

έλα αίηεκα. Ο δηακεζνιαβεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ην κεηξψν ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίζεη έλα πάξνρν ππεξεζίαο. Δλ ζπλερεία θαιεί ηνλ πάξνρν θαη επηζηξέθεη ην 

απνηέιεζκα ζηνλ πειάηε (Moreno, 2009, Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Γεληθά νη ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ θαη ηα κελχκαηα 

κεηαθέξνληαη κε ηε βνήζεηα ελφο επηπέδνπ κεηαθνξάο. Σν επίπεδν κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηεί 

δηάθνξα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο φπσο ηα HTTP (HyperText Transfer Protocol), JMS (Java 

Message Service) θαη SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Ο πάξνρνο κεηά ηε δεκηνπξγία 

κίαο ππεξεζίαο ελεκεξψλεη ην κεηξψν ππεξεζηψλ γηα ηελ χπαξμε ηεο θαη δεηά ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο ζην κεηξψν (Themistocleous & Mantzana, 2010). Γηα ηελ πεξηγξαθή 

ρξεζηκνπνηείηαη ηελ πξψηε θνξά ε Γιψζζα Πεξηγξαθήο Τπεξεζίσλ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ 

(Web Service Description Language - WSDL).  

 

ην ρήκα 2.4 παξνπζηάδνληαη νη ξφινη, νη ιεηηνπξγίεο θαη ε επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 
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ρήκα 2.4: Λεηηνπξγίεο, Ρόινη θαη Δπηθνηλσλία Τπεξεζηώλ (Πξνζαξκόζηεθε από Themistocleous 

& Mantzana, 2010) 

 

Ζ ΤΑ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ, αξρψλ θαη 

πξαθηηθψλ θαη ε ηερληθή δηάζηαζε ησλ ΤΑ ζηεξίδεηαη ζε κία ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο 

ηερλνινγίεο, πξσηφθνιια, πξφηππα θαη ηερληθέο (Erl, 2005, Papazoglou, 2008). Οη ππεξεζίεο 

παγθφζκηνπ ηζηνχ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο θαη απνηππψλνληαη ζην 

ρήκα 2.4 παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή ηερλνινγηθήο ζηνίβαο παξαθάησ. 

 

ηα αλψηεξα επίπεδα ηεο ηερλνινγηθήο ζηνίβαο ησλ ππεξεζηψλ παγθνζκίνπ ηζηνχ (ρήκα: 

2.5) βξίζθεηαη ε Υνξνγξαθία θαη ε Δλνξρήζηξσζε. θνπφο ηνπο είλαη ε νινθιήξσζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο γιψζζεο φπσο ε Γιψζζα Δθηέιεζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business Process Execution Language – BPEL). Ζ βαζηθή 

δηαθνξά ηεο ελνξρήζηξσζεο κε ηε ρνξνγξαθία είλαη φηη ζηελ πξψηε ππάξρεη έλαο βαζηθφο 

ζπληνληζηήο πνπ αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαιψληαο 

δηάθνξεο ππεξεζίεο ελψ ζηε δεχηεξε ε νινθιήξσζε γίλεηαη ρσξίο ηελ χπαξμε θαη 

θαζνδήγεζε ελφο θεληξηθνχ ζπληνληζηή (Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Ζ αμηνπηζηία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο βξίζθεηαη ζηα κεζαία  επίπεδα 

ηεο ηερλνινγηθήο ζηνίβαο ησλ ππεξεζηψλ παγθνζκίνπ ηζηνχ. Ζ ηθαλφηεηα πνπ έρεη κία 

ππεξεζία παγθφζκηνπ ηζηνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θιήζεσλ 

εμαζθαιίδνληαο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα γηα ηνλ πάξνρν θαη ηνλ πειάηε απνηππψλεηαη απφ 

Δχξεζε 

HTTP 

XML 

SOAP/REST 

 

Πάξνρνο 

Τπεξεζηώλ 

Μεηξών 

Τπεξεζηώλ 

Πειάηεο 

Τπεξεζηώλ 

χλδεζε Έθδνζε 
WSDL 

UDDI 
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ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο. πρλά παξάκεηξνη φπσο πςειή αληαπφθξηζε θαη ζπλερήο 

δηαζεζηκφηεηα ππεξεζίαο ζεσξνχληαη σο ζεκαληηθέο γηα ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο 

(Papazoglou 2008, Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

ηα θαηψηεξα επίπεδα ηεο ηερλνινγηθήο ζηνίβαο ησλ ππεξεζηψλ παγθνζκίνπ ηζηνχ 

βξίζθνληαη ηα επίπεδα ηερληθήο θχζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά, ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

πεξηγξαθή θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ ππεξεζηψλ θαη βαζίδνληαη ζε πξφηππα φπσο XML 

(Extensible Markup Language - γιψζζα ζήκαλζεο), UDDI (Universal Description, 

Discovery and Integration - επξεηήξην ππεξεζηψλ), SOAP (Simple Object Access Protocol - 

πξσηφθνιιν απιήο πξνζπέιαζεο αληηθεηκέλνπ), WSDL (Web Services Description 

Language - γιψζζα πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ), BPEL (Business Process 

Execution Language – γιψζζα εθηέιεζεο επηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ), θαη REST 

(Representational State Transfer - αξρηηεθηνληθή θαη ζχλνιν αξρψλ). Γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ΤΑ επηπξφζζεηα απαηηείηαη: (α) ε ζσζηή δηαρείξηζε θαη δηαθπβέξλεζε 

(Niemann, 2010, Koumaditis, 2013) θαη (β) ε αζθάιεηα ζε φια ηα επίπεδα φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ρήκα 2.5. Ζ δηαθπβέξλεζε απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα δηφηη: 

(α) νη πνιιέο εθαξκνγέο δελ απνηπγράλνπλ ιφγσ έιιεηςεο ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ αιιά ιφγσ 

απνπζίαο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη (β) ηα  πςειά επίπεδα αζθάιεηαο απνηεινχλ πάληα 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο Σξάπεδεο. 

 

Ζ ηερλνινγηθή ζηνίβα ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ 

απνηππψλεηαη ζην ρήκα 2.5.  
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ρήκα 2.5: Σερλνινγηθή ηνίβα Τπεξεζηώλ Παγθόζκηνπ Ηζηνύ (Πξνζαξκόζηεθε από 
Themistocleous & Mantzana, 2010) 

 

Γηα λα θαηαλνεζεί ε πηζαλή επίδξαζε ηεο ΤΑ θαη ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ Δλφηεηα 2.3.4 πηζαλά 

πιενλεθηήκαηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.     

 

2.3.4  Σα Πηζαλά Πιενλεθηήκαηα ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

 

πσο αλαθέξζεθε ζηηο Δλφηεηεο 2.1 θαη 2.2, απφ ηελ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε έξεπλα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη θαηά ζπλέπεηα δελ εληνπίζηεθαλ πιενλεθηήκαηα ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηα πηζαλά πιενλεθηήκαηα 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ζπζηεκαηηθήο θαη εθ βάζνο 

αλαδήηεζεο θαη κειέηεο βηβιίσλ, επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ 

ζπλεδξίσλ, εξγαζηψλ, απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη άιισλ ηεθκεξησκέλσλ πεγψλ θπξίσο κεηά 

ην 2005 ρξεζηκνπνηψληαο βηβιηνζήθεο θαη κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο AISel, IEEE Xplore, 

ProQuest, Science Direct, Google Books θαη Google Scholar. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ιέμεηο θιεηδηά φπσο «Πιενλεθηήκαηα ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή» ρσξίο επηηπρία.  

 

ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζεθε κέζσ ηνπ AIS World Mailing List βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη 

γεληθφηεξα κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη εηδηθφηεξα κε ηα 

Α



Φ

Α

Λ

Δ

Η

Α 

Γ 

 Η 

Α

Κ

Τ

Β

Δ

Ρ

Ν

Ζ



Ζ HTTP, JMS, SMTP 

XML 

SOAP 

WSDL 

UDDI 

ΥΟΡΟΓΡΑΦΗΑ 

ΔΝΟΡΥΖΣΡΧΖ 

ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

ΤΝΑΛΛΑΓΔ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΔ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΜΖΝΌΜΑΣΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

REST 
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πιενλεθηήκαηα ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο θιεηδηά φπσο «Πιενλεθηήκαηα ηεο ΤΑ» 

θαη «ΤΑ» ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή θαη λα επηιερηεί 

βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ΤΑ ζε νξγαληζκνχο γηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε θαη εκβάζπλζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία αλαζθφπεζεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ Webster & Watson, (2002). 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ΤΑ ζε νξγαληζκνχο αλαθέξνληαη δηαζθνξπηζκέλα ζηε βηβιηνγξαθία 

(Themistocleous & Mantzana, 2010, Rosen et al., 2008) ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσκέλα ζε μερσξηζηά Κεθάιαηα ή Δλφηεηεο. Δπηπξφζζεηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο (Marks, 2008, Mueller et al., 2010, Yoon & Carter, 2007) δελ δηεπθξηλίδεηαη εάλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ΤΑ πνπ αλαθέξνληαη έρνπλ εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ε εάλ 

αλακέλνληαη δηαθνξνπνηήζεηο αλά ηνκέα. Γεδνκέλνπ φηη αξθεηέο έξεπλεο κε ην ίδην 

αληηθείκελν παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ νη έξεπλεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ciganek et 

al., 2009) ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απαηηεί πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε. 

 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο 

(Mueller et al., 2010, Yoon & Carter, 2007, Themistocleous & Mantzana, 2010, Rosen et al., 

2008, Janssen, 2008) δελ παξνπζηάδνπλ κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ΤΑ 

ζε νξγαληζκνχο. Μία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηερλνινγηψλ νινθιήξσζεο ζε: 

νηθνλνκηθά, επηρεηξεζηαθά, νξγαλσζηαθά θαη ηερλνινγηθά πιενλεθηήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε 

απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο ζην παξειζφλ (Hsin, 2006, Khoumbati et al., 2006b, Themistocleous 

et al., 2001) κε ηδηαίηεξε επηηπρία ζηελ Σερλνινγία Οινθιήξσζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Δθαξκνγψλ (Enterprise Application Integration – EAI). Ζ πηνζεζία κίαο θαηεγνξηνπνίεζεο 

πηζαλψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εμεηάδεηαη, παξνπζηάδεηαη 

θαη ελζσκαηψλεηαη ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζην Κεθάιαην 3. 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία νη Σξάπεδεο πηνζεηνχλ ιχζεηο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

πιεξνθνξηθήο γηα ηελ νινθιήξσζε ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, ηε κείσζε ηεο ηερληθήο 

πνιππινθφηεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε επεθηάζηκσλ θαη εχθνια δηαρεηξίζηκσλ πεξηβαιιφλησλ 

(Baskerville et al., 2010). H πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηνπο νξγαληζκνχο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα κπνξνχζε κεηαμχ άιισλ λα νδεγήζεη ζε: (α) ηαρχηεξε 
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εμππεξέηεζε, (β) κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο θαη (γ) ρακειφηεξν θφζηνο (Bernstein 

et al., 2004, Marks, 2008). 

 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΤΑ απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ: (α) ε ραιαξή ζχλδεζε, (β) ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, (γ) ε δηαθάλεηα ηνπνζεζίαο, (δ) ηα νηθνλνκηθά νθέιε, (ε) ε αμηνπνίεζε 

ππάξρνπζαο ππνδνκήο, (δ) ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, (ε) ε επειημία θαη (ζ) ε νινθιήξσζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ (CRM, ERP, Mobile Apps) θαη δεδνκέλσλ 

(Baskerville et al., 2010, Joachim et al., 2011, Stefanovic et al., 2012, Yoon & Carter, 2007). 

 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ραιαξήο ζχλδεζεο επηηξέπεη ηε ζχλζεζε δπλακηθά δηαθνξεηηθψλ 

ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο εθαξκνγέο θαη 

δηεπθνιχλεη ηελ ελνξρήζηξσζε ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ κε ηξφπνπο πνπ επηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία θαηλνχξησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ππαξρνπζψλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Σξάπεδαο (Hau et al., 2008). 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κηα ππεξεζία παγθφζκην ηζηνχ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο θαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Ζ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ παγθνζκίνπ ηζηνχ απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

έρεη σο απνηέιεζκα ηα δηάθνξα έξγα ηεο Σξάπεδαο λα πξνρσξνχλ κε γξεγνξφηεξνπο 

ξπζκνχο. Απηφ ην γεγνλφο νδεγεί  ζε ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο 

(Marks, 2008, Luthria et al., 2009, Ignatiadis et al.,2008). 

 

Δπηπξφζζεηα, νη Σξάπεδεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πηνζέηεζαλ πνιιά δηαθνξεηηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ δηάθνξεο αλάγθεο ηεο Σξάπεδαο θαη ε 

αμηνπνίεζε παιαηφηεξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Σξαπεδψλ γίλεηαη επθνιφηεξε κε 

ηε ρξήζε ηεο ΤΑ (Baskerville et al., 2010). Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε επειημία, ε θαιχηεξε 

επζπγξάκκηζε κεηαμχ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ιχζε ζε 

πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

(Graves, 2009, Baskerville et al., 2010, Lohe et al., 2010, Mueller et al., 2010,  Yoon & 

Carter, 2007) ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ε ΤΑ απνηειεί πξφηαζε γηα επίηεπμε 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη κείσζεο ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ησλ θηλδχλσλ (Marks, 2008, 

Rosen, 2008, Mueller et al., 2010, Yoon & Carter, 2007). Δλδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί ε πηζαλφηεηα αχμεζεο ηεο 
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επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

ηκεκάησλ θαη ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ δηφηη ε ΤΑ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη ιεηηνπξγίεο 

κπνξνχλ λα ηππνπνηεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη 

ηξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο (Papazoglou et al., 2007, Baskerville et al., 2010). 

 

Άιιν πιενλέθηεκα ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ε πηζαλή 

αχμεζε ζηελ επηρεηξεζηαθή επειημία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζε κειινληηθέο 

αιιαγέο κε ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ αλαδηάξζξσζε πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ψζηε: (α) λα ζπκβαδίδεη κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγηθή αξρηηεθηνληθή θαη 

(β) λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά λέεο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο (Ignatiadis et al., 2008, 

Joachim et al., 2011, Legner & Heutschi, 2007). εκαληηθή πηπρή ηεο ΤΑ ζπληζηά θαη ε 

δηαθπβέξλεζε ΤΑ (SOA Governance). θνπφο ηεο δηαθπβέξλεζεο ΤΑ απνηειεί ε 

επζπγξάκκηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγία κε ηε δηαθπβέξλεζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα ην ζπληνληζκφ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ (Koumaditis et al., 2012, Niemann, 2010). 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΤΑ πνπ πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη παξαπάλσ αλακέλεηαη λα 

παξέρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηηο Σξάπεδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπσο: (α) ε παξνρή νηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε εζφδσλ ή/θαη ηε κείσζε εμφδσλ απφ ηελ αχμεζε ππεξεζηψλ ή/θαη 

ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηάζεζεο ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηεο 

Σξάπεδαο ή/θαη ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ (Mueller et 

al., 2010, Yoon & Carter, 2007), (β) ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επειημία ηξαπεδηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ κε ηε γξεγνξφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δεκηνπξγία λέσλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ππάξρνλ ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ (Lohe et al., 2010, 

Rosen et al., 2008), (γ) ε θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη επζπγξάκκηζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

κε ηελ ηερλνινγία κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ζπλδπαζκφ απηψλ 

γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ πξνο ηαρεία αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο (Yoon & Carter, 2007, Joachim et al., 2011), (δ) ε 

κεγαιχηεξε απφδνζε επέλδπζεο (ROI) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα δηάθνξα νηθνλνκηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ ζε ζρέζε κε 

ηε ζπλνιηθή επέλδπζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (Yoon & 

Carter, 2007, Greenbaum, 2005), (ε) ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ γηα δηάζεζε λέσλ ππεξεζηψλ ζηηο 

αγνξέο πνπ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ΤΑ επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα δηαζέζνπλ γξεγνξφηεξα εθαξκνγέο (Graves, 2009, Baskerville et al., 
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2010, Lawler et al., 2008), (δ) ην κεησκέλν θφζηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ έξγνπ (SOA Governance) θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηηο δνθηκέο λέσλ εθαξκνγψλ (Gold-Bernstein & 

Ruth, 2004, Luthria & Rabhi, 2009), (ε) ε απνηειεζκαηηθφηεξε επαλαρξεζηκνπνίεζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη ην δηακεξηζκφ ππεξεζηψλ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ (Hau et al., 2008, Rosen et al., 2008), (ζ) ε επθνιία ζηελ νινθιήξσζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο θαζνιηθήο ζπλδεζηκφηεηαο παιαηψλ θαη λέσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Lohe et al., 2010, Yoon & Carter, 2007, Rosen et al., 2008), 

θαη (ε) ε ζηαζεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο θαιχηεξεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απεηιψλ 

(Erickson & Siau, 2008, HP, 2008). 

 

Σα πηζαλά πιενλεθηήκαηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ 

εληνπίζηεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ παξαηίζεληαη 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.3. 

 

Πιενλεθηήκαηα ΤΑ Πεξηγξαθή Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

Οηθνλνκηθά 

Πιενλεθηήκαηα. 

Αχμεζε εζφδσλ ή/θαη κείσζε εμφδσλ απφ 

αχμεζε ππεξεζηψλ ή/θαη κείσζε ρξφλνπ 

δηάζεζεο λέσλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

ρξήζηεο/πειάηεο ηεο Σξάπεδαο ή/θαη ηε 

κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηαρείξηζεο 

ησλ ππεξεζηψλ. 

Lawler et. al., (2008), HP, 

(2008), Mueller et al., 

(2010), Yoon & Carter, 

(2007) 

Απνηειεζκαηηθόηεηα 

θαη Δπειημία 

Σξαπεδηθώλ 

Γηαδηθαζηώλ θαη 

Γηεξγαζηώλ. 

Γξεγνξφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

δεκηνπξγία λέσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ππάξρνλ ππεξεζίεο. 

Rosen et. al., (2008), Gold-

Bernstein & Ruh, (2004), 

Marks, (2008), 

Papazoglou, (2007) 

 

Δπζπγξάκκηζε 

Σερλνινγίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Καιχηεξε ζπλεξγαζία θαη επζπγξάκκηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηερλνινγίαο κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ θαη ζπλδπαζκφ 

απηψλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηξαπεδηθψλ 

πξντφλησλ πξνο ηαρεία αληαπφθξηζε ηνπ 

ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ζηηο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο. 

Graves, (2009), Baskerville 

et al., (2010), 

Luthria & Rabhi, (2009), 

Ignatiadis et.al.,(2008), 

Yoon & Carter, 

(2007), Joachim et al., 

(2011) 

Μεγαιύηεξε Απόδνζε 

Δπέλδπζεο (ROI) 

Higher Return on 

Investment. 

Πξνέξρεηαη απφ ηα δηάθνξα νηθνλνκηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή 

επέλδπζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Yoon & Carter, (2007), 

Greenbaum, (2005) 

Μείσζε Υξόλνπ 

Γηάζεζεο Νέσλ 

Τπεξεζηώλ ζηηο 

Αγνξέο. 

Ζ ΤΑ επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα δηαζέζνπλ γξεγνξφηεξα 

εθαξκνγέο ζηελ αγνξά. 

Graves, (2009), Yoon & 

Carter, (2007), Baskerville 

et al., (2010), HP, (2008), 

Lawler et. al., (2008), 

Papazoglou, (2007) 
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Πιενλεθηήκαηα ΤΑ Πεξηγξαθή Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

Μεησκέλν Κόζηνο 

Πξνέξρεηαη απφ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη 

έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηνπ έξγνπ (SOA Governance) θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ εμφδσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηηο 

δνθηκέο λέσλ εθαξκνγψλ. 

Gold-Bernstein & Ruh, 

(2004), Marks, (2008), 

Luthria & Rabhi, (2009), 

Ignatiadis et.al.,(2008) 

Απνηειεζκαηηθόηεξε 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε. 

Πξνέξρεηαη απφ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη δηακεξηζκφ 

ππεξεζηψλ. 

Hau et al., (2008), Rosen et. 

al., (2008) 

Οινθιήξσζε 

πζηεκάησλ, 

Δθαξκνγώλ θαη 

Γεδνκέλσλ. 

Μέζσ θαζνιηθήο ζπλδεζηκφηεηαο παιαηψλ 

θαη λέσλ  ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ θαη 

δεδνκέλσλ. 

Rosen et. al., (2008), Yoon 

& Carter, (2007), Lohe et 

al., (2010) 

ηαζεξόηεηα 

πζηεκάησλ. 

Μέζσ θαιχηεξεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηεξάξρεζεο ησλ απεηιψλ. 

Erickson & Siau, (2008), 

HP, (2008) 

Πίλαθαο 2.3: Σα Πηζαλά Πιενλεθηήκαηα ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Σα πηζαλά πιενλεθηήκαηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2.3 ζα απνηειέζνπλ ζπζηαηηθφ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 3 θαη ζα εμεηαζηνχλ σο πηζαλά πιενλεθηήκαηα 

ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα.  

 

2.3.5  Οη Παξάγνληεο Οινθιήξσζεο πνπ ρεηίδνληαη κε ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ζπζηεκαηηθήο θαη εθ 

βάζνο αλαδήηεζεο θαη κειέηεο βηβιίσλ, επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ 

ζπλεδξίσλ, εξγαζηψλ, απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη άιισλ ηεθκεξησκέλσλ πεγψλ θπξίσο κεηά 

ην 2005 ρξεζηκνπνηψληαο βηβιηνζήθεο θαη κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο AISel, IEEE Xplore, 

ProQuest, Science Direct, Google Books θαη Google Scholar. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ιέμεηο θιεηδηά φπσο «θξίζηκνη παξάγνληεο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή» ρσξίο 

επηηπρία. ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζεθε κέζσ ηνπ AIS World Mailing List βηβιηνγξαθία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ 

θξίζηκσλ παξαγφλησλ ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο θιεηδηά 

φπσο «παξάγνληεο ηεο ΤΑ» θαη «ΤΑ» ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή 

πεξηνρή θαη λα επηιερηεί βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ΤΑ ζε 

νξγαληζκνχο γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη εκβάζπλζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία 

αλαζθφπεζεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ Webster & Watson, (2002). 
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ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε θξηηηθή εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη αλ θαη ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δελ ππάξρεη έξεπλα πνπ λα: (α) πξνζδηνξίδεη θαη κειεηά ηνπο 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

θαη (β) πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηηο θάζεηο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Σν γεγνλφο απηφ αλακέλεηαη λα πξνβιεκαηίδεη ηηο Σξάπεδεο δηφηη: (α) νη Σξάπεδεο 

ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο, (β) νη ειεθηξνληθέο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαιχπηνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ζα επεθηαζνχλ ζεκαληηθά ζην κέιινλ θαη (γ) ππάξρεη ζχγρπζε γηα ην πεξηερφκελν θαη ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ Δλφηεηα 2.3.5 πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη κεζνδνινγηθά πιαίζηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ ή/θαη ηελ νινθιήξσζε κε ζθνπφ: (α) ηνλ πξνζδηνξηζκφ πηζαλφλ 

παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη (β) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ θάζεσλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

2.3.5.1  Schonewille, (2010) 

 

Ο Schoenewille, (2010) παξνπζηάδεη έλα πιαίζην κε 7 ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο ζηηο επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα νη παξάγνληεο 

πνπ αλαθέξνληαη είλαη: (α) ην πξνζσπηθφ, (β) ν ρξφλνο, (γ) ε επηθνηλσλία, (δ) ε δηαρείξηζε 

θαη ν ζρεδηαζκφο έξγνπ, (ε) ε ππνζηήξημε, (δ) νη πξνζδνθίεο θαη (ζ) ην επίπεδν νινθιήξσζεο 

(Πίλαθαο 2.4). Ζ θξηηηθή εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη παξάγνληεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ρσξίο λα αλαιχνληαη ζε βάζνο. Δπηπξφζζεηα, ε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα παξνπζηάδεη νξηζκέλεο επηπηψζεηο ηεο νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Οη επηπηψζεηο 

απηέο ζρεηίδνληαη κε: (α) ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα, (β) ηελ ηθαλνπνίεζε, (γ) ηελ 

ελνπνίεζε θαη (δ) ηηο επθαηξίεο (Πίλαθαο 2.4). Χζηφζν: (α) δελ ηεθκεξηψλεηαη κε επάξθεηα 

ην πψο πξνέθπςε θαη γηαηί επηιέρηεθε απηή ε ηαμηλφκεζε θαη (β) δελ αλαιχνληαη ζε βάζνο νη 

επηπηψζεηο ηεο νινθιήξσζεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ν Schonewille, (2010) αλαθέξεη ζηελ έξεπλα ηνπ θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο φπσο: (α) ε πξνζέγγηζε, (β) ε θαηαλφεζε, (γ) νη 

ζρέζεηο, (δ) νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, (ε) ε γιψζζα, (δ) ε δχλακε θαη (ε) ε αιιειεπίδξαζε 

θαη παξαπέκπεη ζε γεληθφηεξνπο παξάγνληεο φπσο: (α) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, 
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(β) ηε λνκνινγία θαη (γ) ηε νηθνλνκία (Πίλαθαο 2.4). Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο 

αλαθέξνληαη ρσξίο λα πεξηγξάθνληαη ζε βάζνο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κία ζχγρπζε 

σο πξνο ηελ εξκελεία θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ παξαγφλησλ. 

 

Πξνβιεκαηηζκφο πξνθχπηεη επεηδή ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δελ νξίδεηαη ε νινθιήξσζε 

θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο φπσο ηελ ΤΑ ή/θαη ζπγθεθξηκέλα πεδία 

εθαξκνγήο φπσο ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπίζεο, δελ νξίδεηαη: (α) ε δηαδηθαζία ηεο 

νινθιήξσζεο, (β) ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο νινθιήξσζεο θαη (γ) ην πεξηερφκελν ηεο 

νινθιήξσζεο. εκαληηθή παξάιεηςε κπνξεί λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη δελ αλαθέξεηαη εάλ 

ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη εθαξκνγή: (α) ζηελ πηνζεζία ή θαη (β) ζηελ εθαξκνγή ιχζεσλ 

νινθιήξσζεο. 

 

Αλ θαη αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αξθεηνί παξάγνληεο νινθιήξσζεο 

απνπζηάδνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία απφ 

άιινπο εξεπλεηέο σο ζεκαληηθνί φπσο: (α) νη πηζαλνί θίλδπλνη (Lawler et al., 2008, 

Chapman, 2011),  (β) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο (Lawler et al., 2008, Gupta, 2010), (γ) ε 

αζθάιεηα (ΗΒΜ, 2008, Claessens, 2004), (δ) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή (Themistocleous & 

Mantzana, 2010), (ε) ε θφπσζε (Proctor et al., 2008, Stamina-BPM., 2011), (δ) ην άγρνο 

(Proctor et al., 2008, Stamina-BPM., 2011, Marcora, 2009), (ε) ηα εκπφδηα (Themistocleous 

& Mantzana, 2010), (ζ) ε ζηξαηεγηθή (Lawler et al., 2008, Luthria & Rabhi, 2009), (η) ν 

ζηφρνο (Lee et al., 2010, Lawler et al., 2008), (θ) ηα πιενλεθηήκαηα (Graves, 2009, Yoon & 

Carter, 2007, Baskerville et al., 2010), (ι) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα (Baskerville et al., 2010, Luthria & Rabhi, 2009, Ignatiadis et.al., 2008) 

θαη (κ) ην θφζηνο (Mueller et al., 2010, Gold-Bernstein & Ruh, 2004, Marks, 2008). 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Schonewille, (2010) 

νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο, νη επηπηψζεηο ηεο νινθιήξσζεο, νη άιινη παξάγνληεο 

νινθιήξσζεο θαη νη γεληθνί παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα 

ελζσκαηψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.4. 
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εκαληηθνί 

Παξάγνληεο 

Οινθιήξσζεο 

Δπηπηώζεηο Οινθιήξσζεο 
Άιινη Παξάγνληεο 

Οινθιήξσζεο 

Γεληθνί Παξάγνληεο 

Οινθιήξσζεο 

Πξνζσπηθφ Οηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα 
Σξφπνο Πξνζέγγηζεο 

Οινθιήξσζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

Υξφλνο Ηθαλνπνίεζε 
Καηαλφεζε Θεκάησλ 

Οινθιήξσζεο. 
Ννκνινγία 

Δπηθνηλσλία Δλνπνίεζε ρέζεηο πλεξγαζίαο 

Οηθνλνκία 

Γηαρείξηζε θαη 

ρεδηαζκφο 

Έξγνπ. 

Δπθαηξίεο 

Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο. 

Τπνζηήξημε Γιψζζα 

Πξνζδνθίεο Γχλακε 

Δπίπεδν 

Οινθιήξσζεο. 
Αιιειεπίδξαζε 

Πίλαθαο 2.4: Πιαίζην Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο (Schoenewille, 2010) 

 

Ζ θξηηηθή εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε απνπζία ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο ζεκαληηθνί νδεγεί ζε κία ζχγρπζε. Γηα ην ιφγν απηφ 

απαηηείηαη ε αλάιπζε επηπξφζζεησλ πιαηζίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε. Ζ 

αλάιπζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο επφκελεο Δλφηεηεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

 

2.3.5.2  Lee et al., (2010) 

 

Οη Lee et al., (2010) αλαιχνπλ 34 επηζηεκνληθέο πεγέο θαη πξαγκαηνπνηνχλ 22 ζπλεληεχμεηο 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο ΤΑ ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Καηεγνξηνπνηνχλ ζην πξνηεηλφκελν πιαίζην ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο 

επηηπρίαο ζε 6 θαηεγνξίεο: (α) γλψζε, (β) ζηξαηεγηθή, (γ) νξγάλσζε, (δ) ηερλνινγηθέο 

ππνδνκέο, (ε) δηαρείξηζε έξγνπ θαη (δ) εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (Πίλαθαο 2.5). Οη εξεπλεηέο 

εληνπίδνπλ θαη εμεηάδνπλ 20 θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ΤΑ ζηνπο 

νξγαληζκνχο. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη σο θξίζηκνη παξάγνληεο: (α) ε επξεία αληίιεςε γηα 

ηελ ΤΑ ζηνπο νξγαληζκνχο, (β) ε ελίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο ΤΑ κέζσ πξαγκαηηθψλ 

ηζηνξηψλ επηηπρίαο, (γ) ε ππνζηήξημε ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, (δ) ν μεθάζαξνο 

ζηφρνο, (ε) ν βήκα-βήκα ζρεδηαζκφο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνδνκέο, (δ) ε δεκηνπξγία 

ελφο νξγαλσηηθνχ κνληέινπ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ΤΑ, (ε) ε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηερλνινγίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, (ζ) ε αλάπηπμε ελφο πιάλνπ 

εθπαίδεπζεο, (η) ε ηππνπνίεζε νξηζκψλ γηα ηελ ΤΑ, (θ) ν νξηζκφο ηνπ ζθνπνχ πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη ηελ αζθάιεηα, (ι) ε ηππνπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ, (κ) ε ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο επξείαο δηαρείξηζεο, (λ) ν νξηζκφο κίαο 

κεζνδνινγίαο αλάπηπμεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ΤΑ, (μ) ε νξγάλσζε νκάδαο γηα ηελ ΤΑ, (ν) ε 

ελίζρπζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, (π) ε ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζα ζην έξγν, (ξ) ε 
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δηαρείξηζε πνιηηηθψλ ΤΑ, (ζ) ν πξνζδηνξηζκφο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ππεξεζηψλ, (η) ε αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ππεξεζηψλ θαη (θ) ε 

εγθαζίδξπζε ησλ βαζηθψλ ζεκειίσλ ηεο ΤΑ (Πίλαθαο 2.5). 

 

Ζ θξηηηθή εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη παξάγνληεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλαθέξνληαη 

ζπλνπηηθά ρσξίο λα αλαιχνληαη ζε βάζνο. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξεηαη κία θαηεγνξηνπνίεζε 

παξαγφλησλ πνπ δελ ηεθκεξηψλεηαη κε επάξθεηα. Γεδνκέλνπ φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο 

παξαγφλησλ ζε άιιεο έξεπλεο (Schonewille & Bouwman, 2010, Mohamad & Ismail, 2009, 

Lawler et al., 2008) απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ψζηε λα εληνπηζηεί (εάλ ππάξρεη) κία 

θαηαιιειφηεξε θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο.   

 

Ο θαζνξηζκφο μεθάζαξνπ ζηφρνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ επηρείξεζε απνηειεί ηνλ 

θχξην παξάγνληα επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο ΤΑ ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα. Σε 

ζεκαληηθφηεηα ηελ επηζεκαίλεη ηφζν ε αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο φζν θαη ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα πνπ πξνήξζαλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη Lee et al., (2010) 

παξνπζηάδνπλ ζηελ εξεπλά ηνπο κία ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ (Πίλαθαο 2.5). Οη εξεπλεηέο ηεξαξρνχλ ηνπο παξάγνληεο: (α) κε βάζε 

ηα απνηειέζκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη (β) κε βάζε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο (Πίλαθαο 2.5). 

 

Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ απνθιίζεηο κεηαμχ 

ηεο θαηάηαμεο παξαγφλησλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηεο 

θαηάηαμεο παξαγφλησλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ 

(ζπλεληεχμεηο). Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη νη πηζαλνί θξίζηκνη παξάγνληεο γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ ζα εληνπηζηνχλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο. 

 

Ζ θξηηηθή επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ΤΑ ζε επηρεηξήζεηο θαη φρη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ηνκέα 

φπσο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Δπηπξφζζεηα, δελ ηεθκεξηψλεηαη ζηελ έξεπλα: (α) εάλ 

απηφ ην πιαίζην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ φζν θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ΤΑ θαη (β) εάλ απηφ ην πιαίζην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, δελ νξίδνληαη κε ζαθήλεηα ην πεξηερφκελν ηεο ΤΑ θαη ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ή/θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ΤΑ. Πξνβιεκαηηζκφο πξνθχπηεη γηα ην 
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ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ 

δηαθέξνπλ φηαλ εμεηάδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο  επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ciganek et al., 2009). 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαθέξνληαη 20 θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ. 

Χζηφζν απνπζηάδνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία απφ άιινπο εξεπλεηέο σο ζεκαληηθνί φπσο: (α) νη πηζαλνί θίλδπλνη (Lawler et 

al., 2008, Chapman, 2011), (β) ε αζθάιεηα (ΗΒΜ, 2008, Claessens, 2004), (γ) ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή (Themistocleous & Mantzana, 2010), (δ) ε θφπσζε (Proctor et al., 2008, 

Stamina-BPM, 2011), (ε) ην άγρνο (Proctor et al., 2008, Stamina-BPM, 2011, Marcora, 

2009), (δ) ηα εκπφδηα (Themistocleous & Mantzana, 2010), (ε) ηα πιενλεθηήκαηα (Graves, 

2009, Yoon & Carter, 2007, Baskerville et al., 2010), (ζ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Baskerville et al., 2010, Luthria & Rabhi, 2009, Ignatiadis et.al., 

2008) θαη (ε) ην θφζηνο (Mueller et al., 2010, Gold-Bernstein & Ruh, 2004, Marks, 2008). Ζ 

θξηηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη απνπζηάδνπλ νη παξαπάλσ 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο ζεκαληηθνί. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ελζσκαηψζεθαλ: (α) νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο νινθιήξσζεο, 

(β) ε θαηάηαμε πνπ πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, (γ) ε θαηάηαμε πνπ  

πξνέθπςε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη (δ) ε θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ ζηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα 2.5. 

 

εκαληηθνί Παξάγνληεο 

Οινθιήξσζεο 

Καηάηαμε από 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαζθόπεζε 

Καηάηαμε από 

πλεληεύμεηο 
Καηεγνξηνπνίεζε 

Δπξεία αληίιεςε γηα ηελ ΤΑ ζηνπο 

νξγαληζκνχο. 
5 5 

Γλψζε 
Δλίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο ΤΑ κέζσ 

πξαγκαηηθψλ ηζηνξηψλ επηηπρίαο. 
6 6 

Τπνζηήξημε ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 
6 2 

Ξεθάζαξνο ζηφρνο 2 1 

ηξαηεγηθή Βήκα-βήκα ζρεδηαζκφο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ππνδνκέο. 
2 3 

Γεκηνπξγία ελφο νξγαλσηηθνχ κνληέινπ 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ΤΑ. 
4 3 

Οξγάλσζε Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ business θαη IT. 
5 4 

Αλάπηπμε πιάλνπ εθπαίδεπζεο 8 10 

Σππνπνίεζε νξηζκψλ γηα ηελ ΤΑ 1 4 Σερλνινγία 
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εκαληηθνί Παξάγνληεο 

Οινθιήξσζεο 

Καηάηαμε από 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαζθόπεζε 

Καηάηαμε από 

πλεληεύμεηο 
Καηεγνξηνπνίεζε 

Οξηζκφο ηνπ ζθνπνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη ηελ 

αζθάιεηα. 

4 8 

Σππνπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 
7 7 

Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο επξείαο 

δηαρείξηζεο. 
- 10 

Οξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο αλάπηπμεο 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ ΤΑ. 
3 5 

Γηαρείξηζε Έξγνπ 
Οξγάλσζε νκάδαο γηα ηελ ΤΑ 7 5 

Δλίζρπζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 3 4 

Δλίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζα ζην 

έξγν. 
- 9 

Γηαρείξηζε πνιηηηθψλ ΤΑ 4 4 

Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε. 

Πξνζδηνξηζκφο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε 

ππεξεζηψλ. 

8 6 

Αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ππεξεζηψλ. 
7 8 

Δγθαζίδξπζε βαζηθψλ ζεκειίσλ ηεο ΤΑ 9 11 
Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο. 

Πίλαθαο 2.5 : Πιαίζην Παξαγόλησλ Δθαξκνγήο ΤΑ (Lee et al., 2010) 

 

 

2.3.5.3  Luthria & Rabbi, (2009) 

 

Οη Luthria & Rabbi, (2009) εμεηάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηηο επηρεηξήζεηο απφ κηα ηερληθή 

θαη επηρεηξεζηαθή ζθνπηά ππνγξακκίδνληαο ηνπο επηρεηξεζηαθνχο θαη νξγαλσηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη 

παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη  θαη επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη 

γηα λα θαηαλνεζνχλ θάησ απφ ην πξίζκα: (α) ηεο παξερφκελεο αμίαο ηεο ΤΑ ζηηο 

επηρεηξήζεηο, (β) ηεο νξγαλσηηθήο ζηξαηεγηθήο, (γ) ηνπ νξγαλσηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή ηεο 

θνπιηνχξαο, (δ) ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, (ε) ηηο  ελδερφκελεο πξνθιήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ΤΑ θαη (δ) ησλ θαλνληζκψλ ή/θαη απαηηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθπβέξλεζε ή ηε 

δηαρείξηζε. 

 

Ζ θξηηηθή αλάιπζε εζηηάδεη ζην γεγνλφο φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδεηαη έλα 

πιαίζην γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δελ 

απνηειεί νινθιεξσκέλε πξφηαζε θαη δελ έρεη δνθηκαζηεί ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα. 
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Δπηπξφζζεηα, ην πιαίζην δελ νξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο πηνζεζίαο θαη ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο 

πηνζεζίαο θαη νη παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ρσξίο λα αλαιχνληαη ζε βάζνο. 

 

2.3.5.4  Mohammad & Ismail, (2009) 

 

Οη Mohammad & Ismail, (2009) δεκηνχξγεζαλ έλα πιαίζην γηα λα επηζεκάλνπλ παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία λέσλ πξνζεγγίζεσλ θαη εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

επηζεκαίλνληαο φηη ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ είλαη φκνηνη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάδνπλ έλα πιαίζην παξαγφλησλ πηνζεζίαο εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο είλαη: (α) νη 

αηνκηθνί παξάγνληεο φπσο ν ηξφπνο δηαρείξηζεο, ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη νη 

γλψζεηο γηα λέεο ηερλνινγίεο, (β) νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε φπσο ην θφζηνο, ην κέγεζνο, ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο θαη ε εηνηκφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, (γ) νη πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο φπσο νη πξνκεζεπηέο, νη ζχκβνπινη, ε 

ππνζηήξημε, ε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο, νη εκπνξηθνί ζπλεξγάηεο, ε πίεζε απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο θαη (δ) νη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο φπσο ε αζθάιεηα, ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα, ε ζπλδεζηκφηεηα θαη ε αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα (Πίλαθαο 2.6). Άιινη 

παξάγνληεο φπσο: (α) ε δηεζλήο αγνξά, (β) ε ηνπνζεζία ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

(γ) ε επηθνηλσλία δελ πηνζεηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην δηφηη ζχκθσλα 

κε ηνπο ζπγγξαθείο απαηηείηαη πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ.  

 

Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε: (α) δελ απνηειεί κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ εμεηάδεη 

παξάγνληεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ θαη (β) απνηειεί έλα κε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην παξαγφλησλ γηα 

πηνζεζία ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ζπκπεξηιήθζεθε πξνο κειέηε θαη αμηνιφγεζε γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ ππνδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ ζνβαξέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ηφζν ζηελ 

επηινγή ησλ παξαγφλησλ φζν θαη ζηελ επηινγή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο κεηαμχ παξαγφλησλ. 

 

Ζ θξηηηθή εζηηάδεη ζην γεγνλφο φηη νη  παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

ρσξίο λα πεξηγξάθνληαη ζε βάζνο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κία ζχγρπζε σο πξνο ηελ 

εξκελεία θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ παξαγφλησλ. Δπηπξφζζεηα, δελ αλαθέξνληαη νξηζκέλνη 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία απφ άιινπο εξεπλεηέο σο 

ζεκαληηθνί φπσο: (α) νη πηζαλνί θίλδπλνη (Lawler et al., 2008, Chapman, 2011),  (β) ε 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή (Themistocleous & Mantzana, 2010), (γ) ε θφπσζε (Proctor et al., 
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2008, Stamina-BPM, 2011), (δ) ην άγρνο (Proctor et al., 2008, Stamina-BPM, 2011, Marcora, 

2009), (ε) ηα εκπφδηα (Themistocleous & Mantzana, 2010), (δ) ε ζηξαηεγηθή (Lawler et al., 

2008, Luthria & Rabhi, 2009), (ε) ν ζηφρνο (Lee et al., 2010, Lawler et al., 2008), (ζ) ηα 

πιενλεθηήκαηα (Graves, 2009, Yoon & Carter, 2007, Baskerville et al., 2010) θαη (η) ε 

επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Baskerville et al., 2010, Luthria 

& Rabhi, 2009, Ignatiadis et.al., 2008). Δπίζεο, δελ ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξηνπνίεζεο παξαγφλησλ θαη δελ απνζαθελίδνληαη έλλνηεο. Γηα 

παξάδεηγκα ε θαηεγνξία «αηνκηθνί παξάγνληεο» πνπ πεξηιακβάλεη παξάγνληεο φπσο ν 

ηξφπνο δηαρείξηζεο, ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη νη γλψζεηο γηα λέεο ηερλνινγίεο δελ 

επεμεγείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζχγρπζε γηα ηελ εξκελεία. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Mohammad & 

Ismail, (2009) νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο φπσο θαη ε πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.6. 

 

εκαληηθνί Παξάγνληεο Τηνζεζίαο Δθαξκνγώλ 

Ζιεθηξνληθνύ Δπηρεηξείλ θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ 
Καηεγνξηνπνίεζε 

Σξφπνο δηαρείξηζεο 

Αηνκηθνί Παξάγνληεο Τπνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε 

Γλψζεηο λέσλ ηερλνινγηψλ 

Κφζηνο 

Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε 

Μέγεζνο 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο 

Πξνζπκία ηεο επηρείξεζεο 

Δηνηκφηεηα 

Πξνκεζεπηέο ιχζεσλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

Πεξηβαιινληνινγηθνί 

παξάγνληεο. 

χκβνπινη 

Τπνζηήξημε 

ηάζε ηεο θπβέξλεζεο 

Δκπνξηθνί ζπλεξγάηεο 

Πίεζε απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

Αζθάιεηα 

Σερλνινγηθνί Παξάγνληεο 
πγθξηηηθφ πιενλέθηεκα απφ λέεο ηερλνινγίεο 

πλδεζηκφηεηα 

Αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα ηεο λέαο ειεθηξηθήο εθαξκνγήο 

Γηεζλήο αγνξά 
Άιινη Παξάγνληεο πξνο 

Γηεξεχλεζε. 
Σνπνζεζία ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Δπηθνηλσλία 

Πίλαθαο 2.6: Πιαίζην Παξαγόλησλ Τηνζεζίαο Δθαξκνγώλ Ζιεθηξνληθνύ Δπηρεηξείλ θαη Νέσλ 

Σερλνινγηώλ (Mohammad & Ismail, 2009) 
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2.3.5.5  Lawler et al., (2008) 

 

Οη Lawler et al., (2008) παξνπζηάδνπλ έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην θαη εμεηάδνπλ: (α) 

ηερληθνχο, (β) δηαδηθαζηηθνχο θαη (γ) επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ΤΑ (Πίλαθαο 2.7). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαιχνληαη 

δεδνκέλα απφ 21 επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε λέεο ηερλνινγίεο θαη ππνζηεξίδνπλ έξγα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη επηρεηξεζηαθνί 

παξάγνληεο είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνί απφ ηνπο ηερληθνχο παξάγνληεο ζε έξγα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ΤΑ. Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα επηζεκαίλεη φηη νη επηρεηξεζηαθνί 

παξάγνληεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθφηεξνη θαη απφ ηνπο δηαδηθαζηηθνχο παξάγνληεο. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο ηεο ΤΑ: 

(α) ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επειημία, (β) ηα 

νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα, (γ) ε ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε, (δ) ν αληαγσληζκφο, (ε) νη 

δηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη νη θαλνληζκνί, (δ) ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο, (ε) ε θνπιηνχξα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε θαηλνηνκίεο, (ζ) ε δηαρείξηζε νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ, (η) νη ρνξεγίεο, (θ) ε 

επηρεηξεζηαθή εγεζία, (ι) ε εγεζία ηνπ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, (κ) ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο, (λ) ν αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο, (μ) ε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, (ν) ε ζηξνθή 

ζε ππεξεζίεο θαη (π) ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ππνδνκψλ.  

 

εκαληηθνχο δηαδηθαζηηθνχο παξάγνληεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απνηεινχλ: (α) ν έιεγρνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, (β) ην θέληξν ειέγρνπ ηεο ΤΑ, (γ) νη επζχλεο θαη νη ξφινη, (δ) ε κφξθσζε 

θαη ε εθπαίδεπζε, (ε) ε αληαιιαγή ηεο γλψζεο, (δ) ε αιιαγή ηεο δηαρείξηζεο, (ε) ε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, (ζ) ηα θνηλά ζεκεία αλαθνξάο, (η) νη ζπκβάζεηο, (θ) ε 

πξνκήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, (ι) ε δέζκεπζε ηεο εηαηξηθήο γλψζεο, (κ) ε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ, (λ) ε δηαρείξηζε ησλ πξνηχπσλ, (μ) ε αξρηηεθηνληθή ησλ ππνδνκψλ, (ν) ην 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, (π) νη ηερληθέο αλάπηπμεο  ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, (ξ) ε δηαρείξηζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ππεξεζηψλ, (ζ) ε 

δηαρείξηζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ, (η) ε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, (π) νη 

ηερληθέο ηεο θνζηνιφγεζεο θαη (θ) ε δηαρείξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην παξνπζηάδνληαη σο ζεκαληηθνί ηερληθνί 

παξάγνληεο: (α) νη εζσηεξηθέο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ, (β) νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

γηα ην έξγν, (γ) νη εζσηεξηθέο πξνζαξκνγέο γηα ηελ ΤΑ, (δ) νη εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ην 

έξγν, (ε) νη εμσηεξηθέο πξνζαξκνγέο γηα ηελ ΤΑ, (δ) ην ινγηζκηθφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, (ε) ηα εξγαιεία ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, (ζ) ην ελδηάκεζν 
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ινγηζκηθφ, (η) ε πιαηθφξκα βαζηθψλ εηαηξεηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, (θ) ηα εηδηθά εξγαιεία 

απφ εηαηξίεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, (ι) νη ηδηφθηεηεο ηερλνινγίεο (κ) ηα θνξπθαία εξγαιεία, 

(λ) ηα ηερλνινγηθά πξφηππα, (μ) ηα πξφηππα ησλ κελπκάησλ, (ν) ε πεξηγξαθή ησλ 

ππεξεζηψλ, (π) ηα πξφηππα ησλ ζπλαιιαγψλ, (ξ) ηα πξφηππα αζθάιεηαο, (ζ) ηα πξφηππα 

δηεπαθήο ρξεζηψλ, (η) νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ππεξεζηψλ παγθνζκίνπ ηζηνχ θαη (π) ηα 

πξφηππα δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

 

Ζ παξαπάλσ έξεπλα απνηειεί κία ζε βάζνο αλάιπζε γηα ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ΤΑ γεληθά ζε επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, δελ εμεηάδεη ρσξηζηά ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ θαη δελ νξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο. Δπηπξφζζεηα, αλαιχνληαη δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ΤΑ απφ 21 επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εμνηθεησκέλεο κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ΤΑ. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη εάλ ηα δεδνκέλα 

πξνεξρφληνπζαλ απφ άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ηεο ΤΑ 

ηα απνηειέζκαηα ίζσο ήηαλ δηαθνξεηηθά. ε θάζε πεξίπησζε ην παξαπάλσ κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην κπνξεί λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ λα εμεηάδεη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Κξηηηθή εζηηάδεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη νη παξάγνληεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ρσξίο λα πεξηγξάθνληαη θαη λα αλαιχνληαη. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα κε γίλεηαη αληηιεπηή ε έλλνηα ησλ παξαγφλησλ θαη 

λα δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε. Δπηπξφζζεηα, δελ νξίδεηαη: (α) ε δηαδηθαζία ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ θαη (β) ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Οξηζκέλνη 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη απφ άιινπο εξεπλεηέο σο ζεκαληηθνί δελ πεξηιακβάλνληαη.   

 

πγθεθξηκέλα δελ πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο φπσο: (α) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

(Themistocleous & Mantzana, 2010), (β) ε θφπσζε (Proctor et al., 2008, Stamina-BPM, 

2011), (γ) ην άγρνο (Proctor et al., 2008, Stamina-BPM, 2011, Marcora, 2009), (δ) ηα εκπφδηα 

(Themistocleous & Mantzana, 2010), (ε) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα (Baskerville et al., 2010, Luthria & Rabhi, 2009, Ignatiadis et.al., 2008) 

θαη (δ) ην θφζηνο (Mueller et al., 2010, Gold-Bernstein & Ruh, 2004, Marks, 2008). 

 

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο φπσο θαη ε πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ 

ελζσκαηψλνληαη γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ζηνλ Πίλαθα 2.7.  
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εκαληηθνί Παξάγνληεο Δθαξκνγήο ΤΑ Καηεγνξηνπνίεζε 

Πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επειημία. 

Δπηρεηξεζηαθνί Παξάγνληεο 

Οηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα 

πκκεηνρή ηνπ πειάηε 

Αληαγσληζκφο 

Γηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη θαλνληζκνί 

Εήηεζε γηα ππεξεζίεο 

Υνξεγίεο 

Γηαρείξηζε νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ 

Δπηρεηξεζηαθή Ζγεζία 

Ζγεζία ηνκέα ηερλνινγίαο 

Κνπιηνχξα ζρεηηθά κε θαηλνηνκίεο 

ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, 

Αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο 

Βειηίσζε δηαδηθαζηψλ 

ηξνθή ζε ππεξεζίεο 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ππνδνκψλ 

„Έιεγρνο πξνγξάκκαηνο 

Γηαδηθαζηηθνί Παξάγνληεο 

Κέληξν ειέγρνπ ΤΑ 

Δπζχλεο θαη ξφινη 

Μφξθσζε θαη εθπαίδεπζε 

Αληαιιαγή γλψζεο 

Αιιαγή δηαρείξηζεο 

Γηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ 

Κνηλά ζεκεία αλαθνξάο 

πκβάζεηο 

Πξνκήζεηα ηερλνινγίαο 

Γέζκεπζε ηεο εηαηξηθήο γλψζεο 

Γηαρείξηζε θηλδχλνπ 

Γηαρείξηζε πξνηχπσλ 

Αξρηηεθηνληθή ππνδνκψλ 

Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ 

Σερληθέο αλάπηπμεο  δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ 

Γηαρείξηζε θαηαιφγνπ ππεξεζηψλ 

Γηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε ππεξεζηψλ 

πλερή βειηίσζε δηαδηθαζηψλ 

Σερληθέο θνζηνιφγεζεο 

Γηαρείξηζε ζηξαηεγηθήο 
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εκαληηθνί Παξάγνληεο Δθαξκνγήο ΤΑ Καηεγνξηνπνίεζε 

Δζσηεξηθέο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ 

Σερληθνί Παξάγνληεο 

Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ην έξγν 

Δζσηεξηθέο πξνζαξκνγέο γηα ΤΑ 

Δμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ην έξγν 

Δμσηεξηθέο πξνζαξκνγέο γηα ΤΑ 

Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

Δξγαιεία αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Δλδηάκεζν ινγηζκηθφ 

Πιαηθφξκα βαζηθψλ εηαηξεηψλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

Δηδηθά εξγαιεία απφ εηαηξίεο λέσλ ηερλνινγηψλ 

Ηδηφθηεηεο ηερλνινγίεο 

Κνξπθαία εξγαιεία 

XML πξφηππα 

Πξφηππα κελπκάησλ 

Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ 

Πξφηππα ζπλαιιαγψλ 

Πξφηππα αζθάιεηαο 

Πξφηππα δηεπαθήο ρξεζηψλ 

Βέιηηζηεο πξαθηηθέο ππεξεζηψλ παγθνζκίνπ ηζηνχ 

Πξφηππα δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ 

Πίλαθαο 2.7: Πιαίζην εκαληηθώλ Παξαγόλησλ ηεο Δθαξκνγήο ηεο ΤΑ ζε Δπηρεηξήζεηο (Lawler et 

al., 2008) 

 

 

2.3.5.6  Ciganek et al., (2009) 

 

Οη Ciganek et al., (2009) πξνζδηνξίδνπλ θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ πξφθιεζε γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ εμεηάδνληαο 8 πεξηπηψζεηο ζε 4 δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά πεδία. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξνηείλνπλ έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ νλνκάδνπλ 

ΣΟΔ (Technology, Organization, Environment) πνπ πεξηιακβάλεη 3 θαηεγνξίεο: (α) ηελ 

ηερλνινγία/θαηλνηνκία, (β) ηελ νξγάλσζε θαη (γ) ην πεξηβάιινλ. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα 

πξνζδηνξίδεη σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ: (α) ηελ εγεηηθή ζέζε 

ζηνλ ηνκέα, (β) ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ ηνκέα, (γ) ηε δήηεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ, 

(δ) ηε δηαζεζηκφηεηα εκπεηξίαο, (ε) ηελ επηζηξνθή ζηελ επέλδπζε, (δ) ηε γλψζε δηαρείξηζεο 

θαη ηελ ππνζηήξημε, (ε) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

ππεξεζίεο, (ζ) ε ππνζηήξημε απφ πξνκεζεπηέο ΤΑ θαη (η) ε αζθάιεηα (Πίλαθαο 2.8). 
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Ζ θξηηηθή εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη αλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνηείλεηαη κία 

θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ΣΟΔ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

θαηάηαμε ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. 

Δπηπξφζζεηα, δελ ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ κε επάξθεηα. 

Πξνβιεκαηηζκφο πξνθχπηεη επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δελ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 

πεδία εθαξκνγήο φπσο ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, δελ νξίδεηαη: (α) ε 

δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο, (β) ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο νινθιήξσζεο θαη (γ) ην 

πεξηερφκελν ηεο νινθιήξσζεο. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ εμαξηψληαη απφ ηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηχπν ηεο 

επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κέζα ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ πηνζεζίαο ΤΑ ζηηο επηρεηξήζεηο. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο 

δηαθνξέο επεξεάδνπλ θαη ην παξαπάλσ πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Καηά ζπλέπεηα ζα ήηαλ ρξήζηκε ε δεκηνπξγία ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή ή/θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ηχπν επηρεηξήζεσλ. 

 

Πξνβιεκαηηζκφο πξνθχπηεη ιφγσ ηεο απνπζίαο ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ 

αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί ζηε βηβιηνγξαθία. Ζ κε ηεθκεξίσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ νδεγεί ζε κία ζχγρπζε θαη ζηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζεκαληηθνί παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην φπσο: (α) νη πηζαλνί θίλδπλνη (Lawler et al., 2008, Chapman, 

2011),  (β) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο (Lawler et al., 2008, Gupta, 2010), (γ) ε αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή (Themistocleous & Mantzana, 2010), (δ) ε θφπσζε (Proctor et al., 2008, Stamina-

BPM., 2011), (ε) ην άγρνο (Proctor et al., 2008, Stamina-BPM, 2011, Marcora, 2009), (δ) ηα 

εκπφδηα (Themistocleous & Mantzana, 2010), (ε) ε ζηξαηεγηθή (Lawler et al., 2008, Luthria 

& Rabhi, 2009), (ζ) ν ζηφρνο (Lee et al., 2010, Lawler et al., 2008), (η) ηα πιενλεθηήκαηα 

(Graves, 2009, Yoon & Carter, 2007, Baskerville et al., 2010), (θ) ε επζπγξάκκηζε ηεο 

ηερλνινγίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Baskerville et al., 2010, Luthria & Rabhi, 2009, 

Ignatiadis et.al., 2008) θαη (ι) ην θφζηνο (Mueller et al., 2010, Gold-Bernstein & Ruh, 2004, 

Marks, 2008). 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε νη παξάγνληεο θαη νη θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ πξνηείλνληαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ελζσκαηψλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.8. 
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εκαληηθνί Παξάγνληεο Τηνζεζίαο ΤΑ ζηηο 

Δπηρεηξήζεηο 
Πξνηεηλόκελεο Καηεγνξίεο 

Ζγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα Σερλνινγία/Καηλνηνκία 

Καηαθεξκαηηζκφο ηνπ ηνκέα Οξγάλσζε 

Εήηεζε επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ 

Πεξηβάιινλ 

Γηαζεζηκφηεηα εκπεηξίαο 

Γηθαίσζε θαη επηζηξνθή ζηελ επέλδπζε (ROI) 

Γλψζε δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημε 

Απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

ππεξεζίεο 

Τπνζηήξημε απφ πξνκεζεπηέο ΤΑ 

Αζθάιεηα. 

Πίλαθαο 2.8: Πιαίζην εκαληηθώλ Παξαγόλησλ Τηνζεζίαο ΤΑ ζε Δπηρεηξήζεηο (Ciganek et al., 

2009) 

 

 

2.3.5.7  ΗΒΜ, (2008) & HP, (2008) 

 

Δπηθνπξηθά αλαιχνληαη νξηζκέλα πιαίζηα απφ ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ΤΑ. Ζ 

Αθαδεκία Σερλνινγηψλ ηεο IBM παξνπζηάδεη κία εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα γηα ηελ ΤΑ 

(ΗΒΜ, 2008). Μία κεγάιε εξεπλεηηθή νκάδα απνηεινχκελε απφ 120 εηδηθνχο ζε ζέκαηα λέσλ 

ηερλνινγηψλ απφ φινλ ηνλ θφζκν εμεηάδνπλ πάλσ απφ 200 κειέηεο πεξίπησζεο επηιέγνληαο 

ην 50% γηα βαζχηεξε αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαθέξεη σο 

θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ: (α) ηελ αλάπηπμε αξρηηεθηνληθήο κε 

φξακα γηα ην κέιινλ, (β) ηε δηαζχλδεζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, (γ) ηε 

δεκηνπξγία κίαο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ΤΑ, (δ) ηελ αλάπηπμε επεθηάζηκσλ ππνδνκψλ, (ε) ηε ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν 

κέζσ ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ, (δ) ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη (ε) ε αζθάιεηα. 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ HP (HP, 2008) ε ΤΑ βνεζάεη ηνπο 

νξγαληζκνχο λα γίλνπλ πην επέιηθηνη ζηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Χο θξίζηκνη παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα: (α) νη 

επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε φπσο ε βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, (β) ε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο, (γ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα,  

(δ) ε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, (ε) ε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, (δ) ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ππνδνκέο θαη (ε) ε επηζηξνθή ζε επελδχζεηο. 
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Ζ θξηηηθή εζηηάδεηαη ζην φηη ην δελ ζρεηίδεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα (IBM, 2008, HP, 

2008) ε ΤΑ κε ζπγθεθξηκέλα πεδία εθαξκνγήο φπσο ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Δπηπξφζζεηα, δελ νξίδνληαη: (α) ε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο θαη (β) ηα δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο νινθιήξσζεο θαη δελ αλαθέξεηαη  εάλ ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα έρνπλ εθαξκνγή: (α) 

ζηελ πηνζεζία ή θαη (β) ζηελ εθαξκνγή ιχζεσλ νινθιήξσζεο. Δπίζεο, δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

θάπνηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ζηελ θαηαλφεζε 

θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ. 

 

Αλ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα δελ είλαη αθαδεκατθά αξθεηνί παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα πιαίζηα έρνπλ νκνηφηεηεο κε ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηελ αθαδεκατθή 

βηβιηνγξαθία. πγθεθξηκέλα: (α) νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγηθέο 

ππνδνκέο (Lawler et al., 2008, Gupta, 2010), (β) ε αζθάιεηα (Claessens, 2004), (γ) νη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή (Lawler et al., 2008, Luthria & Rabhi, 2009), 

(δ) νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηφρν (Lee et al., 2010, Lawler et al., 2008), (ε) ε 

επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Baskerville et al., 2010, Luthria 

& Rabhi 2009, Ignatiadis et.al., 2008) θαη (δ) ην θφζηνο (Mueller et al., 2010, Gold-Bernstein 

& Ruh, 2004, Marks, 2008) αλαθέξνληαη θαη απφ ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία. 

 

Χζηφζν, απνπζηάδνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία απφ άιινπο αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο σο ζεκαληηθνί φπσο: (α) νη πηζαλνί 

θίλδπλνη (Lawler et al., 2008, Chapman, 2011), (β) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

(Themistocleous & Mantzana, 2010), (γ) ε θφπσζε (Proctor et al., 2008, Stamina-BPM, 

2011), (δ) ην άγρνο (Proctor et al., 2008, Stamina-BPM., 2011, Marcora, 2009), (ε) ηα 

εκπφδηα (Themistocleous & Mantzana, 2010) θαη (δ) ηα πιενλεθηήκαηα (Graves, 2009, Yoon 

& Carter, 2007, Baskerville et al., 2010). 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ δχν παξαπάλσ πιαηζίσλ (IBM, 2008, HP, 2008) νη 

παξάγνληεο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.9. 

 

εκαληηθνί Παξάγνληεο ΤΑ ζηηο Δπηρεηξήζεηο Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

Αλάπηπμε αξρηηεθηνληθήο κε φξακα γηα ην κέιινλ (IBM, 2008) 

Πξνβιεπφκελε δηαζχλδεζε IT θαη Business (IBM, 2008) 

Γεκηνπξγία εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαη αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ΤΑ. 
(IBM, 2008) 

Αλάπηπμε επεθηάζηκσλ ππνδνκψλ (IBM, 2008) 

Λεηηνπξγηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρνο κέζσ δηαθπβέξλεζεο 

θαη δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ. 
(IBM, 2008) 

Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ (IBM,2008) 
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εκαληηθνί Παξάγνληεο ΤΑ ζηηο Δπηρεηξήζεηο Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

Αζθάιεηα (IBM,2008) 

Δπηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε φπσο βειηίσζε ρξφλνπ 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 
(HP, 2008) 

Μείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο (HP, 2008) 

Δπζπγξάκκηζε IT θαη Business (HP, 2008) 

ηαζεξφηεηα ζπζηεκάησλ (HP, 2008) 

Βειηίσζε εμππεξέηεζεο πειαηψλ (HP, 2008) 

Μείσζε ηνπ θφζηνπο IT (HP, 2008) 

Δπηζηξνθή ζε επελδχζεηο (ROI) (HP, 2008) 

Πίλαθαο 2.9: εκαληηθνί Παξάγνληεο πνπ ρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ (ΗΒΜ, 2008 & HP, 2008) 
 

 

2.3.6.  Απνηύπσζε Πηζαλώλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ 114 πηζαλψλ ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ νινθιήξσζεο γηα ηελ επηηπρή πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη 

αξθεηψλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. πρλά νη ίδηνη παξάγνληεο 

νινθιήξσζεο ηαμηλνκνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ απφ ηνπο δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο. Οη παξάγνληεο νινθιήξσζεο φπσο θαη νη θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα παξαπάλσ πιαίζηα απνηππψλνληαη ελνπνηεκέλνη ζηνλ Πίλαθα 2.10. 

 

Πηζαλνί εκαληηθνί 

Παξάγνληεο Τηνζεζίαο ΤΑ 
Καηεγνξηνπνίεζε 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 
 

Ξεθάζαξνο ζηφρνο Δπηρεηξεζηαθφο/ηξαηεγηθή Lee et al., (2010) 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Σερληθφο 
Erickson & Siau, 

(2008) 

Δπηρεηξεζηαθή επειημία Δπηρεηξεζηαθφο 

Lawler et al., (2008), 

Gold-Bernstein & 

Ruh, (2004), Marks, 

(2008), Papazoglou, 

(2007) 

Πξνζσπηθφ Οξγαλσηηθφο/Δπηρεηξεζηαθφο/Πεξηβάιινλ Schonewille, (2010) 

Οηθνλνκηθά Πιενλεθηήκαηα Δπηρεηξεζηαθφο 

Lawler et al., (2008), 

Schonewille, (2010), 

HP, (2008) 

Οινθιήξσζε Δθαξκνγψλ, 

πζηεκάησλ θαη 

Γεδνκέλσλ. 

Δπηρεηξεζηαθφο/Σερληθφο 

Rosen et. al., (2008) 

Yoon & Carter, 

(2007), Baskerville et 

al., (2010), 

Schonewille, (2010) 

Δηδηθά εξγαιεία απφ 

πξνκεζεπηέο λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

Σερληθφο Lawler et al., (2008) 
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Πηζαλνί εκαληηθνί 

Παξάγνληεο Τηνζεζίαο ΤΑ 
Καηεγνξηνπνίεζε 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 
 

Τπνζηήξημε Δπηρεηξεζηαθφο/Πεξηβάιινλ 

Schonewille, (2010), 

Mohamad & Ismail, 

(2009) 

Δπηζηξνθή ζε επελδχζεηο 

(ROI). 
Δπηρεηξεζηαθφο 

Greenbaum, (2005), 

Yoon & Carter, 

(2007) 

Δπηρεηξεζηαθή επειημία Δπηρεηξεζηαθφο HP, (2008) 

Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

Δπηρεηξεζηαθφο,/Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Δπζπγξάκκηζε 

Σερλνινγίαο– 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Δπηρεηξεζηαθφο,/Σερληθφο 

Graves, (2009), 

Baskerville et al., 

(2010), Luthria & 

Rabhi, (2009), 

Ignatiadis 

et.al.,(2008) 

Υξφλνο Δπηρεηξεζηαθφο/Οξγαλσηηθφο Schonewille, (2010) 

Κφζηνο Δπηρεηξεζηαθφο/Πεξηβάιινλ 

Gold-Bernstein & 

Ruh, (2004), Marks, 

(2008), Luthria & 

Rabhi, (2009), 

Ignatiadis 

et.al.,(2008), HP, 

(2008), Mohamad & 

Ismail, (2009) 

Κνζηνιφγεζε Δπηρεηξεζηαθφο Lawler et al., (2008) 

Δπηθνηλσλία Γηαδηθαζηηθφο/Πεξηβάιινλ 
Lee et al., (2010), 

Schonewille, (2010) 

Πξφηππα ζρεδηαζκνχ 

δηεπαθψλ. 
Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Υξφλνο παξάδνζεο ζηελ 

αγνξά. 
Δπηρεηξεζηαθφο 

Graves, (2009), Yoon 

& Carter, (2007), 

Baskerville et al., 

(2010), HP, (2008)  

Δζσηεξηθέο Τπεξεζίεο 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. 
Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο Δπηρεηξεζηαθφο/Οξγαλσηηθφο Lawler et al., (2008) 

Πξνζδνθίεο Δπηρεηξεζηαθφο Schonewille, (2010) 

Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ Δπηρεηξεζηαθφο/Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

πλερφκελε βειηίσζε θαη 

αλάπηπμε. 
Δπηρεηξεζηαθφο/Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Σερληθφο 
Hau et al., (2008), 

Lawler et al., (2008) 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Δπηρείξεζεο (κέγεζνο, 

ηνκέαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο). 

Πεξηβάιινλ/Γηαδηθαζηηθφο 

Mohamad & Ismail 

(2009), Schonewille, 

(2010) 

Γηαρείξηζε ππεξεζηψλ θαη 

ππνζηήξημε. 
Γηαδηθαζηηθφο/Δπηρεηξεζηαθφο Lawler et al., (2008) 

Οξγαλσηηθή Γνκή Γηαδηθαζηηθφο/Δπηρεηξεζηαθφο 
Luthria & Rabhi, 

(2009) 

Γηαρείξηζε έξγνπ θαη 

ρεδηαζκφο. 
Γηαρεηξηζηηθφο/Δπηρεηξεζηαθφο 

Lee et al., (2010), 

Schonewille, (2010) 

Γηαρείξηζε ηξαηεγηθήο Δπηρεηξεζηαθφο/Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο 

Lawler et al., (2008), 

Luthria & Rabhi, 

(2009) 
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Πηζαλνί εκαληηθνί 

Παξάγνληεο Τηνζεζίαο ΤΑ 
Καηεγνξηνπνίεζε 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 
 

Γηαρείξηζε θαηαιφγνπ 

ππεξεζηψλ. 
Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Γηαρείξηζε νκάδαο ΤΑ Δπηρεηξεζηαθφο/Οξγαλσηηθφο Lee et al., (2010) 

Πξφηππα XML Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Γηαρείξηζε πνιηηηθψλ ΤΑ Δπηρεηξεζηαθφο/Οξγαλσηηθφο Lee et al., (2010) 

Σερληθέο αλάπηπμεο 

Γηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ. 
Δπηρεηξεζηαθφο/Οξγαλσηηθφο Lawler et al., (2008) 

Καηαλφεζε Γηαδηθαζηηθφο Schonewille, (2010) 

Δλδηάκεζν Λνγηζκηθφ Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Γηεπζπληψλ. 
Πεξηβάιινλ 

Mohamad & Ismail, 

(2009) 

Πξνκήζεηα ηερλνινγηθψλ 

ιχζεσλ. 
Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Ηθαλνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθφο Schonewille, (2010) 

Πιαηθφξκα κε θχξηνπο 

πξνκεζεπηέο ιχζεσλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Γνκή θαη θνπιηνχξα 

επηρείξεζεο. 
Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο 

Luthria & Rabhi, 

(2009) 

Κνπιηνχξα γηα θαηλνηνκίεο Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Γεκηνπξγία θνηλήο 

θνπιηνχξαο κεηαμχ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηερλνινγίαο. 

Δπηρεηξεζηαθφο 
Lee et al., (2010), 

Manes, (2005) 

Πξφηππα ζπλαιιαγψλ Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο θαη 

πξνζφλησλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ΤΑ. 

Γηαδηθαζηηθφο IBM, (2008) 

Αλάπηπμε πεξηβάιινληνο 

γηα δηαδηθαζίεο θαη 

ππεξεζίεο. 

Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Δλνπνίεζε Γηαδηθαζηηθφο/Δπηρεηξεζηαθφο Schonewille, (2010) 

Αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφο 

εθπαίδεπζεο. 
Γηαδηθαζηηθφο/Δπηρεηξεζηαθφο Lee et al., (2010) 

Αξρηηεθηνληθή ππνδνκψλ Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Δπθαηξίεο Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο Schonewille, (2010) 

Αληαιιαγή Γλψζεσλ Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Γλψζε Νέσλ Σερλνινγηψλ Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο 
Mohamad & Ismail, 

(2009) 

Βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

ππεξεζηψλ παγθνζκίνπ 

ηζηνχ. 

Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Γηαρείξηζε πξνηχπσλ 

ππεξεζηψλ παγθνζκίνπ 

ηζηνχ. 

Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Γεκηνπξγία ελφο κνληέινπ 

γηα ηε δηαρείξηζε ΤΑ. 
Δπηρεηξεζηαθφο Lee et al., (2010) 

Μφξθσζε θαη εθπαίδεπζε Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

ρέζεηο Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο Schonewille, (2010) 

Δπζχλεο θαη Ρφινη Οξγαλσηηθφο/Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Καηεπζπληήξηεο γξακκέο Γηαδηθαζηηθφο Schonewille, (2010) 

Δξγαιεία γηα δεδνκέλα Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Απνδνρή ηεο ΤΑ Δπηρεηξεζηαθφο 

Lee et al., (2010), 

Ahn, (2006), Lim 

(2006). 
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Πηζαλνί εκαληηθνί 

Παξάγνληεο Τηνζεζίαο ΤΑ 
Καηεγνξηνπνίεζε 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 
 

Αμία ηεο ΤΑ γηα ηελ 

επηρείξεζε. 
Δπηρεηξεζηαθφο 

Luthria & Rabhi, 

(2009) 

Γιψζζα Γηαδηθαζηηθφο Schonewille, (2010) 

Best-of-class εξγαιεία Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Γηαρείξηζε/Γηαθπβέξλεζε Οξγαλσηηθφο/ Δπηρεηξεζηαθφο 

Luthria & Rabhi, 

(2009), Mohamad & 

Ismail, (2009) 

χλδεζε δηαδηθαζηψλ κε ΗΣ Δπηρεηξεζηαθφο IBM, (2008) 

πκβάζεηο Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Γχλακε θαη ζέζε Γηαδηθαζηηθφο/πεξηβάιινλ Schonewille, (2010) 

Τπνζηήξημε ηεο ΤΑ κέζα 

απφ ηζηνξίεο επηηπρίαο. 
Δπηρεηξεζηαθφο 

Lee et al., (2010), 

Ahn, (2006) 

Αιιειεπίδξαζε Γηαδηθαζηηθφο Schonewille, (2010). 

Πηζαλέο πξνθιήζεηο 

εθαξκνγήο. 
Δπηρεηξεζηαθφο 

Luthria & Rabhi, 

(2009). 

Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ. 
Δπηρεηξεζηαθφο Lee et al., (2010) 

Γηαρείξηζε νξγαλσηηθψλ 

αιιαγψλ. 
Δπηρεηξεζηαθφο/Γηαρεηξηζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Ννκνζεζία Γηαδηθαζηηθφο/Πεξηβάιινλ Schonewille, (2010) 

Τπνζηήξημε απφ 

πξνκεζεπηέο θαη 

ζπκβνχινπο. 

Δπηρεηξεζηαθφο 
Mohamad & Ismail, 

(2009) 

πλερφκελε εμέηαζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. 
Δπηρεηξεζηαθφο Lee et al., (2010) 

Καλνληζκνί θαη απαηηήζεηο Γηαδηθαζηηθφο/Πεξηβάιινλ 
Luthria & Rabhi, 

(2009) 

Απνθιεηζηηθέο ηερλνινγίεο Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Αζθάιεηα Σερληθφο 

IBM, (2008), 

Mohamad &  Ismail, 

(2009) 

Πξφηππα αζθάιεηαο Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Πξφηππα ΤΑ Σερληθφο Lee et al., (2010) 

Δηνηκφηεηα Γηαδηθαζηηθφο/Πεξηβάιινλ 
Mohamad & Ismail, 

(2009) 

Αληαγσληζκφο Δπηρεηξεζηαθφο 

Lawler et al., (2008), 

Mohamad & Ismail, 

(2009) 

Οξηζκφο ησλ ζεκειίσλ ηεο 

ηερλνινγίαο θαη αζθάιεηαο. 
Σερληθφο Lee et al., (2010) 

Γεκηνπξγία πξνηχπσλ 

επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Σερληθφο Lee et al., (2010) 

Αλάπηπμε αξρηηεθηνληθήο 

κε φξακα γηα ην κέιινλ. 
Δπηρεηξεζηαθφο IBM, (2008) 

Δπηρεηξεζηαθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 
Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

χζηεκα δηαρείξηζεο 

αξρηηεθηνληθήο. 
Σερληθφο Lee et al., (2010) 

Καζνξηζκφο κεζνδνινγίαο 

γηα ηελ ΤΑ. 
Δπηρεηξεζηαθφο Lee et al., (2010) 

Βειηίσζε εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ. 
Δπηρεηξεζηαθφο HP, (2008) 

Δλίζρπζε ζρεδηαζκνχ 

ππεξεζηψλ. 
Δπηρεηξεζηαθφο 

Lee et al., (2010), 

Lim, (2006) 

Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 

απφ ΗΣ Management. 
Δπηρεηξεζηαθφο Lawler et al., (2008) 
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Πηζαλνί εκαληηθνί 

Παξάγνληεο Τηνζεζίαο ΤΑ 
Καηεγνξηνπνίεζε 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 
 

Κνηλέο αλαθνξέο Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Αμηνιφγεζε απφδνζεο 

ππεξεζηψλ. 
Δπηρεηξεζηαθφο Lee et al., (2010) 

Γηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο Γηαρεηξηζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Δγθαζίδξπζε βαζηθψλ 

ζεκειίσλ ηεο ΤΑ. 
Σερληθφο Lee et al., (2010) 

Δπειημία ζηελ αιιαγή 

δηαρείξηζεο. 
Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Υνξεγία Δπηρεηξεζηαθφο/πεξηβάιινλ Lawler et al., (2008) 

πγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα Δπηρεηξεζηαθφο 
Mohamad & Ismail 

(2009) 

πκκεηνρή πειαηψλ Δπηρεηξεζηαθφο Lawler et al., (2008) 

Αλάπηπμε επέιηθησλ 

ππνδνκψλ. 
Σερληθφο IBM, (2008) 

Εήηεζε απφ πειάηεο Δπηρεηξεζηαθφο Lawler et al., (2008) 

πκβαηφηεηα Σερληθφο 
Mohamad & Ismail, 

(2009) 

Αξρηηεθηνληθή ηεο 

επηρείξεζεο. 
Δπηρεηξεζηαθφο Lawler et al., (2008) 

Λεηηνπξγηθή δηαρείξηζε θαη 

έιεγρνο κέζσ 

δηαθπβέξλεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ. 

Δπηρεηξεζηαθφο/Γηαρεηξηζηηθφο IBM, (2008) 

Δζηίαζε ζηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. 
Δπηρεηξεζηαθφο Lawler et al., (2008) 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζε 

ππεξεζίεο. 
Δπηρεηξεζηαθφο Lawler et al., (2008) 

Αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα Δπηρεηξεζηαθφο 
Mohamad & Ismail, 

(2009) 

Έιεγρνο Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Σερληθφο IBM, (2008) 

Γεκηνπξγία θέληξνπ ΤΑ Δπηρεηξεζηαθφο/Γηαδηθαζηηθφο Lawler et al., (2008) 

ηαζεξφηεηα πζηήκαηνο Σερληθφο HP, (2008) 

Πξφηππα αληαιιαγήο 

κελπκάησλ. 
Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Πξφηππα πεξηγξαθήο 

ππεξεζηψλ. 
Σερληθφο Lawler et al., (2008) 

Πίλαθαο 2.10: Πηζαλνί Παξάγνληεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ θαη ε Καηεγνξηνπνίεζε ηνπο όπσο 

Αλαθέξνληαη ζηε Βηβιηνγξαθία 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ηα δηάθνξα κνληέια θαη κεζνδνινγηθά πιαίζηα πνπ 

εληνπίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δελ ζπγθιίλνπλ ζε κηα απνδεθηή 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο 

ηνπο παξάγνληεο, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ, ην πεξηερφκελν ηεο πηνζεζίαο θαη 

ηηο θάζεηο πηνζεζίαο. Δπηπξφζζεηα, νη παξάγνληεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απιά 

αλαθέξνληαη ρσξίο λα πεξηγξάθνληαη θάηη πνπ δεκηνπξγεί ζχγρπζε σο πξνο ηελ εξκελεία. 

Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηεγνξία «human factors/αλζξψπηλνη 

παξάγνληεο» πνπ αλαθέξνληαη σο πνιχ ζεκαληηθνί απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ πηνζεζία 

λέσλ ηερλνινγηψλ (Stamina BPM, 2012, Harindranath, 2008, Soja, 2011) απνπζηάδνπλ απφ 

ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο. 
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Ζ θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 2.3.5 νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ 114 πηζαλψλ ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ γηα ηελ επηηπρή πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ 

απνηππψλνληαη ελνπνηεκέλνη ζηνλ Πίλαθα 2.9 ηνπ Κεθαιαίνπ 2. 

 

Γεδνκέλνπ φηη: (α) δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν θαη λα εμεηαζηεί 

έλαο ηφζν κεγάινο αξηζκφο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ηνλ πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ ηα αλψηεξα ηξαπεδηθά 

ζηειέρε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, (β) δελ είλαη φινη νη παξάγνληεο νινθιήξσζεο ην ίδην 

ζεκαληηθνί θαη (γ) ππάξρνπλ παξάγνληεο  πνπ κπνξνχλ λα ζπγρσλεπηνχλ ν ζπγγξαθέαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πηνζεηεί κία δνκεκέλε κέζνδν επηπξφζζεηεο 

αλάιπζεο, ζε βάζνο εμέηαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. 

 

Ζ κέζνδνο πεξηιακβάλεη: (α) ηε ζπγρψλεπζε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο κε ίδηα ή παξφκνηα 

έλλνηα, (β) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη σο 

ζεκαληηθνί απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο, (γ) ηελ αθαίξεζε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ είλαη 

πνιχ ζπγθεθξηκέλνη θαη ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ σο ππνθαηεγνξίεο παξαγφλησλ θαη (δ) 

ηελ πξφζζεζε παξαγφλησλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ 

αιιά αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία 

άιισλ ιχζεσλ νινθιήξσζεο.  

 

Μία παξφκνηα πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ κίαο θαηάιιειεο 

ηαμηλφκεζεο ησλ πηζαλψλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε νδήγεζε ζηελ επηινγή ησλ 

δεθαπέληε πην ζεκαληηθψλ πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ηελ ηαμηλφκεζή ησλ παξαγφλησλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. Οη 

δεθαπέληε επηιεγκέλνη παξάγνληεο θαη νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.    

 

2.3.7  Πεξηερόκελν θαη ηάδηα ηεο ΤΑ 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε ε θξηηηθή εζηηάδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη αλ θαη ππάξρνπλ πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δελ ππάξρεη κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην πνπ λα νξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ. Γηα ην 

ιφγν απηφ έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηειεί ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηαδίσλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ θαη ε ελζσκάησζε 
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ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηαδίσλ ζην λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πεξηγξάθνληαη νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη: (α) γεληθά κε 

ηελ ΤΑ θαη (β) κε ηελ πηνζεζία έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

 

Ο Lam, (2007) εμεηάδεη ζε βάζνο ηελ εθαξκνγή ηεο ΤΑ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη παξνπζηάδεη 

έλαλ θχθιν δσήο ηεο ΤΑ. Αλ θαη δε δηαρσξίδεη ηελ πηνζεζία απφ ηελ εθαξκνγή ε 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πεξηγξάθεηαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηκήκαηα ζην λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ν θχθινο αλάπηπμεο ηεο 

ΤΑ πνπ πεξηιακβάλεη νρηψ ζηάδηα θαη δηαξθεί θαηά πξνζέγγηζε ηξία κε πέληε ρξφληα. 

 

εκαληηθά ζηάδηα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απνηεινχλ: (α) ε ζχιιεςε ηεο έλλνηαο ηεο ΤΑ, 

(β) ε επηινγή ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ, (γ) έλα πηινηηθφ πξφγξακκα εθαξκνγήο 

ηεο ΤΑ, (δ) ε νηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ επέλδπζε (ROI), (ε) ε πξνψζεζε 

ηεο ΤΑ, (δ) ε παξάδνζε ηεο ιχζεο ΤΑ, (ε) ε δηαθπβέξλεζε ηεο ιχζεο ΤΑ θαη (ζ) ε 

ζπληήξεζε, ε δηάζεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ. Αλ θαη ηα παξαπάλσ ζηάδηα 

απνηεινχλ ζηάδηα εθαξκνγήο θαη φρη πηνζεζίαο εμεηάζηεθαλ: (α) ε ζχιιεςε ηεο έλλνηαο ΤΑ, 

(β) ε επηινγή ησλ εξγαιείσλ θαη πξνκεζεπηψλ, (γ) ε νηθνλνκηθή αλάιπζε γηα επηζηξνθή 

ζηελ επέλδπζε θαη (δ) ε δπλαηφηεηα δηαθπβέξλεζεο ηεο ιχζεο ΤΑ γηα  πηζαλή ελζσκάησζε 

ζην λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

Ζ θξηηηθή ζην παξαπάλσ πιαίζην εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη δε γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ 

ζηαδίσλ πηνζεζίαο θαη ζηαδίσλ εθαξκνγήο ηεο ΤΑ ζηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπξφζζεηα, δε 

δηεπθξηλίδεηαη εάλ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην έρεη ηελ ίδηα εθαξκνγή ζε φια ηα είδε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Πξνβιεκαηηζκφο πξνθχπηεη επεηδή ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ε δηαθπβέξλεζε 

ιχζεσλ YA παξνπζηάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα σο έβδνκν θαη πξνηειεπηαίν ζηάδην 

εθαξκνγήο ηεο ΤΑ. Χζηφζν, ίζσο ε δπλαηφηεηα δηαθπβέξλεζεο ζα έπξεπε λα εμεηάδεηαη ζε 

αξρηθφ ζηάδην ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ. Δπηπξφζζεηα, ην πιαίζην πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ 

Lam, (2007) εκθαλίδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα πξνηεηλφκελα ζηάδηα απφ 

άιιεο έξεπλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζηάδηα έξγσλ πιεξνθνξηθήο (Marchewka, 2013, 

Schwalbe, 2013, Rosen, 2004). Γηα ην ιφγν απηφ επηιέρηεθαλ γηα εμέηαζε επηπξφζζεηα 

πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηάδηα έξγσλ πιεξνθνξηθήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ 

παξαγξάθνπο. 
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Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη νξηζκέλνη εξεπλεηέο νξίδνπλ ηέζζεξα  

βαζηθά ζηάδηα ελφο έξγνπ πιεξνθνξηθήο. πγθεθξηκέλα σο βαζηθά ζηάδηα αλαθέξνληαη:     

(α) ε εμέηαζε ηνπ έξγνπ, φπνπ αλαγλσξίδεηαη έλα επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα ή/θαη κία 

επθαηξία θαη θαζνξίδνληαη νη πηζαλέο ιχζεηο, (β) ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ φπνπ θαζνξίδνληαη 

θαη ζρεδηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα φινη νη απαξαίηεηνη ζρεδηαζκνί φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ 

έξγνπ, ν νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο, ε αλάιπζε πηζαλψλ θηλδχλσλ, ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ νιηθή 

πνηφηεηα, ν ζρεδηαζκφο γηα ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, (γ) ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ επηκέξνπο ζρεδηαζκψλ θαη (δ) ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξάδνζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (Marchewka, 2013, 

Schwalbe, 2013). 

 

Ζ θξηηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη δε γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ 

ζηαδίσλ πηνζεζίαο θαη ζηαδίσλ εθαξκνγήο θαη δε δηεπθξηλίδεηαη εάλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην έρεη ηελ ίδηα εθαξκνγή ζε φια ηα έξγα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

ΤΑ. Χζηφζν, πξνθχπηεη φηη ηα δχν πξψηα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ εμέηαζε ηνπ 

έξγνπ θαη (β) ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ζα κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ σο ζηάδηα πηνζεζίαο ελψ 

ηα 2 ηειεπηαία ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη (β) ην θιείζηκν 

ηνπ έξγνπ ζα κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ σο ζηάδηα εθαξκνγήο.  

  

Ζ Rosen (2004) πξνηείλεη νρηψ ζεκαληηθέο θάζεηο εθαξκνγήο ελφο έξγνπ πιεξνθνξηθήο: (α) 

ε ηδέα, (β) ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ, (γ) ε αλάπηπμε ηνπ έξγνπ, (δ) ε εμαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο, (ε) ε δνθηκαζία ηνπ πξντφληνο (beta version), (δ) ε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο 

(release), (ε) ε γεληθή δηάζεζε θαη (ζ) ην ηέινο πξντφληνο. Πξνβιεκαηηζκφο πξνθχπηεη επεηδή 

ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο, αληηκεησπίδεη ηα 

ζηάδηα εθαξκνγήο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο σο ζηάδηα εθαξκνγήο πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο 

θαη δελ δηαρσξίδεη ηα ζηάδηα πηνζεζίαο απφ ηα ζηάδηα εθαξκνγήο. Δπηπξφζζεηα, ζην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηαθέξνπλ ηα ζηάδηα εθαξκνγήο θαη ζηνλ αξηζκφ θαη ζην πεξηερφκελν 

απφ άιια πιαίζηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Lam, 2007, Marchewka, 2013, 

Schwalbe, 2013). 

 

Γεδνκέλνπ φηη: (α) ην πεξηερφκελν θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα εθηέιεζεο ελφο έξγνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ην έξγν 

(Marchewka, 2013) θαη (β) δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηαδίσλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξνθχπηεη 

ε αλάγθε αλάιπζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ θαη ελζσκάησζεο ηκεκάησλ ζην λέν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην σο πηζαλά ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  
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Γηα ην ιφγν απηφ ν ζπγγξαθέαο πηνζεηεί κία δνκεκέλε κέζνδν επηπξφζζεηεο αλάιπζεο, ζε 

βάζνο εμέηαζεο θαη επεμεξγαζίαο: (α) ησλ ζηαδίσλ εθαξκνγήο ηεο ΤΑ ζε επηρεηξήζεηο θαη 

(β) ησλ ζηαδίσλ εθαξκνγήο έξγσλ πιεξνθνξηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα επηιέμεη ηα 

ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη λα ζπλζέζεη/πξνζδηνξίζεη ηα πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

πγθεθξηκέλα ε κέζνδνο ηεο επηπξφζζεηεο αλάιπζεο ησλ ζηαδίσλ νινθιήξσζεο 

πεξηιακβάλεη: (α) ηε ζπγρψλεπζε ζηαδίσλ νινθιήξσζεο κε ίδηα ή παξφκνηα έλλνηα, (β) ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή ζηαδίσλ νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο, 

(γ) ηελ αθαίξεζε ζηαδίσλ νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ΤΑ θαη φρη 

ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη (δ) ηελ πξφζζεζε ζηαδίσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ αιιά αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθά ζηάδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηερλνινγηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε νδήγεζε ζηελ επηινγή ηξηψλ πηζαλψλ 

ζηαδίσλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή γηα ελζσκάησζε ζην λέν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

Σν πεξηερφκελν θαη ηα πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3. 

 

2.4  πκπεξάζκαηα θαη Αλνηρηά Δξεπλεηηθά Πεδία 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή έξεπλα βαζηδφκελε ζε αθαδεκατθά πξφηππα αλαζθφπεζεο θαη 

θξηηηθήο αλάιπζεο πεξηγξάθεη ζην Κεθάιαην 2: (α) ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (β) ηελ 

ΤΑ. Δπηζεκαίλεη ηα νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηα νθέιε ηεο ΤΑ θαη 

απνθαιχπηεη κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηα 

παξαθάησ ζεκαληηθά επξήκαηα. 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη: (α) έλαο απφ 

ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο είλαη ε νινθιήξσζε 

θαη νη Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο γηα ηα νπνία 

αλαδεηνχλ ιχζεηο (Shah et al., 2007, Baskerville et al., 2012), (β) κε ηελ ΤΑ νη Σξάπεδεο 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε (Rosen et al., 2008, Baskerville et al., 2012),  (γ) ηα δηάθνξα 

κνληέια θαη κεζνδνινγηθά πιαίζηα πνπ εληνπίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ΤΑ δελ ζπγθιίλνπλ ζε κηα απνδεθηή νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, παξνπζηάδνπλ 
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ειιείςεηο θαη έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ παξαγφλησλ, ην πεξηερφκελν ηεο πηνζεζίαο θαη ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο, (δ) νξηζκέλνη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ΤΑ δηαθέξνπλ φηαλ εμεηάδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο  επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ciganek et al., 2009), (ε) ην 

πεξηερφκελν θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα εθηέιεζεο ελφο έξγνπ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ θιάδν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην είδνο ηνπ έξγν 

(Marchewka, 2013) θαη (δ) νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ ηελ ΤΑ απφ δηαθνξεηηθή 

νπηηθή εζηηάδνληαο ζηε γεληθή εθαξκνγή ηεο ΤΑ ζε επηρεηξήζεηο θαη φρη ζηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Lee et al., 2010).  

 

Δπηπξφζζεηα, εληνπίδνληαη ζεκαληηθά εξεπλεηηθά θελά θαη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη: (α) έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηε κε επηηπρή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο θαη ηελ αδπλακία ησλ Σξαπεδψλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα νθέιε 

ηεο ΤΑ απνηειεί ε έιιεηςε ζρεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ (Schonewille et al., 2010, 

Shah et al., 2007), (β) δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηαδίσλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (γ) αλ 

θαη ππάξρνπλ κνληέια θαη κεζνδνινγηθά πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δελ ππάξρεη 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ λα εμεγεί θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία 

θαη επηηπρία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ελφο λένπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ αλακέλεηαη λα είλαη αλαγθαίν γηα ηηο Σξάπεδεο γηα ηε 

ζσζηή ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

ην Κεθάιαην 3 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο αλαιχεηαη θαη πεξηγξάθεηαη κε 

ιεπηνκέξεηα ην λέν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΗΑ ΣΖ ΤΑ 

ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

 

 

Πεξίιεςε 

 

Σν Κεθάιαην 2 επηθεληξψζεθε ζηελ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

παξνπζίαζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, 

(β) ηηο πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, (γ) ηα θαλάιηα ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο, (δ) νξηζκέλα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεθηξνληθέο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, (ε) ηελ ΤΑ, (δ) ηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ, (ε) ηα πηζαλά 

πιενλεθηήκαηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (ζ) ηνπο πηζαλνχο 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, (η) ηηο πηζαλέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (θ) ηα πηζαλά ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν θχξην εξεπλεηηθφ θελφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 1.1 

εζηηάδεη ζηελ απνπζία ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηελ αλάγθε ζχλζεζεο ελφο ζρεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ (Schonewille, 2010, Shah et al., 2007). 

 

ην Κεθάιαην 3 ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηα επξήκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

γηα λα: (α) αλαιχζεη πεξαηηέξσ ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (β) ζπλζέζεη έλα λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη: 

(α) ηνπο πηζαλνχο θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, (β) κία πηζαλή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο θαη (γ) ην 

πεξηερφκελν θαη ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Έλα λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή  πνπ εζηηάδεη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ηφρνπο 3 θαη 4 ηεο Δλφηεηαο 

 

3 
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1.4 εθηηκάηαη φηη ζα: (α) απνζαθελίδεη έλλνηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηηο Σξάπεδεο ψζηε λα 

πξνρσξνχλ ζηελ πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ, (β) βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο ζηε ιήςε νξζψλ θαη 

γξήγνξσλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο θαη ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) πξνζζέηεη κία λέα ζεκαληηθή δηάζηαζε ζε ππάξρσλ 

πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ΤΑ θαη (δ) εκπινπηίδεη ηελ αθαδεκατθή 

βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

3.1  Δηζαγσγή 

 

πσο επηζεκαίλεηαη ζην Κεθάιαην 2 ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο απαηηεί κία απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη εθαξκνγψλ (ERP, CRM, Mobile Apps) θαη νη Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) ηα δηαθνξεηηθά κε ζπκβαηά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, (β) ηηο δηαθνξεηηθέο κε ζπκβαηέο εθαξκνγέο, (γ) ηα δηάζπαξηα 

δεδνκέλα θαη (δ) ηα δηαθνξεηηθά θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (Shah et al., 2007). 

Δπηπξφζζεηα, ε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη ηελ ΤΑ σο κηα ππνζρφκελε ιχζε (Rosen et al., 

2008) γηα λα απνθηήζνπλ νη Σξάπεδεο ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη λα επηιχζνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε (Baskerville et al., 2010). 

 

Χζηφζν, νη Σξάπεδεο ζπρλά αδπλαηνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα νθέιε ηεο YA (Shah et al., 

2007, Rosen et al., 2008, Baskerville et al., 2010) θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηε κε 

επηηπρή επίιπζε πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο απνηειεί ε έιιεηςε ελφο κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο (Schonewille et al., 2010). Γηα ην ιφγν απηφ ζην 

ζπγθεθξηκέλν Κεθάιαην πξνηείλεηαη  έλα λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην φπσο απνηππψλεηαη ζην ρήκα 3.1 ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Κεθαιαίνπ απνηειείηαη απφ: (α) ηνπο επηιεγκέλνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηηο  

επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο ησλ παξαγφλησλ (αλζξψπηλνη παξάγνληεο, επηρεηξεζηαθνί 

παξάγνληεο, ηερλνινγηθνί παξάγνληεο, παξάγνληεο απφδνζεο) θαη (γ) ην πεξηερφκελν θαη ηα 

πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο YA (εμέηαζε ΤΑ, ζρεδηαζκφο ΤΑ, απφθαζε γηα 

πηνζεζία ηεο ΤΑ). Ζ ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ φπσο θαη ε πεξηγξαθή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο επφκελεο 

Δλφηεηεο. 
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Γηα ηηο αλάγθεο ζχλζεζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ν 

ζπγγξαθέαο πηνζεηεί κία δνκεκέλε κέζνδν πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε. Σν κέξνο Α, 

Δλφηεηα 3.2, πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη 

θαη λα  πεξηγξάςεη ηνπο πηζαλνχο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρεκέλε 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν κέξνο Β (Δλφηεηα 3.3) βαζηδφκελν ζηελ 

αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνζδηνξίδεη θαη πεξηγξάθεη ηελ πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Σν Γ κέξνο (Δλφηεηα 3.4) παξνπζηάδεη θαη πξνζδηνξίδεη κε βάζε ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ην πεξηερφκελν θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο YA 

(εμέηαζε ΤΑ, ζρεδηαζκφο ΤΑ, απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ) θαη ην κέξνο Γ (Δλφηεηα 3.5) 

ελζσκαηψλεη φια ηα ζηνηρεία ησλ κεξψλ Α,Β,Γ θαη παξνπζηάδεη ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην εμεηάδεηαη κε κία πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (Κεθάιαην 5) θαη 

πξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ζην Κεθάιαην 6. 

 

3.2  Μέξνο Α- Πηζαλνί Κξίζηκνη Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο (Κεθάιαην 2) πξνέθπςε φηη αλ θαη ππάξρνπλ 

έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δελ ππάξρεη έξεπλα πνπ λα πξνζδηνξίδεη θαη κειεηά ηνπο 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ Δλφηεηα 2.3.5 αλαιχνληαη πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ΤΑ ή/θαη ηελ νινθιήξσζε κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ πηζαλψλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο  

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ θαηαγξαθή ησλ 

παξαγφλησλ νινθιήξσζεο νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ 114 πηζαλψλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ 

γηα ηελ επηηπρή πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ απνηππψλνληαη 

ελνπνηεκέλνη ζηνλ Πίλαθα 2.10 ηνπ Κεθαιαίνπ 2. 

 

πσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Δλφηεηα 2.3.6 δεδνκέλνπ φηη: (α) δε κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη λα εμεηαζηεί έλαο ηφζν κεγάινο αξηζκφο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο 

ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ηνλ πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ 
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δηαζέηνπλ ηα αλψηεξα ηξαπεδηθά ζηειέρε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, (β) δελ είλαη φινη νη 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο ην ίδην ζεκαληηθνί θαη (γ) ππάξρνπλ παξάγνληεο  πνπ κπνξνχλ λα 

ζπγρσλεπηνχλ ν ζπγγξαθέαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πηνζεηεί κία 

δνκεκέλε κέζνδν επηπξφζζεηεο αλάιπζεο, ζε βάζνο εμέηαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. Ζ κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη: (α) ηε ζπγρψλεπζε παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο κε ίδηα ή παξφκνηα έλλνηα, (β) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο, (γ) ηελ αθαίξεζε 

παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνη θαη ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ 

σο ππνθαηεγνξίεο παξαγφλησλ θαη (δ) ηελ πξφζζεζε παξαγφλησλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ αιιά αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί ζε παιαηφηεξεο 

έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία άιισλ ιχζεσλ νινθιήξσζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε νδήγεζε ζηελ επηινγή ησλ 15 πην ζεκαληηθψλ πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξνθχπηεη ε αλάγθε νη επηιεγκέλνη παξάγνληεο λα εμεηαζηνχλ 

ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα (Κεθάιαην 5). Ζ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζην 

Κεθάιαην 6 ζα νδεγήζεη ζηελ επαιήζεπζε ή φρη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγφλησλ. 

 

Οη δεθαπέληε παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα, (γ) ην θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε, (ε) νη 

δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (ζ) ε επζπγξάκκηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ ηερλνινγία, (η) ε επηθνηλσλία, (θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, (κ) ε 

ζηξαηεγηθή, (λ) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα θαη (ν) ε ππνζηήξημε. Ο 

ζπγγξαθέο επηζεκαίλεη φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηε δνκεκέλε κέζνδν επηπξφζζεηεο 

αλάιπζεο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ επηιέρηεθαλ νη 15 πηζαλνί ζεκαληηθφηεξνη 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν γεγνλφο 

απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαηξεί ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ππφινηπσλ παξαγφλησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.10 ηνπ Κεθαιαίνπ 2. Οη 

επηιεγκέλνη παξάγνληεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

Δκπόδηα: Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ εκπνδίσλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ 

θαηά ηελ πηνζεζία ιχζεσλ νινθιήξσζεο επηζεκαίλεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο θαη ε 

ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ησλ εκπνδίσλ εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά 
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πξνβιήκαηα αθφκε θαη ζε κία ελδερφκελε απνηπρία ελφο έξγνπ πηνζεζίαο (Themistocleous & 

Mantzana, 2010). Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ηα ζεκαληηθφηεξα πηζαλά εκπφδηα πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ελζσκαηψλνληαη ζην πξνηεηλφκελν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηα εκπφδηα δηαρσξίδνληαη ζε: (α) εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (β) εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. 

πγθεθξηκέλα, ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη 

ελζσκαηψλνληαη ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην είλαη: (α) ε απαίηεζε γηα εμνηθείσζε ησλ 

πειαηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, (β) ε δπζπηζηία ηνπ πειάηε, 

(γ) ε έιιεηςε δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ, (δ) ην απμεκέλν θφζηνο, (ε) ηα ζέκαηα αζθάιεηαο,   

(δ) ε απαίηεζε γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, (ε) ε πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, (ζ) ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα θνπιηνχξαο 

ζηελ Σξάπεδα θαη (η) ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Σα πηζαλά εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη ελζσκαηψλνληαη ζην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην είλαη: (α) ην πςειφ θφζηνο, (β) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (γ) ε πςειή 

πνιππινθφηεηα, (δ) ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, (ε) ηα 

πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, (δ) ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο 

ηεο Σξάπεδαο, (ε) ην εχξνο ησλ αιιαγψλ, (ζ) ε έιιεηςε ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ κε γλψζε 

ΤΑ θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, (η) ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα εθπαίδεπζε ζε ΤΑ, (θ) ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο, (ι) ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνπιηνχξα θαη (κ) θαη ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ΤΑ. 

 

Δπηπξφζζεηα, ν ζπγγξαθέαο πηνζεηεί ζην ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην κία 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ ζε: (α) νηθνλνκηθά, (β) νξγαλσζηαθά, (γ) επηρεηξεζηαθά θαη 

(δ) ηερλνινγηθά εκπφδηα. Μία παξφκνηα ηαμηλφκεζε εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ζε αξθεηά 

πιαίζηα πηνζεζίαο ηερλνινγηψλ νινθιήξσζεο (Themistocleous & Mantzana, 2010) θαη γηα 

απηφ ην ιφγν ελζσκαηψλεηαη ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

πηζαλψλ εκπνδίσλ θαη νη πξνηεηλφκελεο ηαμηλνκήζεηο ησλ εκπνδίσλ αλακέλεηαη λα 

βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη ζηελ θαιχηεξε 

παξνπζίαζε ησλ εκπνδίσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Σξάπεδαο. 
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Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηα πηζαλά εκπφδηα θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.1. 

 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ 

Πηζαλώλ Δκπνδίσλ 

Πηζαλά Δκπόδηα πνπ 

ρεηίδνληαη κε ηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

Πηζαλά Δκπόδηα πνπ 

ρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ 

Οηθνλνκηθά Δκπόδηα 

Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηε 

ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ πειάηε. Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ην 

πξνζσπηθφ γηα ηελ ΤΑ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Σξάπεδαο. 

Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ην 

πξνζσπηθφ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Σξάπεδαο. 

Οξγαλσζηαθά Δκπόδηα 

Ζ πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Σξάπεδαο 

Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα θνπιηνχξαο ζηελ 

Σξάπεδα. 

Ζ έιιεηςε ηξαπεδηθψλ 

ππαιιήισλ κε ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

Ζ έιιεηςε ηξαπεδηθψλ 

ππαιιήισλ κε γλψζε ηεο ΤΑ 

θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. 

Ζ απαίηεζε γηα εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

Ζ απαίηεζε γηα εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ ΤΑ. 

Σν εχξνο ησλ αιιαγψλ 

Δπηρεηξεζηαθά Δκπόδηα 

Ζ δπζπηζηία ηνπ πειάηε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ. 

Ζ έιιεηςε δηαπξνζσπηθψλ 

επαθψλ γηα ηελ επίιπζε 

απνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Ζ πςειή πνιππινθφηεηα ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ. 

Σα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαπιάλεζε ησλ πειαηψλ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Σα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο. 

Σα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο 

ηεο Σξάπεδαο. 

Ζ έιιεηςε ρξφλνπ γηα 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

Ζ έιιεηςε ρξφλνπ γηα 

εθπαίδεπζε ζε ΤΑ. 

Σερλνινγηθά Δκπόδηα 

Ζ απαίηεζε γηα εμνηθείσζε ησλ 

πειαηψλ ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 
Σα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ. 
Σα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο 

Σξάπεδαο. 

Πίλαθαο 3.1: Σα Πηζαλά Δκπόδηα γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 
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Πιενλεθηήκαηα: Αξθεηά πιαίζηα πηνζεζίαο αλαθέξνληαη ζηε ζεκαζία ησλ 

πιενλεθηεκάησλ. Ζ θαηαλφεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ απφ κία ελδερφκελε πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα πνπ ζπκβάιεη ζηελ απφθαζε γηα 

πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ δηφηη εθηηκάηαη φηη ηα πιενλεθηήκαηα πξνζδηνξίδνπλ σο έλα βαζκφ ην 

ελδερφκελν θέξδνο κίαο επηρείξεζεο απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Σα πιενλεθηήκαηα ζην 

πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ δηαρσξίδνληαη φπσο θαη ηα εκπφδηα 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ζε: (α) πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή (Kurnia et al., 2008, Hoehle et al., 2008, Licker et al., 2010) θαη (β) 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ (Graves, 2009, Yoon & Carter, 

2007, Baskerville et al., 2010, HP, 2008).  

 

πγθεθξηκέλα ηα ζεκαληηθφηεξα πηζαλά πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2.2.2 θαη ελζσκαηψλνληαη ζην πξνηεηλφκελν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην είλαη: (α) ε ηαρχηεηα ηεο ζπλαιιαγήο, (β) ε επειημία, (γ) ε θαιχηεξε 

δηαρείξηζε θαη ν θαιχηεξνο έιεγρνο, (δ) ν ρξφλνο, (ε) νη ρακειφηεξεο ρξεψζεηο, (δ) ε πξάζηλε 

ηξαπεδηθή θαη (ε) ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην κεησκέλν θφζηνο γηα ηηο Σξάπεδεο.  

 

Σα πηζαλά πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ, πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Δλφηεηα 2.3.4 θαη ελζσκαηψλνληαη ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην είλαη: (α) ηα 

νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα, (β) ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επειημία ησλ ηξαπεδηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ, (γ) ε επζπγξάκκηζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ ηερλνινγία, 

(δ) ε επηζηξνθή ζηελ επέλδπζε, (ε) ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηάζεζεο ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηελ 

αγνξά, (δ) ην κεησκέλν θφζηνο, (ε) ε απνηειεζκαηηθφηεξε επαλαρξεζηκνπνίεζε, (ζ) ε 

νινθιήξσζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ (ERP, CRM, Mobile Apps), 

δεδνκέλσλ θαη ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ θαη (η) ε ζηαζεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 

Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ν ζπγγξαθέαο πηνζεηεί ηελ ίδηα θαηεγνξηνπνίεζε 

πνπ επηιέρηεθε γηα ηα πηζαλά εκπφδηα θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. πγθεθξηκέλα, ζην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ηα πιενλεθηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε: (α) νηθνλνκηθά, (β) νξγαλσζηαθά,                 

(γ) επηρεηξεζηαθά θαη (δ) ηερλνινγηθά πιενλεθηήκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαμηλφκεζε 

επηιέρηεθε κεηαμχ άιισλ δηφηη κία παξφκνηα ηαμηλφκεζε εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ζε 

αξθεηά πιαίζηα πηνζεζίαο ηερλνινγηψλ νινθιήξσζεο (Themistocleous & Mantzana, 2010) 

θαη εθηηκάηαη φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη 

ζηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηεο ΤΑ.  
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Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηα πηζαλά πιενλεθηήκαηα θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.2. 

 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ 

Πηζαλώλ Πιενλεθηεκάησλ 

Πηζαλά Πιενλεθηήκαηα πνπ 

ρεηίδνληαη κε ηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

Πηζαλά Πιενλεθηήκαηα πνπ 

ρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ 

Οηθνλνκηθά Πιενλεθηήκαηα 

Σα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Σα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ. 

Οη ρακειφηεξεο ρξεψζεηο γηα 

ηνλ πειάηε. 
Ζ επηζηξνθή ζηελ επέλδπζε 

Σν κεησκέλν θφζηνο γηα ηηο 

Σξάπεδεο ζε ζρέζε κε ηα 

ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα. 

Σν κεησκέλν θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ καθξνπξφζεζκα. 

Οξγαλσζηαθά Πιενλεθηήκαηα Ζ πξάζηλε ηξαπεδηθή 

Ζ επζπγξάκκηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ 

ηερλνινγία. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ππεξεζηψλ. 

Δπηρεηξεζηαθά 

Πιενλεθηήκαηα. 

Ζ επειημία ηφζν γηα ηελ 

Σξάπεδα φζν θαη γηα ηνλ 

πειάηε. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

επειημία ησλ ηξαπεδηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ. 

Ζ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη ν 

θαιχηεξνο έιεγρνο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ 

Σξάπεδα. 

Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηάζεζεο 

ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηελ 

αγνξά. 
Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα ηνλ 

πειάηε. 

Σερλνινγηθά Πιενλεθηήκαηα 

Ζ ηαρχηεηα ηεο ζπλαιιαγήο. 

Ζ νινθιήξσζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ (ERP, 

CRM, Mobile Apps), 

δεδνκέλσλ θαη ηξαπεδηθψλ 

θαλαιηψλ. 

Ζ πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο απφ 

παληνχ θαη εηθνζηηέζζεξηο ψξεο 

ην εηθνζηηεηξάσξν ιφγσ ηεο 

ηερλνινγίαο. 

Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Πίλαθαο 3.2: Σα Πηζαλά Πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή  

 

Κόζηνο: Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ θαη ην 

πξνζσπηθφ αιιά θαη κία ελδερφκελε κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κέζνπ ηνπ θαιχηεξνπ ειέγρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ απφ κία θεληξηθή IT κνλάδα θαη κέζνπ ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηψλ πνπ νδεγεί ζε ιηγφηεξεο αλάγθεο γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ πξέπεη λα αλαιπζεί 

θαη λα θαηαλνεζεί απφ ηηο Σξάπεδεο (Gold-Bernstein & Ruh, 2004, Marks, 2008, Luthria & 

Rabhi, 2009, Ignatiadis et.al., 2008, Mueller et al., 2010). Τπφ ηελ έλλνηα απηή ην θφζηνο 
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εθηηκάηαη φηη απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επηηπρή πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ελζσκαηψλεηαη ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην.  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ θφζηνο ν ζπγγξαθέαο πηνζεηεί κία 

θαηεγνξηνπνίεζε ζε: (α) άκεζν, (β) έκκεζν αλζξψπηλν θαη (γ) έκκεζν νξγαλσζηαθφ θφζηνο. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε κε επηηπρία ζε άιια πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηερλνινγίεο νινθιήξσζεο (Themistocleous & Mantzana, 2010). Σν άκεζν θφζηνο 

αλαθέξεηαη ζην θφζηνο πινπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο κηαο ηερληθήο ιχζεο θαη θαιχπηεη ην 

ινγηζκηθφ, ην πιηθφ, ην θφζηνο αλάπηπμεο, ην θφζηνο γηα ηνπο ζπκβνχινπο θαη ην θφζηνο γηα 

ηε ζπληήξεζε ηεο ιχζεο. Σν έκκεζν θφζηνο δηαθξίλεηαη ζε: (α)  έκκεζν αλζξψπηλν θαη      

(β) έκκεζν νξγαλσζηαθφ. Σν έκκεζν αλζξψπηλν θφζηνο πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε, ηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ θαη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο 

θαη ηηο αλαγθαίεο δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο ελψ ην έκκεζν νξγαλσζηαθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη 

ην θφζηνο αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ αιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο θαη ηηο 

πηζαλέο πξνζσξηλέο απψιεηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ιφγσ ηεο αιιαγήο.  

 

Οη πηζαλέο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.3. 

 

Καηεγνξηνπνίεζε Κόζηνο 

Άκεζν Κόζηνο 

Γηα ην πιηθφ 

Γηα ην ινγηζκηθφ 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιχζεο 

Γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο ιχζεο 

Γηα ηελ ππνζηήξημε απφ ζπκβνχινπο 

Έκκεζν Αλζξώπηλν Κόζηνο 

Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

Γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο. 

Γηα επηπξφζζεηεο δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο 

Έκκεζν Οξγαλσζηαθό Κόζηνο 

Γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο Σξάπεδαο. 

Γηα ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο 

Σξάπεδαο. 

Γηα ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο κείσζεο ηεο αληίδξαζεο 

ζηελ αιιαγή. 

Γηα ηνλ απαξαίηεην αλαζρεδηαζκφ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Πίλαθαο 3.3: Σν Πηζαλό Κόζηνο γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 
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Κόπσζε: Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

παξάγνληα θφπσζε (Proctor et al., 2008, Stamina, 2011, Marcora, 2009). Ζ θφπσζε 

πεξηγξάθεη κηα ζσκαηηθή ή/θαη κία δηαλνεηηθή θαηάζηαζε φπνπ ν ππάιιεινο ηεο Σξάπεδαο 

ληψζεη θνπξαζκέλνο θαη αδχλακνο. Ζ ζσκαηηθή θφπσζε εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ αχμεζε ησλ ιαζψλ θαη ε ςπρηθή θφπσζε κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη ππλειίαο. πρλά ε ζσκαηηθή θφπσζε θαη ε 

ςπρηθή θφπσζε ζπλππάξρνπλ. Οη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εθηηκάηαη φηη αληηκεησπίδνπλ λέεο 

πξνθιήζεηο, εξγάδνληαη εληαηηθά πνιιέο ψξεο θαη παξαθνινπζνχλ ζπλερψο πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο αλακέλεηαη ε εκθάληζε ζπκπησκάησλ θφπσζεο. 

  

Σν θχξην ζχκπησκα ηεο θφπσζεο είλαη ε εμάληιεζε κεηά απφ ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Οη ηξαπεδνυπάιιεινη ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα θφπσζεο ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα απμεκέλα σξάξηα, ηνλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο θαη ηε ζπλερφκελε 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα νδεγνχλ ζε εμάληιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Proctor & Zandt, 2008) θαη 

πξέπεη λα κειεηεζνχλ απφ ηηο Σξάπεδεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν παξάγνληαο θφπσζε 

ελζσκαηψλεηαη πξνο εμέηαζε ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην. 

 

Γεμηόηεηεο: Οη  δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθφ 

παξάγνληα (Soja, 2011) θαη ελζσκαηψλνληαη ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη Σξάπεδεο έρνπλ αλάγθε απφ πνιχ 

θαιά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηε ηξαπεδηθή. Πξηλ 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε Σξάπεδα εθηηκάηαη φηη νθείιεη λα 

εμεηάδεη εάλ κπνξεί λα πινπνηεζεί ην έξγν απνηειεζκαηηθά απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ή εάλ 

απαηηνχληαη θαη ζε πνηφ βαζκφ λέεο πξνζιήςεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

Οη δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα απνηεινχλ θξηηήξην γηα ηελ απφθαζε πηνζεζίαο ή 

κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηφηη εθηηκάηαη φηη ε πξνζπάζεηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ρσξίο ηνπο αλζξψπνπο κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ζα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ Σξάπεδα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζε απνηπρία ηνπ ζπλνιηθνχ 

έξγνπ (Schonewille, 2010, Stone, 2005, Antikainen & Pekkola, 2009). 

 

Άγρνο: Σν άγρνο ζρεηίδεηαη κε ηελ έληαζε ηεο εξγαζίαο, ην θφξην εξγαζίαο, ηελ θαηαλφεζε 

ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε. Οη ππάιιεινη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

πηνζεζία έξγσλ ΤΑ ζηηο Σξάπεδεο αλακέλεηαη λα εξγάδνληαη θάησ απφ πίεζε θαη κε απζηεξά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα. Σν άγρνο απνηππψλεη ζπλήζσο κηα αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη 
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επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κεησκέλε απηνεθηίκεζε, κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζε έλα θαχιν 

θχθιν ελνρνπνίεζεο θαη ακθηβνιίαο. Σα παξαπάλσ έρνπλ ζνβαξή επίπησζε ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ (Proctor et al., 2008, Stamina, 2011, Marcora, 2009, Proctor 

& Zandt, 2008) θαη γηα ην ιφγν απηφ  ην άγρνο πεξηιακβάλεηαη πξνο εμέηαζε ζην ζεσξεηηθφ 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

  

Αληίζηαζε ζηελ Αιιαγή: Ο παξάγνληαο αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ζεσξείηαη θξίζηκνο γηα ηελ 

επηηπρία φισλ ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο (Themistocleous & Mantzana, 2010). Ζ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ απαηηεί λένπο ηξφπνπο ζθέςεηο θαη έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Ζ αλάγθε 

ρξήζεο άγλσζησλ εθαξκνγψλ θαη ε αιιαγή ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζπρλά νδεγνχλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζε αλαζθάιεηα πνπ πεγάδεη απφ θφβν πξνο ην θαηλνχξγην θαη άγλσζην. 

Γηα ην ιφγν απηφ νη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο ελδερνκέλσο πξνθαηαβνιηθά λα είλαη δχζπηζηνη 

θαη αξλεηηθνί σο πξνο ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ πινπνίεζε κίαο 

αιιαγήο ζπλήζσο απνηειεί κηα δχζθνιε ππφζεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Αλ θαη ππάξρνπλ 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε ησλ αιιαγψλ έλα 70% ησλ 

πξνγξακκάησλ αιιαγήο απνηπγράλνπλ (Beer & Nohria, 2000). Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε 

Σξάπεδα εθηηκάηαη φηη νθείιεη λα εμεηάδεη κε πξνζνρή ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ψζηε λα 

είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. 

 

Δπζπγξάκκηζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο κε ηελ Σερλνινγία: Ζ επζπγξάκκηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ ηερλνινγία (Business & ΗΣ) δελ απνηειεί εχθνιν ζηφρν θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Luftman, (2003) βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 10 θνξπθαίσλ ζεκαληηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη 

ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ππεξεζηψλ γηα παξνρή λέσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζε λέεο αλάγθεο ηεο Σξάπεδαο θαη αιιαγέο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Σξάπεδαο εθηηκάηαη φηη απαηηνχλ κία απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία ησλ δχν ηνκέσλ θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε επηηπρία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εθηηκάηαη φηη απαηηεί κία 

απνηειεζκαηηθή επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο κε έκθαζε 

ζηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλάγθεο ηεο Σξάπεδαο. Ζ επζπγξάκκηζε ησλ δχν 

ηνκέσλ απαηηεί ηελ πηνζεζία θνηλψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ. Ο 

παξάγνληαο ηεο επζπγξάκκηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ ηερλνινγία αλαθέξεηαη σο 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζε αξθεηά πιαίζηα πηνζεζίαο ηερλνινγηψλ 
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νινθιήξσζεο  (Luftman, 2003, Graves, 2009, Luthria & Rabhi, 2009, Grembergen, 2010, 

Joachim et al., 2011, Chang & Lue, 2009, Haresh & Fethi, 2009, Lee et al., 2010) θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ελζσκαηψλεηαη ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξνο εμέηαζε. 

 

Δπηθνηλσλία: Ζ επηθνηλσλία είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζε θάζε έξγν πνπ απαηηεί ην ζπγρξνληζκφ 

θαη ηε δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή 

εξγαζία θαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο Σξάπεδαο. Μία θαιή θαη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο θαη κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη 

ηνπο πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ΤΑ ή/θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο εθηηκάηαη φηη είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε δηαδηθαζία ηεο κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ απφ έλα 

άηνκν ζε έλα άιιν θαη ε θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην δεχηεξν. Μία πξνβιεκαηηθή 

επηθνηλσλία ζε έλα έξγν δελ εμαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε εηζξνή θαη εθξνή πιεξνθνξηψλ θαη 

ζπλεπψο πξνθαιεί ζχγρπζε ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο. Δθηφο απφ ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα: (α) ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο θαινχ θιίκαηνο εξγαζίαο ζηελ Σξάπεδα, (β) δηεπθνιχλεη ηελ αλάζεζε θαη 

αλάιεςε αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ θαη (γ) βνεζάεη ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία πνπ ππνθηλεί ην πξνζσπηθφ ζε πςειφηεξα επίπεδα απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

Δπηπξφζζεηα, κία θαιή ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αθνζίσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηελ Σξάπεδα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. 

Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζε έλα έξγν εθηηκάηαη φηη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα λα 

ιεθζνχλ γξήγνξεο απνθάζεηο,  βνεζάεη ζηελ παξαθίλεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ, 

βνεζάεη ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηνπ έξγνπ θαη βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία ελφο πςεινχ εζηθνχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ (Cornelissen, 2011). Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο 

αλαθέξεηαη ζε αξθεηά πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε (Lee et al., 2010, 

Schonewille, 2010) θαη γηα ην ιφγν απηφ ελζσκαηψλεηαη ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

ηόρνο: Ζ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζπκβαδίδεη κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ελφο κεηξήζηκνπ, εθηθηνχ, ξεαιηζηηθνχ θαη ρξνληθά θαζνξηζκέλνπ μεθάζαξνπ  

ζηφρνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ έλα επηρεηξεζηαθφ 

πξφβιεκα ή κία επηρεηξεζηαθή επθαηξία αλαγλσξίδνληαη. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί κε 
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επηηπρία ην πξφβιεκα ή ε επθαηξία απαηηείηαη απφ ηελ αξρή ν θαζνξηζκφο ελφο μεθάζαξνπ 

ζηφρνπ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα ζηφρνπ αλαθέξεηαη ζε αξθεηά πιαίζηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε (Lee et al., 2010, Lawler et al., 2008, IBM, 2008) θαη 

εθηηκάηαη φηη ν παξάγνληαο ζηφρνο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Υσξίο ηνλ θαζνξηζκφ ελφο μεθάζαξνπ 

ζηφρνπ απφ ηελ αξρή έλα έξγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ αλακέλεηαη λα νδεγεζεί ζηελ 

απνηπρία (Lee et al., 2010). Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν παξάγνληαο ζηφρνο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη πξνο έιεγρν ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην. 

 

Κίλδπλνο: Ο παξάγνληαο θίλδπλνο απνηειεί έλαλ άιιν ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη 

ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε Σξάπεδεο δηφηη θαηά θαλφλα νη Σξάπεδεο δελ εγθξίλνπλ 

ηελ πηνζεζία νπνηαζδήπνηε λέαο ηερλνινγηθήο ιχζεο ρσξίο λα εμεηάζνπλ ηνλ ελδερφκελν 

θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ιχζε απηή (Baskerville et al., 2010). Οη θίλδπλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εθηηκάηαη φηη απνηεινχλ πάληα πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηηο Σξάπεδεο θαη θάζε Σξάπεδα νθείιεη λα παξαθνινπζεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ απνηειεί έλαλ θεληξηθφ 

ππξήλα ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο θάζε Σξάπεδαο  κε ηελ νπνία νη Σξάπεδεο πξνζεγγίδνπλ 

κεζνδηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Bessis, 2010). 

 

Ζ αλαγλψξηζε θαη ν ρεηξηζκφο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εθηηκάηαη φηη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ησλ ζπλνιηθψλ 

ζηφρσλ ηεο Σξάπεδαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα απνθαιχςεη απφ ηα αξρηθά 

ζηάδηα αλ πξέπεη ή φρη κία Σξάπεδα λα πηνζεηήζεη ηελ ΤΑ. Δπηπξφζζεηα, πνιιά πηζαλά 

πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αξρή κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ θαη λα δψζνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνλ ππεχζπλν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ λα πξνζδηνξίζεη κία δηαθνξεηηθή πνξεία θαηά 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ πξέπεη λα ελζσκαηψλεη κέζα 

πνπ ζα εληνπίδνπλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ζα ηνπο αλαιχνπλ, ζα ηνπο ηεξαξρνχλ θαη ζα 

ηνπο δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ζε ζπλερή βάζε (Bessis, 2010). Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο ν παξάγνληαο θίλδπλνο πνπ αλαθέξεηαη απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο σο ζεκαληηθφο 

(Robert & Chapman, 2011, Lawler et al., 2008, Antikainen & Pekkola, 2009) 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

ηξαηεγηθή: Ο παξάγνληαο ζηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη κε έλα καθξνπξφζεζκν ζρέδην γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ θαη απαηηεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ: (α) ηνπ ζθνπνχ,                  

(β) ηνπ νξάκαηνο, (γ) ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ, (δ) ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ, (ε) ησλ πνιηηηθψλ θαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82
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(ε) ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ πηνζεζία κηαο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο πνπ ελζσκαηψλεη κε επηηπρία φια ηα ζέκαηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηερλνινγίαο  κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ν απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο εθηηκάηαη φηη απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα ζηξαηεγηθή αλαθέξεηαη ζε αξθεηά πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ηερλνινγίεο νινθιήξσζεο θαη ηελ ΤΑ (Lawler et al., 2008, Luthria & Rabhi, 2009, 

Schonewille, 2010) θαη γηα ην ιφγν απηφ ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο πηνζεηείηαη γηα 

ελζσκάησζε ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην. 

 

Σερλνινγηθή Τπνδνκή: Οη Σξάπεδεο έρνπλ αλάγθε απφ κία θαηάιιειε ηερλνινγηθή 

ππνδνκή γηα λα παξέρνπλ ηηο βέιηηζηεο δπλαηέο ππεξεζίεο θαη επελδχνπλ ζεκαληηθά πνζά 

ζηελ πηνζεζία, αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε ηεο ηξαπεδηθήο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο (Celent, 

2012). Μία Σξάπεδα ρξεζηκνπνηεί ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία (πιηθφ & ινγηζκηθφ) κεηαμχ 

άιισλ γηα ηελ επίηεπμε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο απψιεηαο ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηελ άξηζηε αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Ζ ππάξρνπζα ηερλνινγηθή 

ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο θαη ε εμέηαζε γηα ελδερφκελεο κειινληηθέο αλάγθεο αλαβάζκηζεο ηεο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ζεσξνχληαη θξίζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πηνζεζία ηερλνινγηψλ 

νινθιήξσζεο (Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο πνπ ζρεηίδεηαη κε: (α) ην πιηθφ (hardware) θαη (β) ην 

ινγηζκηθφ (software) αλακέλεηαη λα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα δηφηη ε πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή βαζίδεηαη θπξίσο ζε ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

θαη ηελ πθηζηάκελε ηερλνινγηθή ππνδνκή. Ο αξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ησλ εθαξκνγψλ (ERP,CRM, Mobile Apps) θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

θαλαιηψλ φπσο θαη ν βαζκφο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ε αζπκβαηφηεηα ηνπο εθηηκάηαη φηη 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Μία επηηπρεκέλε 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο Σξάπεδεο δε κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ρσξίο ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή θαη θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο (Gupta, 2010). 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη δεδνκέλνπ φηη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή αλαθέξεηαη ζηα πεξηζζφηεξα πιαίζηα νινθιήξσζεο 

(Themistocleous & Mantzana, 2010, Lawler et al., 2008, IBM, 2008, Lee et al., 2010, Schelp 
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& Aier, 2009) ν παξάγνληαο ηερλνινγηθή ππνδνκή ελζσκαηψζεθε ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Αζθάιεηα: Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί ζηφρν γηα θαθφβνπινο ρξήζηεο θαη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ε αζθάιεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Σα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα βξίζθνληαη πάληα ζηελ θνξπθή ησλ βαζηθψλ αλεζπρηψλ 

ησλ Σξαπεδψλ. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή βαζίδεηαη ζε κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

πειαηψλ θαη ηεο Σξάπεδαο. Κάζε ελέξγεηα πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζε απηή ηε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο βιάπηεη ζνβαξά ηελ εηθφλα ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

(Hanacek et al., 2010). 

 

Ζ παξνρή ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απμάλεη ην επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο δηφηη 

εθζέηεη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο (CRM, ERP, Mobile Apps) θαη δεδνκέλα ζε 

αλνηρηά θαη επάισηα πεξηβάιινληα. Οη θαθφβνπιεο επηζέζεηο ζε πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο έρνπλ ζνβαξέο: (α) λνκηθέο, (β) νηθνλνκηθέο θαη (γ) εζηθέο πξνεθηάζεηο γηα ηηο 

Σξάπεδεο. Σα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ θαη ηηο  

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηελ 

Σξάπεδα.  Ζ Σξάπεδα επηβάιιεηαη λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ζέκαηα αζθάιεηαο θαη λα 

εμεηάδεη ηπρφλ αιιαγέο θαη επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη δεδνκέλνπ φηη ε αζθάιεηα 

αλαθέξεηαη απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληεο γηα ηελ 

επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη κία επηηπρεκέλε πηνζεζία ηερλνινγηψλ 

νινθιήξσζεο (Wati et al., 2009,  Lawler et al., 2008, Mohamad & Ismail, 2009, Claessens, 

2004, Hanacek et al., 2010) ν παξάγνληαο αζθάιεηα ελζσκαηψλεηαη ζην κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Τπνζηήξημε: Ζ ππνζηήξημε απφ εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο θαη παξφρνπο ιχζεσλ 

νινθιήξσζεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηδηαίηεξα εάλ ε Σξάπεδα δε 

δηαζέηεη άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (πνζφηεηα θαη πνηφηεηα) γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο 

έξγνπ φπσο είλαη ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ε επηηπρία ή ε απνηπρία πηνζεζίαο έξγσλ πιεξνθνξηθήο ή νινθιήξσζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ ηερλνινγίαο θαη ζπκβνχισλ (Chang & Lue, 2009). 

 

Αλ θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ ιχζεσλ νινθιήξσζεο θαη 

ησλ ζπκβνχισλ ππνζηήξημεο θξίλεηαη ζεκαληηθή πνιιέο Σξάπεδεο εθηηκάηαη φηη ππνηηκνχλ: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127
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(α) ην ρξφλν, (β) ηελ πξνζπάζεηα θαη (γ) ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλεξγαηψλ. Ζ Σξάπεδα νθείιεη λα γλσξίδεη απφ ηελ αξρή: (α) ηηο πηζαλέο ιχζεηο 

νινθιήξσζεο, (β) ηνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο ησλ ιχζεσλ νινθιήξσζεο θαη (γ) ηνπο 

πηζαλνχο ζπκβνχινπο ππνζηήξημεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ν παξάγνληαο ππνζηήξημε αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθφο ζε αξθεηά πιαίζηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ΤΑ (Salwan, 2007, Mohamad & Ismail, 2009, 

Ciganek et al., 2009, Schonewille, 2010) επηιέγεηαη γηα ελζσκάησζε ζην πξνηεηλφκελν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην. 

 

Οη δεθαπέληε πηζαλνί θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ εθηηκάηαη φηη επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα: 3.4. 

 

Οη Πηζαλνί Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά ύληνκε Πεξηγξαθή 

ηξαηεγηθή 

Lawler et al., (2008), Luthria 

& Rabhi, (2009), Schonewille, 

(2010) 

Έλα καθξνπξφζεζκν ζρέδην γηα 

ηελ επίηεπμε κίαο επηηπρεκέλεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

ηφρνο 
Lee et al., (2010), Lawler et 

al., (2008), IBM, (2008) 

Ο θαζνξηζκφο ελφο κεηξήζηκνπ, 

εθηθηνχ, ξεαιηζηηθνχ θαη ρξνληθά 

θαζνξηζκέλνπ μεθάζαξνπ  ζηφρνπ 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

Πιενλεθηήκαηα 

Lawler et al., (2008), 

Schonewille, (2010), HP, 

(2008), Graves, (2009), Yoon 

& Carter, (2007), Baskerville 

et al., (2010), HP, (2008) 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη: (α) κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη                                

(β) κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. 

Δπζπγξάκκηζε ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ 

Σερλνινγία. 

Graves, (2009), Baskerville et 

al., (2010), Luthria & Rabhi, 

(2009), Ignatiadis et.al.,(2008), 

IBM, (2008), Luftman, (2003),  

Grembergen, (2010), Joachim 

et al., (2011) 

Ζ επηηπρία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απαηηεί 

κία απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε ηεο 

ηερλνινγίαο κε ηηο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο. 

Κφζηνο 

Mueller et al., (2010), Gold-

Bernstein & Ruh, (2004), 

Marks, (2008), Luthria & 

Rabhi, (2009), Ignatiadis 

et.al.,(2008), HP, (2008), 

Mohamad & Ismail, (2009) 

Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ην 

ινγηζκηθφ, ην πξνζσπηθφ θαη ηε 

δηαρείξηζε. 
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Οη Πηζαλνί Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά ύληνκε Πεξηγξαθή 

Δπηθνηλσλία 
Lee et al., (2010), Schonewille, 

(2010), Cornelissen, (2011) 

Μία θαιή θαη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηεο 

Σξάπεδαο αιιά θαη ηεο Σξάπεδαο 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ηεο 

ΤΑ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Κίλδπλνη 

Lawler et al., (2008), Robert & 

Chapman, (2011), Antikainen 

& Pekkola, (2009) 

Οη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απνηεινχλ πάληα πξνηεξαηφηεηα 

γηα ηηο Σξάπεδεο θαη ε Σξάπεδα 

νθείιεη λα παξαθνινπζεί θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά 

ηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο. 

Σερλνινγηθέο Τπνδνκέο 
Lawler et al., (2008), IBM, 

(2008), Gupta, (2010) 

Ζ θαηαλφεζε ηεο ππάξρνπζαο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηεο 

Σξάπεδαο θαη ε εμέηαζε γηα 

κειινληηθή πηζαλή αλαβάζκηζε 

ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. 

Αζθάιεηα 

IBM, (2008), Mohamad & 

Ismail, (2009), Lawler et al., 

(2008), Claessens, (2004), 

Hanacek et al., (2010) 

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απνηειεί ζηφρν γηα θαθφβνπινπο 

ρξήζηεο θαη ε αζθάιεηα απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

Αληίζηαζε ζηελ Αιιαγή 
Themistocleous & Mantzana, 

(2010) 

Οη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο 

ελδερνκέλσο πξνθαηαβνιηθά λα 

είλαη δχζπηζηνη θαη αξλεηηθνί σο 

πξνο ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. 

Κφπσζε 
Proctor et al., (2008), Stamina-

BPM, (2011), Marcora, (2009) 

Οη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα ζρεηηθά κε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο, 

εξγάδνληαη εληαηηθά πνιιέο ψξεο 

θαη παξαθνινπζνχλ ζπλερψο 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ 

κπνξεί λα νδεγνχλ ζε 

ζπκπηψκαηα θφπσζεο. 

Άγρνο 
Proctor et al., (2008), Stamina-

BPM, (2011), Marcora, (2009) 

Σν άγρνο ζρεηίδεηαη κε: (α) ηελ 

έληαζε ηεο εξγαζίαο, (β) ην 

θφξην ηεο εξγαζίαο, (γ) ηελ 

θαηαλφεζε ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ 

θαη (γ) ηελ αλάγθε γηα 

εθπαίδεπζε θαηά ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127
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Οη Πηζαλνί Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά ύληνκε Πεξηγξαθή 

Γεμηφηεηεο 

Schonewille, (2010), Stone, 

(2005), Antikainen & Pekkola, 

(2009) 

Πξηλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε 

Σξάπεδα θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

εμεηάδεη εάλ κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ην έξγν 

απνηειεζκαηηθά απφ ην ππάξρνλ 

πξνζσπηθφ ή εάλ απαηηνχληαη θαη 

ζε πνηφ βαζκφ λέεο πξνζιήςεηο 

θαη ζπλεξγαζίεο κε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο. 

Δκπφδηα 
Themistocleous & Mantzana, 

(2010) 

Ζ θαηαλφεζε ησλ εκπνδίσλ:     

(α) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (β) 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ. 

Τπνζηήξημε 

Salwan, (2007), Mohamad & 

Ismail, 2009, Ciganek et al., 

2009, Schonewille, 2010 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε 

επηηπρία ή ε απνηπρία πηνζεζίαο 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο ή 

νινθιήξσζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ ζπκβνχισλ. 

Πίλαθαο 3.4: Οη Πηζαλνί Κξίζηκνη Παξάγνληεο πνπ Δπηιέρηεθαλ γηα Δλζσκάησζε ζην 

Μεζνδνινγηθό Πιαίζην Λήςεο Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Οη παξαπάλσ δεθαπέληε παξάγνληεο ελζσκαηψλνληαη ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην πνπ παξνπζηάδεηαη ζην κέξνο Γ (ρήκα: 3.1) θαη εμεηάδνληαη κε κία πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο ζην Κεθάιαην 5. Ζ επφκελε Δλφηεηα 3.3 

βαζηδφκελε ζηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνζδηνξίδεη θαη πεξηγξάθεη ηελ πξνηεηλφκελε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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3.3  Μέξνο Β - Πηζαλέο Καηεγνξίεο Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο πνπ 

ρεηίδνληαη κε ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.4 ηα δηάθνξα πιαίζηα πνπ εληνπίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δε ζπγθιίλνπλ ζε κηα απνδεθηή νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, 

παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζην κέξνο Β ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

πξνζδηνξίδνληαη νη πηζαλέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ εθηηκάηαη 

φηη δηεπθνιχλεη ηηο Σξάπεδεο: (α) ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ θαη (β) ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.3.5.2 νη Lee et al., (2010) θαηεγνξηνπνηνχλ ζε πιαίζην πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ζε 6 θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηνχλ κία ηαμηλφκεζε ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε:  (α) ηε γλψζε, (β) ηε 

ζηξαηεγηθή, (γ) ηελ νξγάλσζε, (δ) ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (ε) ηε δηαρείξηζε έξγνπ θαη   

(δ) ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Οη  Mohammad & Ismail (2009) θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο 

θξίζηκνπο παξάγνληεο πηνζεζίαο λέσλ ηερλνινγηψλ ζε  ηξείο θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ Δλφηεηα 2.3.5.4. πγθεθξηκέλα νη παξάγνληεο ηαμηλνκνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

ζε: (α) αηνκηθνχο παξάγνληεο, (β) παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε, (γ) πεξηβαιινληνινγηθνχο παξάγνληεο θαη (δ) ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο. Οη 

Ciganek et al., (2009) πξνηείλνπλ ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ΣΟΔ (Technology, Organization, 

Environment) πνπ πεξηιακβάλεη ηξείο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Οη 

θαηεγνξίεο φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Δλφηεηα 2.3.5.6 είλαη: (α) ε ηερλνινγία θαη 

θαηλνηνκία, (β) ε νξγάλσζε θαη (γ) ην πεξηβάιινλ ελψ νη Lawler et al., (2008) φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.3.5.5 παξνπζηάδνπλ έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην θαη εμεηάδνπλ: 

(α) ηνπο ηερληθνχο, (β) ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαη (γ) ηνπο επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ΤΑ. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ πιαηζίσλ πξνθχπηεη φηη ηα πιαίζηα δε ζπγθιίλνπλ ζε κηα 

απνδεθηή νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ ν ζπγγξαθέαο πηνζεηεί κία δνκεκέλε κέζνδν επηπξφζζεηεο αλάιπζεο, ζε βάζνο 

εμέηαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ θαηεγνξηψλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ πεξηιακβάλεη: 

(α) ηε ζπγρψλεπζε θαηεγνξηψλ κε ίδηα ή παξφκνηα έλλνηα, (β) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή 
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θαηεγνξηψλ νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο θαη (γ) 

ηελ πξφζζεζε θαηεγνξηψλ παξαγφλησλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ αιιά αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία άιισλ ιχζεσλ νινθιήξσζεο. 

 

Ο ζπγγξαθέαο ζπλζέηεη θαη ελζσκαηψλεη ζην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα νη παξάγνληεο ηαμηλνκνχληαη ζε: (α) παξάγνληεο απφδνζεο 

(performance factors), (β) αλζξψπηλνπο παξάγνληεο (human factors), (γ) επηρεηξεζηαθνχο 

παξάγνληεο (business factors) θαη (δ) ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο (technical factors). Οη 

πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο θξίζηκσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

Καηεγνξία Παξαγόλησλ Δπίδνζεο (Performance Factors): Οη παξάγνληεο επίδνζεο 

εζηηάδνπλ ζηελ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ Σξαπεδψλ θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα 

πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα ε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαιχνπλ ηα εκπφδηα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην θφζηνο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη εμαζθαιίδνπλ 

απαληήζεηο ζε θξίζηκα εξσηήκαηα φπσο: (α) ην πφζν ζα ζηνηρήζεη κία ιχζε ΤΑ ζηελ 

Σξάπεδα, (β) πνηα ζα είλαη ηα αλακελφκελα πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε απφ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (γ) αλ ππάξρεη αξλεηηθφο αληίθηππνο ζηελ Σξάπεδα απφ 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (Themistocleous & Mantzana, 2010). 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ (πηζαλά εκπφδηα, πηζαλά πιενλεθηήκαηα, 

πηζαλφ θφζηνο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

εθηηκάηαη φηη απνηεινχλ γηα ηελ Σξάπεδα έλα ρξήζηκν δείθηε γηα ηελ πηζαλή απφδνζε ηνπ 

έξγνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξαγφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζην 

πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πξνο έιεγρν ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα. 

 

Καηεγνξία Αλζξώπηλσλ Παξαγόλησλ (Human Factors): Οη αλζξψπηλνη παξάγνληεο 

αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ φπσο: (α) ε θφπσζε,          

(β) νη δεμηφηεηεο, (γ) ην άγρνο θαη (δ) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Οη παξάγνληεο ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί δηφηη εθηηκάηαη φηη θαζνξίδνπλ: (α) ηε ζηάζε ησλ 

ππαιιήισλ απέλαληη ζηελ πηνζεζία θαη εθαξκνγή ηεο ΤΑ θαη (β) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ πηνζεζία θαη εθαξκνγή ηεο ΤΑ. Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξαγφλησλ αλακέλεηαη λα επεξεάδεη ηε 
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δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ αλαθέξεηαη ζε αξθεηά κεζνδνινγηθά πιαίζηα 

(Proctor et al., 2008, Stamina-BPM, 2011) θαη ελζσκαηψλεηαη ζην πξνηεηλφκελν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

Καηεγνξία Δπηρεηξεζηαθώλ Παξαγόλησλ (Business Factors): Ζ θαηεγνξία ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ παξαγφλησλ πεξηιακβάλεη πέληε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ εθηηκάηαη φηη 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο είλαη: (α) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, (β) ε ζηξαηεγηθή, (γ) ε επηθνηλσλία, (δ) ν ζηφρνο θαη (ε) ν θίλδπλνο. Ζ 

θαηεγνξία ησλ επηρεηξεζηαθψλ παξαγφλησλ αλαθέξεηαη σο κία ζεκαληηθή θαηεγνξία 

παξαγφλησλ ζε αξθεηά πιαίζηα (Lawler et al., 2008, Themistocleous & Mantzana, 2010) θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Καηεγνξία Σερλνινγηθώλ Παξαγόλησλ (Technical Factors): Οη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πηνζεζίαο ή κε ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηφηη εθηηκάηαη φηη: (α) ε πηνζεζία κίαο λέαο ιχζεο νινθιήξσζεο 

επεξεάδεη ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή, (β) ε Σξάπεδα νθείιεη λα εμεηάζεη ηελ 

επάξθεηα θαη ηπρφλ αλάγθεο αλαβάζκηζεο ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, (γ) ε Σξάπεδα νθείιεη 

λα εμεηάζεη ηπρφλ αλάγθεο ππνζηήξημεο απφ πξνκεζεπηέο ιχζεσλ νινθιήξσζεο θαη 

ζπκβνχινπο θαη (δ) ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα πξέπεη λα αλαιπζεί κε πξνζνρή θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ απφ ηηο Σξάπεδεο. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη εμήο 

παξάγνληεο: (α) ε αζθάιεηα, (β) ε ππνζηήξημε θαη (γ) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο. Ζ 

θαηεγνξία ησλ ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαληηθή απφ αξθεηνχο 

εξεπλεηέο θαη πηνζεηείηαη ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πξνο έιεγρν ζε 

πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα (Ciganek et al., 2009, Lawler et al., 2008, Mohammad & Ismail, 

2009, Lee et al., 2010). 

   

Οη παξάγνληεο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επηιέρηεθαλ γηα ελζσκάησζε ζην 

πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα: 3.5 θαη ζην ρήκα 3.1. 
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Καηεγνξία 

Οη Πηζαλνί Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

ύληνκε Πεξηγξαθή 

Δπηρεηξεζηαθφο Παξάγνληαο 

(Business factor) 
ηξαηεγηθή 

Έλα καθξνπξφζεζκν ζρέδην γηα ηελ 

επίηεπμε κίαο επηηπρεκέλεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Δπηρεηξεζηαθφο Παξάγνληαο 

(Business factor) 
ηφρνο 

Ο θαζνξηζκφο ελφο κεηξήζηκνπ, 

εθηθηνχ, ξεαιηζηηθνχ θαη ρξνληθά 

θαζνξηζκέλνπ μεθάζαξνπ ζηφρνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Δπηρεηξεζηαθφο Παξάγνληαο 

(Business factor) 

Δπζπγξάκκηζε Σερλνινγίαο 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Ζ επηηπρία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή απαηηεί απνηειεζκαηηθή 

ζχλδεζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Δπηρεηξεζηαθφο Παξάγνληαο 

(Business factor) 
Δπηθνηλσλία 

Ζ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

ηκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο 

Σξάπεδαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

ιχζεσλ ΤΑ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Δπηρεηξεζηαθφο Παξάγνληαο 

(Business factor) 
Κίλδπλνη 

Οη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηεινχλ 

πάληα πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο 

Σξάπεδεο θαη θάζε Σξάπεδα νθείιεη 

λα παξαθνινπζεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο. 

Παξάγνληαο Δπίδνζεο 

(Performance Factor) 
Δκπφδηα 

Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαλφεζε 

ησλ εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ. 

Παξάγνληαο Δπίδνζεο 

(Performance Factor) 
Πιενλεθηήκαηα 

Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαλφεζε 

ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη                                 

ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. 

Παξάγνληαο Δπίδνζεο 

(Performance Factor) 
Κφζηνο 

Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαλφεζε 

ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε: (α) ην 

άκεζν θφζηνο, (β) ην έκκεζν 

αλζξψπηλν θφζηνο θαη (γ) ην έκκεζν 

νξγαλσζηαθφ θφζηνο. 

Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

(Human factor) 
Αληίζηαζε ζηελ Αιιαγή 

Οη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο 

ελδερνκέλσο πξνθαηαβνιηθά λα είλαη 

δχζπηζηνη θαη αξλεηηθνί σο πξνο ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ. 
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Καηεγνξία 

Οη Πηζαλνί Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

ύληνκε Πεξηγξαθή 

Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

(Human factor) 
Κφπσζε 

Οη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο, 

εξγάδνληαη εληαηηθά πνιιέο ψξεο θαη 

παξαθνινπζνχλ ζπλερψο 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζπκπηψκαηα 

θφπσζεο. 

Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

(Human factor) 
Γεμηφηεηεο 

Ζ Σξάπεδα θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

εμεηάδεη εάλ κπνξεί λα πινπνηεζεί ην 

έξγν απνηειεζκαηηθά απφ ην ππάξρνλ 

πξνζσπηθφ (εάλ έρνπλ νη ππάιιεινη 

ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο) ή εάλ 

απαηηνχληαη θαη ζε πνηφ βαζκφ λέεο 

πξνζιήςεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο 

(Human factor) 
Άγρνο 

Σν άγρνο ζρεηίδεηαη κε: (α) ηελ 

έληαζε ηεο εξγαζίαο, (β) ην θφξην ηεο 

εξγαζίαο, (γ) ηελ θαηαλφεζε ησλ 

λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη (δ) ηελ αλάγθε 

γηα εθπαίδεπζε θαηά ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Σερλνινγηθφο Παξάγνληαο 

(Technical factor) 
Σερλνινγηθέο Τπνδνκέο 

Ζ θαηαλφεζε ηεο ππάξρνπζαο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηεο Σξάπεδαο 

θαη ε εμέηαζε γηα κειινληηθή πηζαλή 

αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο. 

Σερλνινγηθφο Παξάγνληαο 

(Technical factor) 
Αζθάιεηα 

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί 

ζπρλά ζηφρν θαθφβνπισλ επηζέζεσλ 

θαη ε αζθάιεηα απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα 

ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο. 

Σερλνινγηθφο Παξάγνληαο 

(Technical factor) 
Τπνζηήξημε 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε επηηπρία 

ή ε απνηπρία ηεο πηνζεζίαο έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο ή νινθιήξσζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο ηερλνινγηθήο ιχζεο 

θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ. 

Πίλαθαο 3.5: Ζ Πξνηεηλόκελε Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Παξαγόλησλ ηνπ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ 

Λήςεο Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο παξαγφλησλ ελζσκαηψλνληαη ζην νινθιεξσκέλν πξνηεηλφκελν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ παξνπζηάδεηαη ζην κέξνο Γ θαη ε επφκελε Δλφηεηα 3.4 

πξνζδηνξίδεη θαη πεξηγξάθεη ην πεξηερφκελν θαη ηα πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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3.4  Μέξνο Γ – Σν Πεξηερόκελν θαη ηα ηάδηα ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζην Κεθάιαην 2 δελ ππάξρεη 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ λα νξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηα ην ιφγν απηφ ν ζπγγξαθέαο πηνζεηεί κία δνκεκέλε 

κέζνδν επηπξφζζεηεο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηαδίσλ ηεο ΤΑ ζε επηρεηξήζεηο θαη 

ησλ ζηαδίσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα επηιέμεη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ πηζαλή πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα 

πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα ε 

επηπξφζζεηε αλάιπζε πεξηιακβάλεη: (α) ηε ζπγρψλεπζε ησλ ζηαδίσλ κε ίδηα ή παξφκνηα 

έλλνηα, (β) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ ζηαδίσλ νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη σο 

ζεκαληηθνί απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο, (γ) ηελ πξφζζεζε ζηαδίσλ νινθιήξσζεο πνπ δελ 

αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ αιιά αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί 

ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία άιισλ ιχζεσλ νινθιήξσζεο θαη (δ) 

ηελ αθαίξεζε ησλ ζηαδίσλ πνπ απνηεινχλ ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο ΤΑ θαη φρη ζηάδηα 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ. 

 

Ο Lam, (2007) εμεηάδεη ζε βάζνο ηελ εθαξκνγή ηεο ΤΑ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη παξνπζηάδεη 

έλα θχθιν δσήο ηεο ΤΑ ρσξίο λα δηαρσξίδεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΤΑ.  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ν θχθινο αλάπηπμεο ηεο ΤΑ πνπ 

πεξηιακβάλεη νρηψ ζηάδηα θαη δηαξθεί θαηά πξνζέγγηζε ηξία κε πέληε ρξφληα. Ο Lam, (2007) 

αλαθέξεη σο ζεκαληηθά ζηάδηα ηεο ΤΑ: (α) ηε ζχιιεςε ηεο έλλνηαο ΤΑ, (β) ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πξνκεζεπηψλ, (γ) ην πηινηηθφ πξφγξακκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ΤΑ,                 

(δ) ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ επέλδπζε (ROI), (ε) ηελ πξνψζεζε ηεο 

ΤΑ, (δ) ηελ παξάδνζε ηεο ΤΑ, (ε) ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ θαη  (ζ) ηε ζπληήξεζε, δηάζεζε 

θαη αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ. Απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα εθηηκάηαη φηη κφλν ε ζχιιεςε ηεο 

έλλνηαο ηεο ΤΑ, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πξνκεζεπηψλ, ε νηθνλνκηθή 

αλάιπζε γηα επηζηξνθή ζηελ επέλδπζε (ROI) θαη ε δπλαηφηεηα δηαθπβέξλεζεο ηεο ΤΑ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ζεκαληηθά ζηάδηα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Σα ππφινηπα ζηάδηα 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ εθαξκνγή (implementation) ηεο ΤΑ. 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.3.7 ζχκθσλα κε αξθεηνχο εξεπλεηέο ηα βαζηθά ζηάδηα 

εθαξκνγήο ελφο έξγνπ πιεξνθνξηθήο είλαη: (α) ε εμέηαζε ηνπ έξγνπ, φπνπ αλαγλσξίδεηαη 

έλα επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα ή/θαη κία επθαηξία θαη θαζνξίδνληαη νη πηζαλέο ιχζεηο, (β) ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ φπνπ θαζνξίδνληαη θαη ζρεδηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα φινη νη 
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απαξαίηεηνη ζρεδηαζκνί φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ν νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο, ε αλάιπζε 

ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ νιηθή πνηφηεηα, ν ζρεδηαζκφο γηα ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο, (γ) ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

επηκέξνπο ζρεδηαζκψλ πνπ θαζνξίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην θαη (δ) ην θιείζηκν ηνπ 

έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξάδνζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (Marchewka, 

2013, Schwalbe, 2013, Rosen, 2004). Σα πξψηα δχν ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εμέηαζε  

ηνπ έξγνπ θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ζηάδηα 

πηνζεζίαο ελφο έξγνπ πιεξνθνξηθήο ελψ ηα δχν ηειεπηαία ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ απνηεινχλ ζηάδηα εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο 

ελφο έξγνπ πιεξνθνξηθήο. 

 

Δπηιέγνληαο θαη αλαιχνληαο ζε βάζνο ηα παξαπάλσ ζηάδηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπο ν 

ζπγγξαθέαο ζπλζέηεη θαη πξνζδηνξίδεη γηα ηηο αλάγθεο εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα ηα ηξία ζηάδηα είλαη: (α) ε εμέηαζε ηνπ έξγνπ (SOA Initiation), 

φπνπ αλαγλσξίδεηαη έλα επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα ή/θαη κία επθαηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη θαζνξίδνληαη νη πηζαλέο ιχζεηο, (β) ν 

ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (SOA Planning) ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπνπ 

θαζνξίδνληαη θαη ζρεδηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα φινη νη απαξαίηεηνη ζρεδηαζκνί φπσο ε 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ν νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο, ε αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, ν 

ζρεδηαζκφο γηα ηελ νιηθή πνηφηεηα, ν ζρεδηαζκφο γηα ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο θαη (γ) ε 

απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ (Decision of SOA Adoption) φπνπ αλαιχνληαη κε πξνζνρή ηα 

δεδνκέλα ησλ πξνεγνχκελσλ δχν ζηαδίσλ (SOA Initiation & SOA Planning) πνπ νδεγνχλ 

ηελ Σξάπεδα ζηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σα 

πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πεξηγξάθνληαη ζηηο 

παξαθάησ Δλφηεηεο. 

 

3.4.1  ηάδην 1: Ζ Δμέηαζε ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ (SOA Initiation) 

 

Σν ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηεο ΤΑ απνηειεί ην πξψην πξνηεηλφκελν ζηάδην γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πεξηιακβάλεη: (α) ηνλ εληνπηζκφ ελφο επηρεηξεζηαθνχ 

πξνβιήκαηνο ή κίαο επηρεηξεζηαθήο επθαηξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο ιχζεο, (γ) ηε δεκηνπξγία  ελφο 

έξγνπ παξνρήο ηεο ΤΑ θαη (δ) ηελ αλάζεζε ησλ ξφισλ ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ εληνπίδεηαη έλα πξφβιεκα ή κία επθαηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε Σξάπεδα πηνζεηεί κία επηρεηξεζηαθή ππφζεζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηεο επθαηξίαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηελ αλάιπζε θαη 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ιχζεσλ κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πηζαλψλ πιενλεθηεκάησλ, ηνπ 

θφζηνπο, ησλ θηλδχλσλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ θαη (γ) ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

ιχζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο γεληθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (Lam, 2007). Καηά ην πξψην πξνηεηλφκελν ζηάδην πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (εμέηαζε ηεο ΤΑ) εθηηκάηαη φηη νη παξάγνληεο απφδνζεο 

(εκπφδηα, πιενλεθηήκαηα, θφζηνο) θαηέρνπλ έλαλ θπξίαξρν ξφιν δηφηη παξέρνπλ ζηελ 

Σξάπεδα κία πξψηε ζεκαληηθή εηθφλα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζαλνχ θέξδνπο απφ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο θαηαιιειφηεξεο ιχζεο θαη ηελ απνδνρή ηεο απφ ηνπο αξκνδίνπο ηεο 

Σξάπεδαο δηακνξθψλεηαη ην έξγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ο ράξηεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεη: (α) ην φξακα, (β) ηνπο ζηφρνπο, (γ) ην πεδίν 

εθαξκνγήο, (δ) ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ, (ε) ηελ νξγαλσηηθή δνκή (ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο), 

(δ) ηνπο πφξνπο, (ε) ηελ απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε θαη (ζ) ηνπο ελδερνκέλνπο θηλδχλνπο. 

Ο αξκφδηνο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα δηνξηζηεί θαη ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηεο ΤA ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή σζηφζν εθηηκάηαη φηη ελδείθλπηαη λα νξηζηεί ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (Project Manager) απφ ηα πξψηα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ θαη πξηλ ηε 

ζχζηαζε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηνίθεζε 

αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο Σξάπεδαο πξνηείλεηαη λα πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηνχκελεο ζέζεηο θαη 

ηνπο απαηηνχκελνπο ξφινπο θαη λα θαηαξηίδεη κία ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο γηα 

θάζε πξνβιεπφκελε ζέζε κε βάζε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία (Marchewka, 

2013). Καηά ηε δηαδηθαζία απηή αλακέλεηαη λα θαηέρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν νη 

επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο (ε ζηξαηεγηθή, ν ζηφρνο, ν θίλδπλνο) θαη ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο δεμηφηεηεο δηφηη ππνζηεξίδνπλ ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ έξγνπ 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Δπηπξφζζεηα, εμεηάδεηαη εάλ ππάξρνπλ νη αλαγθαίνη ρψξνη γηα ζηέγαζε ηεο νκάδαο ηνπ 

έξγνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζέγγηζε ηεο πινπνίεζεο. Ζ δηνίθεζε ηεο 

Σξάπεδαο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη εάλ ε νκάδα ηνπ έξγνπ ζα ζηεγαζηεί ζε εληαία γξαθεία ή εάλ 

δεκηνπξγεζεί έλα εηθνληθφ γξαθείν φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο, 

ππάιιεινη ηνπ πξνκεζεπηή ηεο ΤΑ θαη εμσηεξηθνί ζχκβνπινη πνπ ζα εξγάδνληαη γηα ην έξγν 

απφ δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Ζ ζχζηαζε ελφο επηηπρεκέλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 



Κεθάιαην 3: Μεζνδνινγηθφ Πιαίζην Λήςεο Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

 

ζειίδα 118                                                                                                                                     Νηθφιανο Μπαζηάο  

 

ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: (α) ηελ           

ηνπνζεζία (θπζηθή ή εηθνληθή), (β) ηηο ηειεπηθνηλσλίεο (ηειέθσλα, θαμ, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ππνινγηζηέο), (γ) ηα έπηπια, (δ) ηε δεκηνπξγία κίαο 

κεζνδνινγίαο ηεο εξγαζίαο, (ε) ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη (δ) ηα 

αλαγθαία εξγαιεία εξγαζίαο φπσο ηα εξγαιεία ηεο ινγηζηηθήο, ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ (Schwalbe, 2013). 

 

Ζ εμέηαζε φισλ ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ πξνζδηνξίδεη ην 

πξνηεηλφκελν πξψην ζηάδην γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ηελ 

παξαθάησ Δλφηεηα 3.4.2 πεξηγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ  δεχηεξνπ ζηαδίνπ 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (ρεδηαζκφο ηεο ΤΑ).    

 

3.4.2  ηάδην 2: Ο ρεδηαζκόο ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή (SOA Planning) 

 

ην πξψην ζηάδην (εμέηαζε ηεο ΤΑ) εμεηάζηεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ: (α) νη πηζαλέο 

ιχζεηο, (β) ηα πηζαλά νθέιε, (γ) ην πηζαλφ θφζηνο, (γ) νη  ζηφρνη, (δ) ην πεδίν εθαξκνγήο,   

(ε) ε πηζαλή νκάδα ηνπ έξγνπ θαη (δ) ν πηζαλφο ρψξνο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ην δεχηεξν ζηάδην ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (ζρεδηαζκφο ΤΑ) θαζνξίδνληαη θαη ζρεδηάδνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα φινη νη απαξαίηεηνη ζρεδηαζκνί φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ν νηθνλνκηθφο 

ζρεδηαζκφο, ε αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ νιηθή πνηφηεηα θαη ν 

ζρεδηαζκφο γηα ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο. 

 

ηελ αξρή ηνπ πξνηεηλφκελνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζρεδηάδεηαη ε αλαιπηηθή 

δνκή θαη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ (project plan) ε νπνία πεξηιακβάλεη: (α) ηελ ηεξαξρηθή 

ζεηξά ησλ ζηαδίσλ, (β) ηηο δξαζηεξηφηεηεο, (γ) ηα θαζήθνληα, (δ) ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο 

ηνπ έξγνπ, (ε) ηνπο  πφξνπο θαη (δ) έλα ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. Ο ζρεδηαζκφο 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο ή θαη 

απνηπρίαο ελφο έξγνπ. ηνηρεία φπσο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη 

εθηηκάηαη φηη επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα πξηλ ηελ απφθαζε γηα 

εθαξκνγή ηεο ιχζεο (Rosen, 2004). 

 

Ζ θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ πφξσλ θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη: (α) ηνλ ηχπν ησλ πφξσλ 

(εξγαζία, εμνπιηζκφο, πιηθά, ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο), (β) ηηο ζπλνιηθέο αλαγθαίεο 
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πνζφηεηεο ηνπ θάζε ηχπνπ πφξσλ, (γ) ηνπο ξφινπο, (δ) ηνπο ηνκείο επζχλεο, (ε) ηηο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη (δ) ηα είδε θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ πφξσλ. Σν ζρέδην πφξσλ είλαη 

απαξαίηεην ψζηε ν ππεχζπλνο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ λα κπνξεί λα 

αμηνινγεί ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ έξγνπ (Schwalbe, 2013). 

 

Δπηπξφζζεηα, εθηηκάηαη φηη απαηηείηαη ε ζχληαμε ελφο ρξεκαηνδνηηθνχ ζρεδίνπ πνπ 

πξνηίζεηαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ πνζφηεηα ησλ ρξεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε ζηάδην 

ηνπ ζρεδίνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη νξίδεηαη έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηηο απαηηνχκελεο 

ρξεκαηηθέο αλάγθεο ηηο Σξάπεδαο. Ο αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε ζσζηή πξφβιεςε ησλ 

απαηηνχκελσλ πιεξσκψλ βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο λα γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηα πνζά πνπ 

απαηηνχληαη θαη ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ απαηηνχληαη νη πιεξσκέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ έξγνπ. Έλα αλαιπηηθφ ρξεκαηνδνηηθφ ζρέδην είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηφηη ππεξβάζεηο ζην θφζηνο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ απνηπρία ηεο πηνζεζίαο ελφο έξγνπ (Erickson et al., 2008). 

 

Ζ εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

έξγνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη έλα ζρέδην πνηφηεηαο κε θαζνξηζκέλεο 

πξνζδνθίεο πνηφηεηαο. Έλα ζρέδην γηα ηελ πνηφηεηα: (α) νξίδεη ηη ζεκαίλεη πνηφηεηα, (β) ζέηεη 

μεθάζαξνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα θάζε ζηάδην, (γ) θαζνξίδεη έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ θαη 

πξνηχπσλ, (δ) νξίδεη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, (ε) πξνζδηνξίδεη ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο (Marchewka, 2013). 

 

Καηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απαηηείηαη θαη ε αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πηζαλψλ θηλδχλσλ. Οη 

πηζαλνί θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη. Ζ αλάπηπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απνηειεί ζεκαληηθή δηαδηθαζία ηεο Σξάπεδαο ζην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άκβιπλζε φισλ ησλ θξίζηκσλ θηλδχλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

ζηαδίνπ ηεο εθαξκνγήο (implementation) ηνπ έξγνπ (Lawler et al., 2008). 

 

Δπηπξφζζεηα, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζηαδίνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαξηίδεηαη έλα ζρέδην επηθνηλσλίαο πνπ ζα πξνζδηνξίδεη: (α) ην πψο ηα ζπλεξγαδφκελα 

κέξε ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, (β) ην θάζε πφηε ζα ελεκεξψλνληαη θαη 

(γ) ην πσο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ησλ ζπκβνχισλ θαη ηεο δηνίθεζεο. Σν ζρέδην επηθνηλσλίαο πξνζδηνξίδεη ηε 
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κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο, ηε ζπρλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ επζπλψλ 

ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (Lee et al., 2010).    

 

Μία ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ εθηηκάηαη φηη απνηειεί ε 

αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο. Σν ζρέδην γηα ηηο ζπκβάζεηο παξέρεη κία 

ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ απαξαίηεησλ πξντφλησλ (ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ, ηελ ππνζηήξημε, 

ηελ αλαβάζκηζε) θαη αλαθέξεη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ελφο πξνηεηλφκελνπ 

πξνκεζεπηή ε εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε (Marchewka, 2013). 

  

Αλ θαη νη πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ηεο ΤΑ ή/θαη νη εμσηεξηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα 

επηιέγνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ έξγνπ πξνηείλεηαη λα επηιέγνληαη θαηά ην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη πξηλ απφ ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα λα έρεη ε Σξάπεδα κηα ζαθή 

εηθφλα πξηλ απνθαζίζεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ ζηαδίνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ εμεηάδνληαη ζην πξνηεηλφκελν ηξίην 

ζηάδην πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ) ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαθάησ Δλφηεηα 3.4.3. 

 

3.4.3  ηάδην 3:  Ζ Απόθαζε γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή (Decision of SOA Adoption) 

 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην (απφθαζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ) αλαθέξεηαη ζηε 

ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηάδηα 1 (εμέηαζε 

ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ) θαη 2 (ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ) πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθαζε 

γηα πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε θαη εμέηαζε: (α) ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνβιήκαηνο 

ή/θαη ηεο επθαηξίαο πνπ εληνπίζηεθε θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ησλ πξνηεηλφκελσλ πηζαλψλ ιχζεσλ θαη (γ) ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπνπ θαζνξίδνληαη θαη ζρεδηάδνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα φινη νη απαξαίηεηνη ζρεδηαζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή εμεηάδνληαο ζε βάζνο ηηο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηα ζηάδηα 1 θαη 2 ε Σξάπεδα απνθαζίδεη ζην ζηάδην 3 εάλ 

πξνρσξήζεη ή φρη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σα ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.6 θαη ελζσκαηψλνληαη ζην πξνηεηλφκελν 
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κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πξνο έιεγρν ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα.  

 

Σα Πξνηεηλόκελα ηάδηα ηεο 

Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

ύληνκε Πεξηγξαθή 

ηάδην 1: Ζ Δμέηαζε ηεο Τηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή  

(SOA Initiation). 

Σν ζηάδην 1 πεξηιακβάλεη: (α) ηνλ εληνπηζκφ ελφο 

επηρεηξεζηαθνχ πξνβιήκαηνο ή κίαο επηρεηξεζηαθήο 

επθαηξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηηο πηζαλέο ιχζεηο, (γ) ηα 

πηζαλά νθέιε απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή,   (δ) ην πηζαλφ θφζηνο απφ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (ε) ηνπο  ζηφρνπο ηνπ 

έξγνπ, (δ) ην πεδίν εθαξκνγήο, (ε) ηε πηζαλή νκάδα ηνπ 

έξγνπ θαη (ζ) ην πηζαλφ ρψξν εξγαζίαο ηεο νκάδαο. 

ηάδην 2: Ο ρεδηαζκφο ηεο Τηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή  

(SOA Planning). 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαζνξίδνληαη θαη ζρεδηάδνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα φινη νη απαξαίηεηνη ζρεδηαζκνί φπσο: (α) ν 

ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, (β) ν νηθνλνκηθφο 

ζρεδηαζκφο, (γ) ε αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, (δ) ν 

ζρεδηαζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθνηλσλία, (ε) ν 

ζρεδηαζκφο γηα ηελ νιηθή πνηφηεηα, (δ) ν ζρεδηαζκφο γηα 

ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο θαη (ε) ν ζρεδηαζκφο γηα ηηο 

ζπκβάζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο. 

ηάδην 3: Ζ Απφθαζε γηα ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή  

(Decision of SOA Adoption). 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηε 

ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηάδηα 1 θαη 2 πνπ νδεγνχλ ηελ 

Σξάπεδα ζηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Πίλαθαο 3.6: Πξνηεηλόκελα ηάδηα Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

 

3.5  Μέξνο Γ – Σν Πξνηεηλόκελν Μεζνδνινγηθό Πιαίζην Λήςεο 

Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

 

ην κέξνο Γ (Δλφηεηα 3.5) ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ελζσκαηψλνληαη φια 

ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα κέξε Α,Β,Γ θαη παξνπζηάδεηαη νιφθιεξν ην 

πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (ρήκα: 3.1). 
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ρήκα 3.1: Πξνηεηλόκελν Μεζνδνινγηθό Πιαίζην Λήςεο Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

  

ΣΑΓΗΑ ΤΗΟΘΔΗΑ 

ΣΖ ΤΑ ΣΖΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

Δμέηαζε 

ρεδηαζκφο 

Απφθαζε 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΗΑ ΣΖ ΤΑ ΣΖΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Κίλδπλνο Δπηθνηλσλία 

ηξαηεγηθή 

ηφρνο 

Δπζπγξάκκηζε  

Σερλνινγίαο & 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Αζθάιεηα Τπνζηήξημε 

Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο  

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Κνχξαζε Γεμηφηεηεο Άγρνο 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΠΟΓΟΖ 

Οξγαλσζηαθά 

Οηθνλνκηθά Δπηρεηξεζηαθά 

Σερλνινγηθά 

ΤΑ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Δκπφδηα Πιενλεθηήκαηα Κφζηνο 

 
Άκεζν 

Έκκεζν Αλζξψπηλν 

Έκκεζν Οξγαλσζηαθφ 



Κεθάιαην 3: Μεζνδνινγηθφ Πιαίζην Λήςεο Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

 

Νηθφιανο  Μπαζηάο                                                                                                                                     ζειίδα 123 

 

Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.1: (α) ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ ηερλνινγία (IT & Business), (β) ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ηελ ΤΑ θαη (γ) εηζάγεη θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ζε ηξία επίπεδα. ην 

πξψην επίπεδν φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 3.2 ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πξνζδηνξίδεη θαη 

πξνηείλεη γηα πξψηε θνξά ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

απφ ηηο Σξάπεδεο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζεσξεηηθφ 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα, (γ) ην θφζηνο, (δ) ε 

θνχξαζε, (ε) νη δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (ζ) ε επζπγξάκκηζε 

ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, (η) ε επηθνηλσλία, (θ) ν ζηφρνο,  (ι) νη θίλδπλνη, 

(κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα θαη (ν) ε ππνζηήξημε. 

 

ην δεχηεξν επίπεδν φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 3.3 ην ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

εηζάγεη κία πξνηεηλφκελε λέα θαηεγνξηνπνίεζε ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, παξνπζίαζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

παξαγφλησλ απφ ηηο Σξάπεδεο. Ο ζπγγξαθέαο ζπλζέηεη θαη ελζσκαηψλεη ζην πξνηεηλφκελν 

ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: (α) ηνπο 

παξάγνληεο επίδνζεο (performance Factors), (β) ηνπο αλζξψπηλνπο παξάγνληεο (human 

factors), (γ) ηνπο επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο (business factors) θαη (δ) ηνπο ηερλνινγηθνχο 

παξάγνληεο (technical factors). Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη ε εμέηαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη  

εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη κε ηελ ΤΑ θάησ απφ ην πξίζκα 

κίαο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε: (α) νηθνλνκηθά εκπφδηα θαη πιενλεθηήκαηα, (β) επηρεηξεζηαθά 

εκπφδηα θαη πιενλεθηήκαηα, (γ) νξγαλσηηθά εκπφδηα θαη πιενλεθηήκαηα θαη (δ) ηερλνινγηθά 

εκπφδηα θαη πιενλεθηήκαηα. 

 

Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 3.4 εηζάγεη θαηλνηνκία θαη ζην ηξίην 

επίπεδν φπνπ ελζσκαηψλεη γηα πξψηε θνξά ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα ζην ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

ελζσκαηψλνληαη  ηα αθφινπζα ηξία ζηάδηα πηνζεζίαο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: (α) ε 

εμέηαζε ηεο ΤΑ (SOA initiation), φπνπ αλαγλσξίδεηαη έλα επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα ή/θαη κία 

επθαηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ν 

ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (SOA planning) ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπνπ 

θαζνξίδνληαη θαη ζρεδηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα φινη νη απαξαίηεηνη ζρεδηαζκνί (ε δηαρείξηζε 

ηνπ έξγνπ, ν νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο, ε αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ) θαη (γ) ε απφθαζε 
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ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (decision of SOA adoption) φπνπ αλαιχνληαη κε πξνζνρή ηα δεδνκέλα 

ησλ πξνεγνχκελσλ δχν ζηαδίσλ (SOA initiation & SOA planning) πνπ νδεγνχλ ηελ Σξάπεδα 

ζηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Δπηπξφζζεηα, ην ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζεσξείηαη ζεκαληηθφ δηφηη: (α) πξνζζέηεη κία 

λέα δηάζηαζε ζε ππάξρνληα κνληέια πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ ζπλζέηνληαο θαη 

εμεηάδνληαο έλα λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πηνζεζίαο ΤΑ γηα πξψηε θνξά ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, (β) εθηηκάηαη φηη ζα δηεπθνιχλεη ηηο Σξάπεδεο ζηε ιήςε ζσζηψλ θαη γξήγνξσλ 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (γ) εκπινπηίδεη 

ηε βηβιηνγξαθία εμαιείθνληαο ην εξεπλεηηθφ θελφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κε χπαξμε ελφο 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην εμεηάδεηαη κε κία πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (Κεθάιαην 5) θαη 

πξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα (Κεθάιαην 6) ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. ηελ παξαθάησ Δλφηεηα 3.6 πεξηιακβάλνληαη κία ζχληνκε 

αλαθεθαιαίσζε θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Κεθαιαίνπ 3.    

 

3.6  πκπεξάζκαηα 

 

Ζ απνπζία ελφο νινθιεξσκέλνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα αλαιχεη θαη επεμεγεί ηνπο 

θξίζηκνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα φπσο αλαθέξεηαη ζηα 

Κεθάιαηα 1 θαη 2 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ν ζπγγξαθέαο: (α) ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, (β) ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ηελ ΤΑ θαη 

(γ) ζπλζέηεη θαη παξνπζηάδεη έλα λέν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην εθηηκάηαη φηη: (α) απνζαθελίδεη έλλνηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηηο 

Σξάπεδεο ψζηε λα εμεηάδνπλ θαη απνθαζίδνπλ ηελ πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ, (β) πξνζζέηεη κία 

λέα δηάζηαζε ζε ππάξρνλ κνληέια πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ ζπλζέηνληαο θαη εμεηάδνληαο 

έλα λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πηνζεζίαο ΤΑ γηα πξψηε θνξά ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, 

(γ) βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο ζηε ιήςε νξζψλ θαη γξήγνξσλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο νινθιήξσζεο θαη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (δ) 
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εκπινπηίδεη ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Δπηπξφζζεηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 3.5 ην λέν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

εηζάγεη θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ζε ηξία επίπεδα. Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πξνζδηνξίδεη θαη 

πξνηείλεη γηα πξψηε θνξά ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

απφ ηηο Σξάπεδεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ή  κε ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, εηζάγεη κία πξνηεηλφκελε λέα θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πξνηείλεη 

ηξία λέα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (εμέηαζε, ζρεδηαζκφο, 

απφθαζε). Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην εθηηκάηαη φηη ζα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά 

ηε δηαδηθαζία γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ν ζπγγξαθέαο 

πξνηείλεη ηελ επίιπζε ησλ παξαθάησ έμη εξεπλεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.7. 

 

Σα Δξεπλεηηθά Εεηήκαηα πνπ ρεηίδνληαη 

κε ην Μεζνδνινγηθό Πιαίζην Λήςεο 

Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

ύληνκε Πεξηγξαθή 

Παξάγνληεο 

Ζ εμέηαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δμέηαζε θαη 

πξνζζήθε λέσλ παξαγφλησλ (αλ πξνθχςνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη θξηζεί αλαγθαίν). 

Ζ εμέηαζε κίαο πηζαλήο ζρέζεο θαη επηξξνήο ησλ 

παξαγφλησλ κε/ζε άιινπο παξάγνληεο. 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ παξαγφλησλ (βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο Σξάπεδεο). 

Καηεγνξηνπνίεζε 

Ζ εμέηαζε ηεο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ παξαγφλησλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ εμέηαζε, πξνζζήθε, 

ζπγρψλεπζε θαηεγνξηψλ (αλ πξνθχςνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη θξηζεί αλαγθαίν). 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ παξαγφλησλ 

(βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο Σξάπεδεο). 

ηάδηα Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή. 

Ζ εμέηαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 3 ζηαδίσλ 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

(πξνζζήθεο θαη αιιαγέο αλ πξνθχςνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο). 

Πίλαθαο 3.7: Δξεπλεηηθά Εεηήκαηα πνπ ρεηίδνληαη κε ην Μεζνδνινγηθό Πιαίζην Λήςεο 

Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 
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ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Πεξίιεςε 

 

Σν πξνεγνχκελν Κεθάιαην 3 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπλέζεζε θαη 

πεξηέγξαςε ην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζην παξφλ θεθάιαην ν ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη θαη 

αηηηνινγεί ηελ επηιεγκέλε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία. Γεδνκέλνπ φηη νη εξεπλεηέο ζηα πεδία 

ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο νθείινπλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη κεζφδσλ απαηηείηαη ε ζπζηεκαηηθή 

αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ψζηε λα πεξηγξαθεί θαη θαηαλνεζεί ε 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο. 

 

Ζ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο απνηειεί κία θαίξηα απφθαζε γηα ηε δηεμαγσγή 

κίαο απνηειεζκαηηθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζχλδεζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο έξεπλαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζέζηκσλ εξεπλεηηθψλ κεζνδνινγηψλ. Απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 4  απνξξέεη ε αηηηνιφγεζε γηα 

ηελ επηινγή ηεο πνηνηηθήο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 1.4 θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην: (α) αηηηνινγείηαη ε επηινγή κίαο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο, (β) ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή κίαο πξνζέγγηζεο πνιιαπιψλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο (multiple case studies) σο κία απφ ηηο θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο γηα λα ειεγρηεί 

ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο YA 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) πξνηείλεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία 

πνπ απνηειείηαη απφ αιιειέλδεηα κέξε (ζρεδηαζκφο έξεπλαο,  πεξηζπιινγή δεδνκέλσλ, 
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αλάιπζε δεδνκέλσλ), (δ) πεξηγξάθεηαη ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη (ε) παξνπζηάδνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

  

4.1  Δηζαγσγή 

 

Ζ πεξηγξαθή ηεο επηιεγκέλεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο απνηειεί ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο 

ζπγγξαθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ. Ζ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία είλαη ζπλπθαζκέλε κε 

ηελ αλαδήηεζε θαη παξάζεζε πξσηφηππεο γλψζεο θαη ηηο απαληήζεηο ζε ζεκαληηθά 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ή/θαη πξνβιήκαηα κε ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. Ζ 

έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ηερλνινγίεο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έλα κεζνδνινγηθφ πινπξαιηζκφ. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 

απνηειεί ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ δήηεκα πνπ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ. Ζ 

κειέηε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή είλαη έλα πεξίπινθν εξεπλεηηθφ δήηεκα πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη άιιεο θνηλσληθέο ζπληζηψζεο. Ο ζπγγξαθέαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο παξνπζηάδεη δηάθνξεο εξεπλεηηθέο κεζνδνινγίεο, 

πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο επηιέγνληαο ηα απαξαίηεηα δνκηθά ζηνηρεία γηα λα αλαπηχμεη θαη 

παξνπζηάζεη κία θαηάιιειε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

 

Ζ Δλφηεηα 4.1 απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε Δλφηεηα 4.2 πεξηιακβάλεη ηελ 

αηηηνιφγεζε γηα ηελ πηνζεζία κίαο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο. ηελ Δλφηεηα 4.3 

αλαιχνληαη νη θηινζνθηθέο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή κίαο 

εξκελεπηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε κειέηε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηα ηξαπεδηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη θπξίσο ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Ζ Δλφηεηα 4.4 παξνπζηάδεη ηελ επηιεγκέλε ζηξαηεγηθή θαη αηηηνινγεί ηελ επηινγή κίαο 

πξνζέγγηζεο πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο (multiple case studies). Οη επηιεγκέλεο κειέηεο 

πεξίπησζεο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ Δλφηεηα 4.5. ηελ Δλφηεηα 4.6 

πεξηγξάθεηαη ε εκπεηξηθή εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ πεξηιακβάλεη: (α) ην ζρεδηαζκφ ηεο 

έξεπλαο, (β) ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη (γ) ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ 

Δλφηεηα 4.7 παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν πνπ ελεξγεί σο εξγαιείν ζπιινγήο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ Δλφηεηα 4.8 πεξηιακβάλεη κία ζπλνπηηθή 

αλαθεθαιαίσζε θαη νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 
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4.2  Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο 

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνηλσληθά ζπζηήκαηα φπνπ ε 

ηερλνινγία απνηειεί κφλν ηε κηα πηπρή ηνπο (Land, 1992). Ζ κειέηε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ απνηειεί δηεπηζηεκνληθφ εξεπλεηηθφ αληηθείκελν θαη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ ππάξρεη κηα θαη κνλαδηθή θαζνιηθή 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ηνκείο γλψζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κειέηε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Galliers, 

1992, Walsham, 1995). Γηα ην ιφγν απηφ ε επηινγή θαη ζχλζεζε ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο απνηειεί κηα απφ ηηο πην δχζθνιεο θαη θξίζηκεο απνθάζεηο γηα έλαλ εξεπλεηή 

(Kumar, 2005).  

 

ηηο παξαθάησ Δλφηεηεο: (α) παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε (Δλφηεηα 

4.2.1), (β) πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε (Δλφηεηα 4.2.2),                     

(γ) εληνπίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη δηαθνξέο ησλ δχν εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

(Δλφηεηα 4.2.3) θαη (δ) αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ηε κειέηε 

παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή (Δλφηεηα 4.2.4) κε βάζε ην ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 1.4. 

 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε παξνπζίαζε ελφο κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (ρήκα 

3.1). πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 1.4 ε θαηλνηνκία θαη ε πξσηνηππία εζηηάδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ζπληίζεηαη έλα λέν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ ειέγρεηαη γηα πξψηε θνξά ζην εξεπλεηηθφ 

πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε δηαθφξσλ 

κεηαβιεηψλ θαη παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ άιισλ κε: (α) ηελ ηερλνινγία, (β) ηνπο 

αλζξψπνπο, (γ) ηηο επηρεηξήζεηο, (δ) ηηο Σξάπεδεο θαη (ε) ηελ νηθνλνκία.  Γηα ην ιφγν απηφ ν 

ζπγγξαθέαο αθνινπζεί κία ζε βάζνο αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δχν εξεπλεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) θαη ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο γηα ηελ πηνζεζία κηαο 

πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ Δλφηεηα 4.2.4. 

 

4.2.1  Πνζνηηθή Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε 

 

Ζ πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηε ζπζηεκαηηθή θαη εκπεηξηθή δηεξεχλεζε 

θαηλνκέλσλ κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ επεμεξγαζία αξηζκεηηθψλ 
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δεδνκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ησλ αξηζκψλ ζηελ πνζνηηθή έξεπλα παξέρεη ηε 

ζεκειηψδε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο θαη ηεο καζεκαηηθήο έθθξαζεο ησλ 

πνζνηηθψλ ζρέζεσλ. Σα δεδνκέλα πνπ είλαη ζε αξηζκεηηθή κνξθή απνηεινχλ ηα πνζνηηθά 

ζηνηρεία (Singh, 2006, Goertz & Mahoney, 2012). 

 

Ζ ζηαηηζηηθή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θιάδν ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

πνζνηηθή έξεπλα θαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε ζπλήζσο επηιέγεηαη φηαλ: (α) απαηηείηαη ε 

αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ 

ππνζέζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζεσξίαο, (β) δελ ππάξρεη αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

έλλνηεο πνπ εμεηάδνληαη θαη (γ) ε έξεπλα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε  εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ απιέο εξσηήζεηο θαη ζχληνκεο απαληήζεηο πνπ εχθνια κπνξνχλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη ζπγθξηζνχλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαηά θαλφλα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ (Martin & Bridgmon, 2012, 

Singh, 2006). 

 

Οξηζκέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία είλαη: (α) ην απνηέιεζκα είλαη αξηζκεηηθφ (πνζνηηθφ) θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ζεσξείηαη ζπρλά αληηθεηκεληθφ, (β) ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε δηεπθνιχλεη ηελ επεμεξγαζία 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, (γ) ηα πνζνηηθά δεδνκέλα επηηξέπνπλ ηελ επθνιφηεξε αλάδεημε 

ησλ αιιαγψλ θαη ησλ δηαθνξψλ, (δ) ηα πνζνηηθά δεδνκέλα επηηξέπνπλ ηελ επθνιφηεξε 

ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη (ε) ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε 

πνζνηηθψλ δεηθηψλ απνηίκεζεο (Martin & Bridgmon, 2012, Black, 1999, Balnaves & Caputi, 

2001).  

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ: (α) ε ζπζρέηηζε ηεο έξεπλαο κε ηα 

πεηξάκαηα, (β) ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαηλφκελα, (γ) ε 

ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ ηεο ζηαηηζηηθήο, (δ) ε ρξεζηκνπνίεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ (ζπλήζσο κε θιεηζηέο εξσηήζεηο), (ε) ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη (δ) ε ζπιινγή θαη παξνπζίαζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ (Goertz 

& Mahoney, 2012, Newman, 1998, Singh, 2006).  

 

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο πνζνηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο παξνπζηάδνληαη γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.1. 
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Ζ Πνζνηηθή 

Δξεπλεηηθή 

Πξνζέγγηζε 

ύληνκε Πεξηγξαθή 
Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

ΔΞΔΣΑΕΔΗ Φαηλφκελα 

Singh, (2006), 

Goertz & Mahoney, 

(2012), Dawson, 

(2002), Kothari, 

(1985), Kumar, 

(2005) 

 

ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηε 

ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ 

κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Bhattacherjee, 

(2012), Kumar, 

(2005) 

 

ΔΠΗΛΔΓΔΣΑΗ 

ΤΝΖΘΧ ΟΣΑΝ: 

 Απαηηείηαη ε αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία ελφο 

κεγάινπ φγθνπ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

επαιήζεπζε ησλ ππνζέζεσλ ή/θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο ζεσξίαο. 

 Γελ ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο 

έλλνηεο πνπ εμεηάδνληαη. 

 Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ απιέο εξσηήζεηο θαη ζχληνκεο 

απαληήζεηο πνπ εχθνια κπνξνχλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη ζπγθξηζνχλ. 

Dawson, (2002), 

Kothari, (1985), 

Kumar, (2005), 

Bhattacherjee, 

(2012), Singh, 

(2006), Goertz & 

Mahoney, (2012) 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 πζρέηηζε κε πεηξάκαηα 

 Έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

θαηλφκελα. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζηαηηζηηθψλ  

εξγαιείσλ. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνινγίσλ 

Martin & 

Bridgmon, (2012), 

Black, (1999), 

Balnaves & Caputi, 

(2001) 

ΜΟΡΦΖ 

ΔΡΧΣΖΔΧΝ 
 Κιεηζηή κνξθή εξσηήζεσλ 

Balnaves & Caputi, 

(2001), Singh, 

(2006) 

ΜΟΡΦΖ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 Αξηζκεηηθά δεδνκέλα (πνζνηηθά) πνπ 

ιακβάλνληαη ζπλήζσο κε εξσηεκαηνιφγηα. 

Miles & Huberman, 

(1994), Goertz & 

Mahoney, (2012) 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Σν απνηέιεζκα είλαη αξηζκεηηθφ (πνζνηηθφ) 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη ζπρλά 

αληηθεηκεληθφ. 

 Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε δηεπθνιχλεη ηελ 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ. 

 Σα πνζνηηθά δεδνκέλα επηηξέπνπλ ηελ 

επθνιφηεξε αλάδεημε ησλ αιιαγψλ θαη ησλ 

δηαθνξψλ. 

 Σα πνζνηηθά δεδνκέλα επηηξέπνπλ ηελ 

επθνιφηεξε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε δηεπθνιχλεη ηελ 

αλάπηπμε πνζνηηθψλ δεηθηψλ απνηίκεζεο. 

Martin & 

Bridgmon, (2012), 

Black, (1999), 

Balnaves & Caputi, 

(2001), Goertz & 

Mahoney, (2012), 

Newman, (1998), 

Black, (1999), 

Singh, (2006) 

 Πίλαθαο 4.1: Ζ Πνζνηηθή Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε 

 

ηελ Δλφηεηα 4.2.2 πεξηγξάθεηαη ε πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. 
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4.2.2  Πνηνηηθή Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε 

 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί έλαλ πνιχ επξχ φξν πνπ πεξηιακβάλεη εξεπλεηηθέο κεζνδνινγίεο 

πνπ εμεηάδνπλ θαηλφκελα αλαιχνληαο ηηο εκπεηξίεο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ρσξίο ηε ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ επεμεξγαζία 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ (Merriam, 2009, Hennink et al., 2010). Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε δίλεη 

ζπλήζσο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: «ηη», «πσο», «πφηε» θαη «πνπ» θαη 

πεξηγξάθεηαη σο κία εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζε ιέμεηο αληί γηα αξηζκνχο 

(Miles & Huberman, 1994). Μία πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο 

κία ζεηξά εξκελεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ πεξηγξαθή, ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη 

ηε κεηάθξαζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ θαη φρη ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο 

νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ ζηελ θνηλσλία (Maanen, 1983). 

 

Οη Denzin θαη Lincoln, (1994) αλαθέξνπλ φηη ε πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί κία ζχλζεηε θαη 

πνιιαπιή κέζνδνο εζηίαζεο θαη λαηνπξαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο. χκθσλα κε ηνπο Benbasat 

et al., (1987) ε πνηνηηθή έξεπλα κπνξεί λα παξέρεη νθέιε φπσο: (α) λα επηηξέπεη ζηνλ 

εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη ηε θχζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη,                  

(β) λα δηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα ζε λένπο ηνκείο έξεπλαο θαη (γ) λα ππνζηεξίδεη ηελ εμέηαζε 

ελφο θαηλνκέλνπ ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Οη ππέξκαρνη ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνηφηεηα ηεο θαηαγξαθήο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

αλάιπζεο ελφο θαηλνκέλνπ κεηψλεηαη δξαζηηθά φηαλ ηα θείκελα πνζνηηθνπνηνχληαη (Kaplan 

& Duchon, 1988).  

 

χκθσλα κε ηνπο Lincoln & Guba, (1985) νη πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη πην 

θπζηθέο δηφηη ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα εξκελεχζεη ηα δεδνκέλα θαη λα αλαδείμεη ηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. Ο εξεπλεηήο πνπ αθνινπζεί κία πνηνηηθή 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε παξαηεξεί, παίξλεη ζπλεληεχμεηο, θξαηά ζεκεηψζεηο θαη πεξηγξάθεη 

θαη εξκελεχεη ηα θαηλφκελα ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή 

λα εκβαζχλεη ζηελ έξεπλα (Goertz & Mahoney, 2012, Miles & Huberman, 1994). Θα πξέπεη 

σζηφζν λα απνθεχγεηαη κία πηζαλή ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εξεπλεηή δηφηη νη πνηνηηθέο 

εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ζηάζε, ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή (Eisner, 1991).  

 

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο παξνπζηάδνληαη γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.2. 
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Ζ Πνηνηηθή 

Δξεπλεηηθή 

Πξνζέγγηζε 

ύληνκε Πεξηγξαθή 
Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

ΔΞΔΣΑΕΔΗ Φαηλφκελα 

Singh, (2006), 

Goertz & Mahoney, 

(2012), Dawson, 

(2002), Kumar, 

(2005) 

ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κηα ζεηξά 

εξκελεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

πεξηγξαθή, ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηε 

κεηάθξαζε ελλνηψλ ή/θαη θαηλνκέλσλ θαη φρη ηελ 

θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ 

ζηελ θνηλσλία. 

Maanen, (1983), 

Miles & Huberman, 

(1994), Merriam, 

(2009), Hennink et 

al., (2010) 

ΔΠΗΛΔΓΔΣΑΗ 

ΤΝΖΘΧ ΟΣΑΝ: 

 Απαηηείηαη κία εξκελεία 

 Απαηηείηαη έξεπλα ζε λένπο ηνκείο 

 Απαηηνχληαη απαληήζεηο ζε εξεπλεηηθέο 

εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «ηη», «πσο», «πφηε» θαη 

«πνπ». 

 Τπάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο 

πνπ εμεηάδνληαη. 

Merriam, (2009), 

Hennink et al., 

(2010) 

ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 ρεηίδεηαη κε ηελ παξαηήξεζε 

 Υξεζηκνπνηεί επέιηθηα εξσηεκαηνιφγηα 

 Δξεπλά θαηλφκελα 

 Υξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη φπσο ζπλεληεχμεηο 

γηα ζε βάζνο έξεπλα. 

Miles & Huberman, 

(1994), Merriam, 

(2009), Hennink et 

al., (2010), Kaplan 

& Maxwell, (1994) 

ΜΟΡΦΖ 

ΔΡΧΣΖΔΧΝ 
 Αλνηρηή Μνξθή Δξσηήζεσλ 

Goertz & Mahoney, 

(2012), 

Kumar, (2005) 

ΜΟΡΦΖ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 Κπξίσο θείκελα ή πξνθνξηθφο ιφγνο πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε θείκελα. 

Miles & Huberman, 

(1994),Newman, 

(1998) 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δπηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη ηε 

θχζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ 

πνπ εμεηάδεηαη. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα ζε λένπο ηνκείο 

 Τπνζηεξίδεη ηελ εμέηαζε ελφο θαηλνκέλνπ ζην 

θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

 Δπηηξέπεη ηελ εκβάζπλζε 

Denzin & Lincoln, 

(1994), Lincoln & 

Guba, (1985), 

Benbasat et al, 

(1987) 

Πίλαθαο 4.2: Ζ Πνηνηηθή Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε 

 

ηελ Δλφηεηα 4.2.3 ζπλνςίδνληαη ηα επξήκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε: (α) ηελ πνζνηηθή θαη (β) ηελ πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ψζηε λα 

θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα νη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. 

 

4.2.3  Πνζνηηθέο θαη Πνηνηηθέο Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο - Οκνηόηεηεο θαη 

Γηαθνξέο 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ηφζν νη πνζνηηθέο 

εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο φζν θαη νη πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο δηεξεπλνχλ 
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θαηλφκελα (Goertz & Mahoney, 2012). Χζηφζν, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δχν εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) ηνπο ζηφρνπο, (β) ηα είδε ησλ 

εξσηήζεσλ, (γ) ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, (δ) ηε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ θαη (ε) 

ην βαζκφ επειημίαο ηεο έξεπλαο (Newman, 1998). Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

πξνζεγγίζεσλ εληνπίδεηαη ζην φηη ε πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηε ζπζηεκαηηθή 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ ελψ ε 

πνηνηηθή έξεπλα εμεηάδεη θαηλφκελα αλαιχνληαο εκπεηξίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ (Merriam, 2009, 

Hennink et al., 2010, Singh, 2006). 

 

Δπηπξφζζεηα, ε πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί κία πην επέιηθηε κνξθή έξεπλαο απφ ηελ πνζνηηθή 

δηφηη ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε παξέρεη κία επειημία ζηνλ εξεπλεηή (ν εξεπλεηήο θαζνξίδεη ηελ 

εμέιημε ηεο έξεπλαο) θαη κία επειημία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (επίιπζε απνξηψλ θαηά ηε 

ζπλέληεπμε, αλνηρηέο εξσηήζεηο) ελψ ε πνζνηηθή έξεπλα ζπλήζσο είλαη πην άθακπηε δηφηη  

πινπνηείηαη κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο, ηππνπνηεκέλεο θαη 

θιεηζηέο εξσηήζεηο (Goertz & Mahoney, 2012, Miles & Huberman, 1994). 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δχν εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

έξεπλα) παξνπζηάδνληαη θαη αληηπαξαζέηνληαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπο ζηνλ Πίλαθα 

4.3. 

Βαζηθά Γνκηθά 

ηνηρεία 
Πνηνηηθή Έξεπλα Πνζνηηθή Έξεπλα 

ΔΞΔΣΑΕΔΗ Φαηλφκελα Φαηλφκελα 

 

ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί κηα 

ζεηξά εξκελεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ 

επηδηψθνπλ ηελ πεξηγξαθή, ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ηε κεηάθξαζε 

ελλνηψλ ή/θαη θαηλνκέλσλ θαη φρη 

ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο 

νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ ζηελ 

θνηλσλία. 

Ζ πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη 

ζπλήζσο ζηε ζπζηεκαηηθή 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ 

κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ηελ επεμεξγαζία 

θαη αλάιπζε αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

 

ΔΠΗΛΔΓΔΣΑΗ 

ΤΝΖΘΧ ΟΣΑΝ: 

 Απαηηείηαη εξκελεία 

 Απαηηείηαη έξεπλα ζε λένπο 

ηνκείο. 

 Απαηηνχληαη απαληήζεηο ζε 

εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ηνπ 

ηχπνπ «ηη», «πσο», «πφηε» θαη 

«πνπ». 

 Τπάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά 

κε ηηο έλλνηεο πνπ εμεηάδνληαη. 

 Απαηηείηαη ε αλάιπζε θαη ε  

επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

επαιήζεπζε ππνζέζεσλ θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ζεσξίαο. 

 Γελ ππάξρεη αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ 

εμεηάδνληαη. 

 Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ απιέο εξσηήζεηο 

θαη ζχληνκεο απαληήζεηο πνπ 

εχθνια κπνξνχλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη 

ζπγθξηζνχλ. 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Goertz%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Mahoney%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Isadore+Newman%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sharan+B.+Merriam%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Goertz%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Mahoney%22
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Βαζηθά Γνκηθά 

ηνηρεία 
Πνηνηηθή Έξεπλα Πνζνηηθή Έξεπλα 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 ρεηίδεηαη κε ηελ παξαηήξεζε 

 Υξεζηκνπνηεί επέιηθηα 

εξσηεκαηνιφγηα. 

 Δξεπλά θαηλφκελα 

 Υξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη φπσο 

ζπλεληεχμεηο γηα ζε βάζνο 

έξεπλα. 

 πζρέηηζε κε πεηξάκαηα 

 Έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα θαηλφκελα. 

 Υξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

εξγαιείσλ ηεο ζηαηηζηηθήο. 

 Υξεζηκνπνίεζε  

εξσηεκαηνινγίσλ. 

ΜΟΡΦΖ 

ΔΡΧΣΖΔΧΝ 
 Αλνηρηή κνξθή εξσηήζεσλ  Κιεηζηή κνξθή εξσηήζεσλ 

ΜΟΡΦΖ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 Κπξίσο θείκελα ή πξνθνξηθφο 

ιφγνο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε 

θείκελα. 

 Αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

(πνζνηηθά) πνπ ιακβάλνληαη 

ζπλήζσο κε εξσηεκαηνιφγηα. 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δπηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα 

θαηαλνήζεη ηε θχζε θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ 

πνπ εμεηάδεηαη. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα ζε 

λένπο ηνκείο. 

 Τπνζηεξίδεη ηελ εμέηαζε ελφο 

θαηλνκέλνπ ζην θπζηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. 

 Δπηηξέπεη ηελ εκβάζπλζε 

 Μεγαιχηεξε επειημία θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. 

 Σν απνηέιεζκα είλαη αξηζκεηηθφ 

(πνζνηηθφ) θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ζεσξείηαη ζπρλά αληηθεηκεληθφ. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ επεμεξγαζία 

θαη αλάιπζε κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ. 

 Σα πνζνηηθά δεδνκέλα 

επηηξέπνπλ ηελ επθνιφηεξε 

αλάδεημε ησλ αιιαγψλ θαη ησλ 

δηαθνξψλ. 

 Σα πνζνηηθά δεδνκέλα 

επηηξέπνπλ ηελ επθνιφηεξε 

ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε 

πνζνηηθψλ δεηθηψλ απνηίκεζεο. 

Πίλαθαο 4.3: Πνηνηηθή θαη  Πνζνηηθή Έξεπλα - Οκνηόηεηεο θαη Γηαθνξέο 

 

ηελ Δλφηεηα 4.2.4 αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε 

κειέηε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

4.2.4  Σεθκεξίσζε ηεο Δπηινγήο ηεο Πνηνηηθήο Έξεπλαο 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 1.4 ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο είλαη ε ζχλζεζε ελφο λένπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ν έιεγρνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ απαηηείηαη ε νινθιήξσζε επηκέξνπο ζηφρσλ φπσο: (α) ε 

αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηερλνινγίεο, ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ ΤΑ θαη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ε ζχλζεζε ελφο 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, (γ) ν έιεγρνο ηνπ λένπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη (δ) ε ζπιινγή, ε αλάιπζε θαη 

ε παξνπζίαζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ 
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επηιέρηεθε ε πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κεηά απφ κία ζε βάζνο αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο εξεπλεηηθέο κεζνδνινγίεο.  

 

Ζ κειέηε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απαηηεί ηελ θαηαλφεζε θαη ζε βάζνο κειέηε δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ φπσο: (α) ηελ νηθνλνκία,      

(β) ηελ ηερλνινγία, (γ) ηελ ΤΑ θαη (δ) ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ 

αλαγλσξίδεηαη ε πνηνηηθή έξεπλα σο κία απφ ηηο θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο. Ο εξεπλεηήο πνπ 

αθνινπζεί κία πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε παξαηεξεί, ζπιιέγεη δεδνκέλα κε ηε κέζνδν 

ησλ ζπλεληεχμεσλ, θξαηά ζεκεηψζεηο θαη πεξηγξάθεη θαη εξκελεχεη ηα θαηλφκελα ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε. Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλέθηεκα ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Δλφηεηεο 4.2.2 θαη 4.2.3 απνηειεί ην γεγνλφο φηη δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή λα εκβαζχλεη ζηελ έξεπλα (Goertz & Mahoney, 2012, Miles & 

Huberman, 1994). Γεδνκέλνπ φηη ε κειέηε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξαγκαηνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά θαη ε 

πνιππινθφηεηα ηεο έξεπλαο απαηηεί ηελ θαηαλφεζε θαη ζε βάζνο κειέηε δηαθνξεηηθψλ 

πεδίσλ εθηηκάηαη φηη ε πνζνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ επλνεί ηελ εκβάζπλζε απνηειεί 

κία θαηάιιειε πξνζέγγηζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε.  

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ε πνηεηηθή έξεπλα δηεπθνιχλεη 

ζεκαληηθά ηελ έξεπλα ζε λένπο ηνκείο (Benbasat et al, 1987) θαη ε ζχλζεζε ελφο λένπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή φπσο θαη ν έιεγρνο ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα πξψηε θνξά ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία.  

 

Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη: (α) ππάξρεη κία αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ 

εμεηάδνληαη θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνληαη, (β) απαηηείηαη ε εξκελεία ησλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ ζηαδίσλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) ππάξρεη 

κία αλάγθε θαηαλφεζεο ηεο θχζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη 

θαη (δ) απαηηείηαη ε θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ αιιά θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηεο ΤΑ κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή επηιέγεηαη ε πνηνηηθή έξεπλα σο κία 

θαηάιιειε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

 

Οη πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ αλάιπζε θαη 

αμηνιφγεζε: (α) ηερλνινγηψλ θαη (β) ηεο ΤΑ (Baskerville et al., 2012) δηφηη γηα λα 

θαηαλνεζνχλ απαηηείηαη κία ζε βάζνο κειέηε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ δηαπίζησζε 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Goertz%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Mahoney%22
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απηή ζπκβαδίδεη κε ηελ απαίηεζε γηα δηεξεχλεζε κίαο ειάρηζηα γλσζηήο εξεπλεηηθήο 

πεξηνρήο κε πεξίπινθνπο ζπλδπαζκνχο φπσο ε κειέηε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

πλνπηηθά, ε επηινγή ηεο πνζνηηθήο κεζνδνινγίαο βαζίδεηαη: (α) ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, (β) ζηελ αλάγθε λα ειεγρηεί ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην κε βάζε ηα πνηνηηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη (γ) ζηελ αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ νη 

παξάκεηξνη θαη νη ζπζρεηηζκνί πνπ ην πεξηβάιινπλ. ηελ Δλφηεηα 4.3 πεξηγξάθεηαη ε 

θηινζνθία ηεο επηζηήκεο θαη νη δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

 

4.3  Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο (Philosophical Stance) 

 

Ζ θηινζνθία ηεο επηζηήκεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θιάδνο ηεο θηινζνθίαο πνπ κειεηά ηηο 

θηινζνθηθέο αξρέο, ηηο αμηψζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο επηζηήκεο, ζπλδέεηαη κε ηελ 

επηζηεκνινγία θαη πξνζπαζεί λα αλαιχζεη ζέκαηα φπσο: (α) ηελ νπζία ησλ επηζηεκνληθψλ 

δειψζεσλ θαη ζθέςεσλ, (β) ηηο πξνυπνζέζεηο, (γ) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ή 

έξεπλα, (δ) ηα κέζα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη (ε) ηηο 

επηπηψζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο επηζηεκνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο απνηειεί κία ζεκαληηθή θαη πνιχπινθε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ιφγσ ηεο 

χπαξμεο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Walsham, 2006, Goertz 

& Mahoney, 2012). Αλ θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη 

ην πεξηερφκελν ησλ θαηεγνξηψλ θαη αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία επηζηεκνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο φπσο: (α) ν ηλζηξνπκεληαιηζκφο, (β) ν θνλζηξνπθηηβηζκφο, (γ) ν εκπεηξηζκφο 

θαη (δ) ν πξαγκαηηζκφο νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο επηθεληξψλνληαη ζε ηξείο βαζηθέο 

επηζηεκνινγηθέο πξνζεγγίζεηο:  (α) ην ζεηηθηζκφ, (β) ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε θαη (γ) ηελ 

θξηηηθή πξνζέγγηζε (Orlikowski & Baroudi, 1991, Denzin &  Lincoln, 1998). 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηηο επφκελεο Δλφηεηεο:                  

(α) πεξηγξάθνληαη νη παξαπάλσ ηξείο θαηεγνξίεο θαη (β) ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή ηεο 

εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε κειέηε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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4.3.1  Θεηηθηζκόο (Positivist Stance) 

 

Οη δπν βαζηθνί ζηφρνη ηεο επηζηεκνινγίαο ηνπ ζεηηθηζκνχ είλαη: (α) ε ινγηθή αλάιπζε θαη 

(β) ε εκπεηξηθή ζεκειίσζε ηεο επηζηήκεο. Ζ ινγηθή πιεπξά ηνπ ζεηηθηζκνχ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηε κνξθή θη φρη ην πεξηερφκελν ηεο επηζηήκεο. Ο ζεηηθηζκφο αδηαθνξεί γηα 

ην λφεκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο  ηεο 

γλψζεηο θαη απνηειεί έλα επηζηεκνληθφ θηινζνθηθφ δφγκα ην νπνίν ππνζηεξίδεη πσο κία 

πξφηαζε ή έλαο θπζηθφο λφκνο είλαη αιεζήο κφλν φηαλ είλαη ινγηθά επαιεζεχζηκνο. Οη 

ππέξκαρνη ηνπ ζεηηθηζκνχ ελεξγνχλ ζπλήζσο σο παξαηεξεηέο θαζηεξψλνληαο κεηαβιεηέο, 

ειέγρνληαο ππνζέζεηο θαη πξαγκαηνπνηψληαο γεληθεχζεηο  (Hennink et al., 2010). 

  

4.3.2  Δξκελεπηηθή Πξνζέγγηζε (Interpretive Stance) 

 

Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη θαη λα θαηαλνήζεη: (α) ηε δσή, (β) ηνλ 

θφζκν θαη (γ) ηνλ άλζξσπν κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ ή/θαη ησλ 

πξνθνξηθψλ ιφγσλ. Οη εξεπλεηέο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία 

πνπ ζπλδπάδεη ηελ αηνκηθή, ηελ ςπρνινγηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ ηζηνξηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάιπζε γηα λα απνθνκίζνπλ κεγαιχηεξε γλψζε γηα ην εξεπλεηηθφ πεδίν. Οη εξκελεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζπρλά πηνζεηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ σο απάληεζε ζηηο 

αλαγλσξηζκέλεο αδπλακίεο ηνπ ζεηηθηζκνχ. Οη ππέξκαρνη ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε αιήζεηα κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη λα θαηαλνεζεί πιήξσο κφλν κέζα απφ 

ηελ εξκελεία (Kaplan & Maxwell, 1994, Merriam, 2009). 

 

4.3.3  Κξηηηθή Πξνζέγγηζε (Critical Stance) 

 

H θξηηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κία ζεσξία θαη πξαθηηθή πνπ βνεζάεη ζηελ απφθηεζε κίαο 

θξηηηθήο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε: (α) ησλ αηηηψλ, (β) ηνπ 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη (γ) ηεο ηδενινγίαο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλσλία. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ θξηηηθή ζηηο αδπλακίεο ησλ 

θαζηζηάκελσλ θνηλσληθψλ δνκψλ (Hirschheim & Klein, 1994). Οη ππέξκαρνη ηεο θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα αλαπαξάγεηαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο θαη φηη ε νπζηαζηηθή έξεπλα έρεη δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: (α) ηε δηεξεχλεζε ηεο 

θχζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη (β) ηελ θξηηηθή ζε παξαδνρέο πνπ 

ιακβάλνληαη σο δεδνκέλεο (Alvesson & Deetz, 2000, Hennink et al., 2010). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8C%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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4.3.4  Σεθκεξίσζε ηεο Δπηινγήο ηεο Δξκελεπηηθήο Πξνζέγγηζεο 

 

Οη παξαπάλσ επηζηεκνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί θαη αλαιπζεί επξέσο έρνπλ 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε ζηξαηεγηθή ηεο έξεπλαο θαη ε επηινγή κίαο θαηάιιειεο 

επηζηεκνινγηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρεκέλε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο. Οη  Gill & Johnson, (1991) πξνηείλνπλ ηελ πηνζεζία κηαο επηζηεκνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξεπλεηέο ηελ απφ θνληά εμέηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα 

ηε δηείζδπζε ζηελ εζσηεξηθή ηνπο ινγηθή. Ο ζεηηθηζκφο θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ζα 

κπνξνχζαλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα εθαξκνζηνχλ ζην πεδίν ησλ ηερλνινγηψλ σζηφζν ην θχξην 

κεηνλέθηεκα εληνπίδεηαη ζην φηη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο: (α) νη εξεπλεηέο ελεξγνχλ 

ζπλήζσο σο παξαηεξεηέο θαζηεξψλνληαο κεηαβιεηέο, ειέγρνληαο ππνζέζεηο, 

πξαγκαηνπνηψληαο γεληθεχζεηο θαη (β) νη παξαηεξήζεηο ησλ θαηλνκέλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε ζπγθεθξηκέλα θαη απζηεξά θξηηήξηα (Galliers, 1994). Δπηπξφζζεηα, ην θχξην κεηνλέθηεκα 

ηεο θξηηηθήο επηζηεκνινγηθήο πξνζέγγηζεο εληνπίδεηαη ζην φηη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ηνκείο κε έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ηελ θξηηηθή ζηηο αδπλακίεο ησλ 

θαζηζηάκελσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ε κειέηε παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά θαη δελ ππάξρνπλ εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο ε θξηηηθή ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη αδχλαηε. 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ: (α) ε κειέηε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δε βαζίδεηαη ζε κεηξήζηκα θαη πνζνηηθά 

κεγέζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ν ζεηηθηζκφο εθηηκάηαη φηη δελ απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε 

επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε θαη (β) ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί 

λέν εξεπλεηηθφ πεδίν θαη ε θξηηηθή επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε σο κέζσ θξηηηθήο ζε 

θαζηζηάκελεο εξεπλεηηθέο απφςεηο θαίλεηαη λα κελ ελδείθλπηαη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο επηιέγεηαη κία 

εξκελεπηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κέζσ 

ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπ εξεπλεηή. 

 

Ζ αλάγθε πηνζεζίαο κίαο εξκελεπηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο πξνθχπηεη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε κειέηε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζρεηίδεηαη κε: (α) ηηο ηερλνινγίεο, (β) ηνπο αλζξψπνπο, (γ) ηελ 

νηθνλνκία θαη (γ) ηηο Σξάπεδεο. Γηα ηε ζε βάζνο κειέηε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 
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κεηαβιεηψλ εθηηκάηαη φηη ελδείθλπηαη κία επέιηθηε επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε φπσο απηή 

ηεο εξκελεπηηθήο. 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή επηιέγεηαη κία εξκελεπηηθή επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε γηα: (α) 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη (β) ηελ εξκελεία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ζ Δλφηεηα 4.4 αλαθέξεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηιεγκέλεο έξεπλαο.  

 

4.4 ηξαηεγηθή ηεο Έξεπλαο 

 

Έρνληαο αηηηνινγήζεη ζηηο παξαπάλσ Δλφηεηεο: (α) ηελ επηινγή κίαο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη (β) ηελ επηινγή κίαο εξκελεπηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ε Δλφηεηα 4.4 

επηθεληξψλεηαη ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε κειέηε παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ 

ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη θξίζηκα ζηνηρεία φπσο ηελ πηνζεζία: (α) ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηξφπνπ έξεπλαο, (β) ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη (γ) ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Bhattacherjee, 2012, Newman, 1998). Ζ 

χπαξμε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα κία ζε βάζνο 

κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ψζηε λα επηιερηεί κία πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο γηα: (α) ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

φπσο αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 1 θαη (β) ηνλ έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 3. Ζ ηεθκεξίσζε γηα ηελ επηινγή κίαο εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο παξαηίζεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.4.1.                 

 

4.4.1  Αηηηνιόγεζε ηεο Δπηινγήο κίαο Δξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο Πνιιαπιώλ 

Μειεηώλ Πεξίπησζεο 

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κειέηε θαη αλάιπζε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πηνζεηήζεθε κία πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο δεδνκέλνπ φηη κεηαμχ άιισλ απνηειεί κία θαηάιιειε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

γηα ηελ πηνζεζία ηερλνινγηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (Eckert et al., 2009, Baskerville et al., 

2010). Οη κειέηεο πεξίπησζεο πξνζθέξνπλ κία νιηζηηθή νπηηθή γσλία γηα δηαδηθαζίεο θαη 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο (Yin, 2011). Δπηπξφζζεηα, 

αξθεηέο έξεπλεο πξνζδηνξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα, ηα εκπφδηα θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο 

επηηπρίαο ηεο ΤΑ ρξεζηκνπνηψληαο κία πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο (Lee et 
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al., 2010, Baskerville et al., 2010). Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ππνζηεξίδεη ηε δηεξεχλεζε: (α) ησλ ειάρηζηα 

γλσζηψλ θαηλνκέλσλ φπσο είλαη ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ησλ 

πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηερλνινγηψλ θαη ηεο ΤΑ ζηηο 

Σξάπεδεο θαη (γ) ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζην Κεθάιαην 1 θαη βαζίδνληαη 

ζην «Πψο», «Γηαηί», «Πνηνο», «Πνπ» θαη «Ση». 

 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί έλαλ ηξφπν ζπιινγήο θαη αλάιπζεο εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη παξαηεξήζεσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ δηεξεπλάηαη έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν ζην πξαγκαηηθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ. Έλα απφ ηα ελδεδεηγκέλα εξγαιεία αλάιπζεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε: 

(α) ησλ «Πσο» θαη «Γηαηί» ζην πιαίζην ζχλζεησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ φπσο είλαη νη 

Σξάπεδεο θαη (β) ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαίλεηαη λα είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο. Με 

ηε ρξήζε κειεηψλ πεξίπησζεο κπνξεί λα απνθηεζεί κία αλαιπηηθή θαηαλφεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ε νπνία επηβεβαηψλεη ε κεηαβάιιεη ηηο αληηιήςεηο γηα δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο  (Merriam, 2009). 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη νη κειέηεο πεξίπησζεο κπνξνχλ λα  

δηαθξηζνχλ ζε: (α) δηεξεπλεηηθέο, (β) πεξηγξαθηθέο θαη (γ) εξκελεπηηθέο (Yin, 2011). Με ηε 

δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ην ηη ζπκβαίλεη, λα 

αλαδεηήζεη λέεο ηδέεο θαη λα εγείξεη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Ζ πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε 

βαζίδεηαη θαη θαζνδεγείηαη απφ κία ζεσξία ε νπνία πξνηείλεηαη πξηλ ηε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Καηά ηε δηεμαγσγή κίαο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηα αίηηα, ηα απνηειέζκαηα 

θαη ηνπο ζπζρεηηζκνχο θαη λα αλαδεηήζεη απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο κε πνηνηηθά θξηηήξηα 

(Kothari, 1985, Denzin & Lincoln, 1998). Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί 

ηελ πξψηε πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εθηηκάηαη 

φηη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη κία απφ ηηο θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο γηα λα εξκελεπηνχλ 

νη παξάγνληεο, νη ζπζρεηηζκνί ησλ παξαγφλησλ, νη θαηεγνξίεο ησλ παξαγφλησλ θαη ηα 

ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα γίλεη κία δηάθξηζε: (α) ζε κία πξνζέγγηζε κε κία κφλν κειέηε 

πεξίπησζεο θαη (β) ζε κία πξνζέγγηζε κε πνιιαπιέο κειέηεο πεξίπησζεο (Yin, 2011). Ζ 

πξνζέγγηζε κε κία κειέηε πεξίπησζεο παξέρεη εθηελείο πιεξνθνξίεο κφλν γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Ζ ρξήζε κίαο κειέηεο πεξίπησζεο ελδείθλπηαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ: (α) ππάξρεη κία πνιχ θαιά ηεθκεξησκέλε ζεσξία θαη (β) ε πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη 

είλαη κνλαδηθή. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 
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φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα 1.4 κηα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κε κία κφλν κειέηε 

πεξίπησζεο δε κπνξεί λα πξνζθέξεη επαξθή εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αηηηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο (Κεθάιαην 2) πξνθχπηεη φηη 

ζπλήζσο ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

επεξεάδνληαη απφ ραξαθηεξηζηηθά φπσο: (α) ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο θαη (β) ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ Σξάπεδα ζε Σξάπεδα θαη απαηηείηαη κία πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ 

κειεηψλ πεξίπησζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κειέηε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Μία εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κε πνιιαπιέο κειέηεο πεξίπησζεο ζπλήζσο πηνζεηείηαη φηαλ κία 

έξεπλα ζθνπεχεη λα: (α) πεξηγξάςεη, (β) ζπλζέζεη θαη (γ) ειέγμεη κία ζεσξία. Ζ εμέηαζε 

πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο ππνζηεξίδεη κία ζε βάζνο εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ 

εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ θάηη πνπ εθηηκάηαη φηη απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Benbast et al., 1987, Yin, 2011). 

 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν ζπγγξαθέαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

επηιέγεη ηελ πηνζεζία κία εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο γηα λα 

κειεηήζεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη επηιεγκέλεο κειέηεο 

πεξίπησζεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηηο παξαθάησ Δλφηεηεο. 

 

4.4.2  Δπηιεγκέλεο Μειέηεο Πεξίπησζεο γηα ηε Μειέηε ησλ Παξαγόλησλ πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθαλ ηξείο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ έξγα ζρεηηθά κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: (α) πξφζθαην έξγν ζε κεγάιε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα κε παξνπζία ζε πνιιέο ρψξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη έρεη νινθιεξσζεί, (β) έξγν ζε κεγάιε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα κε 

παξνπζία ζε πνιιέο ρψξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη (γ) πξφζθαην έξγν ζε κηθξφηεξε 

Σξάπεδα ζε ρψξα ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ (κεηαβαηηθή νηθνλνκία) πνπ  ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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πλνπηηθά νη ιφγνη γηα ηελ επηινγή απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη νη εμήο: (α) νη δχν κεγάιεο 

Σξάπεδεο (Δπξσπατθή θαη Ακεξηθάληθε) θαηέρνπλ κεγάιν κεξίδην αγνξάο θαη εμαηξεηηθή 

θήκε γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, (β) ε ηξίηε Σξάπεδα ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο 

είλαη κηθξφηεξε ζε κέγεζνο θαη αλήθεη ζε ρψξα κε κεηαβαηηθή νηθνλνκία, (γ) φιεο νη 

επηιεγκέλεο Σξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ ή ζπκκεηείραλ ζε πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο 

δηαδηθαζηψλ θαη (δ) επηιέγνληαη κία Δπξσπατθή Σξάπεδα, κία Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη κία 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο, γεσγξαθηθνχο ή άιινπο παξάγνληεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε κέρξη ηελ επαξθή ζπγθνκηδή 

δεδνκέλσλ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηακάηεζε 

φηαλ θξίζεθε φηη ηα επηπξφζζεηα δεδνκέλα δελ πξνζέζεηαλ επηπιένλ αμία ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. Δπηπξφζζεηα, δελ εμεηάζηεθαλ άιιεο κειέηεο πεξίπησζεο δηφηη δελ εληνπίζηεθαλ 

άιιεο αληηπξνζσπεπηηθέο Σξάπεδεο πνπ λα έρνπλ πξφζθαηε εκπεηξία κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη λα επηζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Σν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηεο εμέηαζεο ησλ ηξηψλ κειεηψλ πεξίπησζεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ απνηππψλεηαη ζην ρήκα 4.1. 
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ρήκα 4.1: Υξνλνδηάγξακκα Δμέηαζεο Μειεηώλ Πεξίπησζεο 
 

 

 

Πξφζθαην έξγν ζε 

κεγάιε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη έρεη 

νινθιεξσζεί. 

Έξγν ζε κεγάιε Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη 

βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν 

ζηάδην. 

Πξφζθαην έξγν ζε 

κηθξφηεξε Σξάπεδα ζε 

ρψξα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο (κεηαβαηηθή 

νηθνλνκία) πνπ  ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 
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4.5  Δκπεηξηθή Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία 

 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα θαζνδεγείηαη απφ επηζηεκνινγηθέο αξρέο, αμίεο θαη αλαιπηηθέο 

κεζνδνινγίεο θαη απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ζηάδηα: (α) ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, (β) ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (κειέηεο πεξίπησζεο) θαη (γ) ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο 

κειέηεο πεξίπησζεο (Miles & Huberman, 1994,  Denzin & Lincoln, 1998). Γηα ηηο αλάγθεο 

ζπγγξαθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπληέζεθε κία εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία βαζηζκέλε ζηα παξαπάλσ ηξία ζηάδηα. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ε 

εξεπλεηηθή κεζνδνινγία απνηππψλεηαη ζην ρήκα 4.2 θαη πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαθάησ 

Δλφηεηεο.  
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ρήκα 4.2: Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία γηα ηε Γεκηνπξγία ηνπ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο 

Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

  

ΔΝΑΡΞΖ 

Δηζαγσγή 

Αλαζθόπεζε θαη 

Κξηηηθή Αλάιπζε ηεο 

Βηβιηνγξαθίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή  

Πξνζδηνξηζκόο ηεο 

Αλάγθεο γηα Έξεπλα 

Πξνζδηνξηζκόο 

Αλνηρηώλ Θεκάησλ γηα 

Έξεπλα 

Αλάπηπμε ελόο Νένπ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο 

Απνθάζεσλ πνπ ρεηίδεηαη κε ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

Πξνζδηνξηζκόο 

Καηάιιειεο 

Δξεπλεηηθήο 

Μεζνδνινγίαο 

Αλάπηπμε ελόο 

Δξεπλεηηθνύ 

Πξσηνθόιινπ 

 

Δπηινγή Καηάιιεισλ 

Έξγσλ πνπ 

ρεηίδνληαη κε ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή  

πιινγή Γεδνκέλσλ 

πκπεξάζκαηα θαη 

Αλαζεώξεζε ηνπ 

Μεζνδνινγηθνύ 

Πιαηζίνπ Λήςεο 

Απνθάζεσλ γηα ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

ΣΔΛΟ 

Αλάιπζε 

Γεδνκέλσλ 
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4.5.1  ρεδηαζκόο ηεο Έξεπλαο 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο πνπ πξνηείλεηαη απνηειεί ην πξψην αλεμάξηεην κέξνο ηεο 

εκπεηξηθήο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο. Ζ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

πεδίσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ θελψλ. Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη ε αλάγθε ζχλζεζεο θαη ειέγρνπ ελφο ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ηελ 

ζπλέρεηα, αλαδεηθλχνληαη ηα δηάθνξα εξεπλεηηθά πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ ελλνηνινγηθή αλάπηπμε ελφο ζρεηηθνχ 

ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη αλαπηχζζεηαη έλα λέν ζεσξεηηθφ πιαίζην ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Οη δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ εξεπλψληαη εκπεηξηθά κε ηε 

ρξήζε κειεηψλ πεξίπησζεο. Με βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο, 

απνθαζίδεηαη ε πηνζεζία κηαο ζηξαηεγηθήο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο πνιιαπιψλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο παξαπάλσ Δλφηεηεο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο 

έξεπλαο ζηε ζπλέρεηα ζπλζέηεη έλα εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν ζε 

εξεπλεηηθά πεδία πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ έλλνηα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη βαζίδνληαη ζηελ 

πνηνηηθή πξνζέγγηζε. ηα πιαίζηα ηνπ πξσηνθφιινπ κηα πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

αλαπηχζζεηαη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί ην 

δεχηεξν ζηάδην ηεο πξνηεηλφκελεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

4.5.2  Μειέηεο Πεξίπησζεο - πιινγή Γεδνκέλσλ 

 

Ο ζηφρνο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο εκπεηξηθήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο είλαη ε επαξθή 

ζπιινγή δεδνκέλσλ γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ζέκα θαη ε θαηαλφεζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ. πσο αλαθέξεηαη ζηηο παξαπάλσ Δλφηεηεο  

επηιέγεηαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ βαζίδεηαη ζε κία πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο 

γηα λα εμεξεπλεζεί θαη θαηαλνεζεί ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Χο εθ 

ηνχηνπ, ν ζπγγξαθέαο εληνπίδεη αξρηθά πνιιαπινχο, θαηάιιεινπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο 

γηα ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ. Μηα πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζε 

πνιιαπιέο κειέηεο πεξίπησζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα νιηζηηθή εηθφλα γηα ηηο δηαδηθαζίεο, 

ηηο νληφηεηεο, ηηο απνθάζεηο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.   
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Ο Yin, (2011) αλαθέξεη φηη ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη κέζσ: (α) ηεο ηεθκεξίσζεο 

ησλ εγγξάθσλ, (β) ησλ ζπλεληεχμεσλ, (γ) ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο, (δ) ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο, (ε) ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ θαη (ζη) ηεο παξαηήξεζεο ησλ 

θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ο Πίλαθαο 4.4 πεξηγξάθεη ηηο ηερληθέο ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

θαζψο θαη ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

 

Οη Σερληθέο ηεο 

πιινγήο ησλ 

Γεδνκέλσλ 

Πεξηγξαθή 
Υξήζε Πεγώλ ζηελ πγθεθξηκέλε 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 

Σεθκεξίσζε απφ 

έγγξαθα 

Ζ ηεθκεξίσζε απνηειεί κηα πεγή 

δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα 

αλαζεσξεζεί επαλεηιεκκέλα. 

Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεη ηελ 

εμνηθείσζε ηνπ ζπγγξαθέα κε (α) 

ηα ηξαπεδηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη (β) ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 Δθζέζεηο ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ 

 Άξζξα θαη Δθζέζεηο γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο 

(white papers). 

 ρεηηθφ πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν 

 Άξζξα εθεκεξίδσλ θαη δειηία 

ηχπνπ. 

πλεληεχμεηο 

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ν 

εξεπλεηήο κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ππφ έξεπλα, 

απφ ηνπο βαζηθνχο ζπκκεηέρνληεο 

ζε έξγα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Δπηπξφζζεηα, δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 Γνκεκέλεο πλεληεχμεηο 

 Ζκη-δνκεκέλεο πλεληεχμεηο 

 Αδφκεηεο πλεληεχμεηο 

Άκεζεο 

Παξαηεξήζεηο 

Οη άκεζεο παξαηεξήζεηο έρνπλ 

σο ζηφρν λα ζπιιάβνπλ ηηο 

πξάμεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην 

έξγν θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Ο 

εξεπλεηήο παξαηεξεί ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζηελ Σξάπεδα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Δπίζεκεο θαη άηππεο ζπλαληήζεηο κε 

εκπιεθφκελνπο ζε έξγα πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

πκκεηνρηθέο 

Παξαηεξήζεηο 

Παξφκνηεο κε ηηο άκεζεο 

παξαηεξήζεηο. 
 Απιή ζπκκεηνρή 

ρεηηθά 

αξρεία/έγγξαθα 

Παξφκνηα κε ηελ ηεθκεξίσζε 

απφ έγγξαθα. 

 Αξρείν ηεο Σξάπεδαο 

(ζρεδηαγξάκκαηα, εθζέζεηο). 

Παξαηήξεζε 

Φπζηθψλ 

Αληηθεηκέλσλ 

Ο εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα 

απνθηήζεη εηθφλα γηα ηα 

πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

ηερληθέο, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο Σξάπεδαο κέζσ 

ησλ παξαηεξήζεσλ. 

 Τπνδνκέο 

 Τιηθφ 

 Λνγηζκηθφ 

Πίλαθαο 4.4: Τηνζεηεκέλεο Σερληθέο ηεο πιινγήο ησλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 
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4.5.2.1  πλεληεχμεηο 

 

πσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα  4.5.2 γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο  ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

φπσο ηηο ζπλεληεχμεηο, ηελ ηεθκεξίσζε κέζσ εγγξάθσλ θαη ηελ παξαηήξεζε. Οη πεγέο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα είλαη: (α) νη άλζξσπνη,    

(β) ν ιφγνο, (γ) ηα θείκελα, (δ) νη αθεγήζεηο θαη ηζηνξίεο, (ε) νη νπηηθέο παξαζηάζεηο, (δ) νη 

εθδφζεηο, (ε) ηα αξρεία, (ζ) νη λφκνη θαη (η) ηα γεγνλφηα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ νη ζπλεληεχμεηο αλαθέξνληαη σο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία ηεο 

πνηνηηθήο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (Denzin & Lincoln, 1994, Kothari, 1985, Goertz 

& Mahoney, 2012). 

 

Καηά ηε ζπλέληεπμε ν εξεπλεηήο θαηεπζχλεη ηνλ εξσηψκελν ζε βαζηθά ζέκαηα ελψ ν 

εξσηψκελνο αλαπηχζζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ ζε βάζνο θαη ειεχζεξα. Ο ζθνπφο 

ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ε ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ θαη πινπζηφηεξσλ  

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έξγα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Ζ κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο πξνυπνζέηεη ζεκαληηθά επηθνηλσληαθά ραξίζκαηα θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πνιιαπιψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κία δηαζηξέβισζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηνπλ ηξία βαζηθά είδε ζπλεληεχμεσλ: (α) ε 

δνκεκέλε ζπλέληεπμε, (β) ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη (γ) ε αδφκεηε ζπλέληεπμε (Miles 

& Huberman, 1994). Ζ δνκεκέλε ζπλέληεπμε βαζίδεηαη ζε έλα απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν 

ζχλνιν εξσηήζεσλ ην νπνίν ηίζεηαη κε ηνλ ίδην εληαίν ηξφπν ζε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο. Οη 

εξσηήζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη σο πξνο ηε ζεηξά κε ηελ νπνία 

αθνινπζεί ε κηα ηελ άιιε. 

 

Ζ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ 

σζηφζν παξνπζηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξε επειημία σο πξνο: (α) ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ,      

(β) ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ θαη (γ) ηελ πξνζζαθαίξεζε 

εξσηήζεσλ γηα ηελ εκβάζπλζε θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλέληεπμεο (Kumar, 2005). 

 

Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο αδφκεηεο ζπλέληεπμεο απνπζηάδνπλ νη πξνθαζνξηζκέλεο 

εξσηήζεηο θαη ε ζπλέληεπμε βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ  ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ 

εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη ε αδφκεηε ζπλέληεπμε δηεπθνιχλνπλ ηελ άληιεζε 
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πιεξνθνξηψλ (ζε βάζνο)  ή/θαη ηελ αλάδεημε νξηζκέλσλ ζεκάησλ πνπ δελ είραλ 

πξνθαζνξηζηεί απφ ηνλ εξεπλεηή (Kothari, 1985). 

 

ηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο νη ζπλεληεχμεηο 

απνηέιεζαλ ην θχξην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηζπκεηή 

θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ πεδίσλ θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

εξσηεζέλησλ αλαπηχρζεθε  έλα πξσηφθνιιν ζπλεληεχμεσλ πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. Σν πξσηφθνιιν ζπλεληεχμεσλ πεξηγξάθεηαη ζηηο 

παξαθάησ παξαγξάθνπο.  

 

χκθσλα κε ηνπο  Hennink et al., 2010  έλαο θαιφο εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ 

πεξάησζε ηεο ζπλέληεπμεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ θαιχπηνληαο ηα πεξηζζφηεξα 

βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηή δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ (Denzin & Lincoln, 1998).  

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν εξεπλεηήο πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ:      

(α) ελεκέξσλε ηνπο εξσηεζέληεο γηα ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλέληεπμεο,             

(β) πξνζδηφξηδε ηα θχξηα ζεκεία ηεο ζπλέληεπμεο, (γ) πξνζδηφξηδε ηπρφλ αληηθάζεηο,           

(δ) ρξεζηκνπνηνχζε ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ νπηηθή επαθή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ, (ε) πξνζπαζνχζε λα εληνπίζεη πηζαλέο ζνβαξέο ειιείςεηο θαη         

(δ) έιεγρε κε δηαθξηηηθφ ηξφπν ην ρξφλν ψζηε λα ηεξεζεί ν πξνζρεδηαζκέλνο θαη 

πξνζπκθσλεκέλνο ρξφλνο ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηέζζεξα πςειφβαζκα ζηειέρε ζε ηξείο Σξάπεδεο. 

πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε: (α) ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, (γ) πςειφβαζκα ζηειέρε απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη (δ) κέιε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, εηδηθεπκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 

Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θπκάλζεθε απφ 40 έσο 60 ιεπηά. Οη ζπλεληεχμεηο 

καγλεηνθσλήζεθαλ ςεθηαθά θαη απνκαγλεηνθσλήζεθαλ κεηά απφ θάζε αηνκηθή 

ζπλέληεπμε. Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζα επηθνηλσλίαο φπσο:  (α) ην ηειέθσλν,  

(β) νξηζκέλα εξγαιεία ηειεδηάζθεςεο (skype) θαη (γ) ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα ηελ 
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απνζαθήληζε θαη επαλεμέηαζε αζαθή δεηεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ ζε κεηέπεηηα ζηάδηα θαη 

θπξίσο κεηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

 

πσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ νη εξσηεζέληεο απαληνχζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

έλα πξσηφθνιιν ζπλεληεχμεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηε κειέηε ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν ζπλεληεχμεσλ απνηειείηαη απφ πέληε ηκήκαηα θαη θάζε ηκήκα 

απφ πνιιαπιέο εξσηήζεηο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Σν πξσηφθνιιν ζπλεληεχμεσλ, ηα 

ηκήκαηα, νη εξσηήζεηο θαη ν ζθνπφο ηνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.5. 

 

Δλόηεηα Δξσηήζεηο θνπόο 

Α. 

Γεληθέο 

Πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ Σξάπεδα. 

Α1-Α5 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

Σξάπεδεο πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

φπσο: (α) ηε θχζε ηνπ νξγαληζκνχ, (β) ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη (γ) ηελ παξνπζία ζε άιιεο ρψξεο. 

Β. 

Γεληθέο 

Πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο 

Δξσηεζέληεο. 

Β1-Β4 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

εξσηεζέληεο φπσο: (α) ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, (β) ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη (γ) ηε ζέζε ζηελ Σξάπεδα. 

Γ. 

Νέεο Σερλνινγίεο 

θαη Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή. 

Γ1-Γ2 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη: (α) κε ηελ 

ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη (β) κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

Γ3-Γ4 
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Γ. 

Πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή. 

Γ1-Γ15 
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Δ. ρφιηα Δ1 
Γεληθά ζρφιηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Πίλαθαο 4.5:  Πξσηόθνιιν ησλ πλεληεύμεσλ 

 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλεληεχμεσλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εξσηεζέληεο: (α) λα αθεγεζνχλ θαη (β) λα ηαμηλνκήζνπλ νη ίδηνη ηα ζεκαληηθά θαη ηα 

νπζηψδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ο αλνηρηφο 

ηχπνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εκη-δνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ αλάδεημε πεξηζζνηέξσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ζηελ 

απνζαθήληζε απνξηψλ (Kumar, 2005, Mathers et al., 2002). 
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ θαη ησλ δηαιιεηκάησλ επηθνπξηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

αδφκεηεο ζπλεληεχμεηο θαη ζπδεηήζεηο κε αξθεηνχο ππαιιήινπο ησλ επηιεγκέλσλ Σξαπεδψλ 

θαη παξαηεξήζεθε ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Δθηφο απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη 

άιιεο πεγέο φπσο: (α) ηα αξρεία, (β) νη εθζέζεηο, (γ) ηα δειηία ηχπνπ, (δ) πξαθηηθά απφ ηηο 

ζπλεδξηάζεηο θαη (ε) ηζηνζειίδεο ησλ Σξαπεδψλ. 

 

4.5.3  Μειέηεο Πεξίπησζεο - Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην ηεο πξνηεηλφκελεο εκπεηξηθήο 

πξνζέγγηζεο. ε απηφ ην ζηάδην ν ζπγγξαθέαο εξκελεχεη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ππφ εμέηαζε. Γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ν ζπγγξαθέαο πηνζεηεί 

κηα πνηνηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε φπσο αλαθέξεηαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο. 

Παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην ππφ 

εμέηαζε ζέκα ε πνηνηηθή εξκελεπηηθή έξεπλα απνηειεί κία απφ ηηο ελδεδεηγκέλεο 

κεζνδνινγίεο γηα λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην “Γηαηί;” θαη ην “Πψο;” 

ησλ θαηλνκέλσλ (Goertz & Mahoney, 2012). 

 

Ζ εξκελεία θαη αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί κία ζπλερφκελε δηαδηθαζία πνπ 

μεθηλά απφ ην πξαγκαηηθφ εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ θαη πεξηιακβάλεη: (α) ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ θαη (β) ηηο δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

βαζίδεηαη ζε δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζπλερήο ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ επηηξέπνπλ 

ζηνλ εξεπλεηή λα επαλεμεηάδεη ηα δεδνκέλα ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο 

(Newman, 1998). 

 

Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε εθηηκάηαη φηη είλαη κία απφ ηηο θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε 

κειέηε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε: (α) ηελ αηηηφηεηα θαη (β) ηνπο ζθνπνχο. Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

νδεγεί ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 

Γηα ηελ επίηεπμε κίαο εμαγσγήο πςειψλ πνηφηεηαο ζπκπεξαζκάησλ ε αμηνπηζηία απνηειεί 

έλα πξναπαηηνχκελν (Graneheim & Lundman, 2004) θαη ηα βαζηθά θξηηήξηα αμηνπηζηίαο 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: (α) ε δπλαηφηεηα ηεο επηβεβαίσζεο (confirmability), (β) ε δπλαηφηεηα 
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ηεο κεηαθνξάο (transferability), (γ) ε αλαγλψξηζε ηεο αμηνπηζηίαο (dependability) θαη                   

(δ) ε αλαγλψξηζε ηεο αιήζεηαο (Lincoln & Guba, 1985). Σα θξηηήξηα αμηνπηζηίαο 

πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο. 

 

Ζ δπλαηφηεηα ηεο επηβεβαίσζεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ αληηθεηκεληθφ θαζνξηζκφ ησλ επξεκάησλ 

ρσξίο λα εκπεξηέρνληαη πξνθαηαιήςεηο θαη πξνζσπηθά θίλεηξα ηνπ εξεπλεηή. Ζ δπλαηφηεηα 

ηεο κεηαθνξάο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα εξεπλεηηθά εκπεηξηθά δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε άιια εξεπλεηηθά πεδία. Ο εξεπλεηήο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

εθαξκνγή θαη ζε άιινπο ηνκείο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο αμηνπηζηίαο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν 

ρεηξηζκνχ κίαο ελδερφκελεο θαη ζπλερηδφκελεο κεηάιιαμεο ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα κίαο έξεπλαο. Ο εξεπλεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε κίαο: (α) ινγηθήο, 

(β) ηεθκεξησκέλεο θαη (γ) αληρλεχζηκεο δηαδηθαζίαο (Dawson, 2002). 

 

Σν θξηηήξην ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αιήζεηαο αμηνινγεί θαηά πφζν κηα κειέηε είλαη αμηφπηζηε 

θαη παξνπζηάδεη αιεζηλά γεγνλφηα. Ο εξεπλεηήο νθείιεη λα παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ 

εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα.  Ζ αλαγλψξηζε ηεο αιήζεηαο 

θαη αμηνπηζηίαο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε αμηνπηζηία είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηνλ πινχην ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ εξεπλεηή 

(Sekaran, 2003). 

 

ια ηα παξαπάλσ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη γηα ην ζθνπφ ηεο επίηεπμεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ πξνζδηνξίζηεθε θαη πηνζεηήζεθε ε ηερληθή ηεο ηξηγσλνπνίεζεο (triangulation) 

πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Δλφηεηα 4.5.3.1. 

 

4.5.3.1  Σερληθή ηεο Σξηγσλνπνίεζεο (Triangulation) 

 

Ζ ηξηγσλνπνίεζε σο ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απαληήζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο θαη απνηειεί έλαλ ηξφπν εμαζθάιηζεο ηεο εγθπξφηεηαο. Ζ ηξηγσλνπνίεζε κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο ε ρξήζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ γηα ηε ζπιινγή εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη πξνέξρεηαη απφ ηνπο ηνκείο ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο παξαπνκπέο γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα επηδείμνπλ ηελ αθξηβή ζέζε 

ελφο αληηθεηκέλνπ (Smith, 1975).  
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Γηα ηε κειέηε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε ηξηγσλνπνίεζε εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα έρεη δηάθνξα νθέιε. Με 

ηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ κεζφδσλ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ δηαθνξεηηθά ή/θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά εξσηήκαηα θαη εληζρχεηαη ε εξκελεπηηθή δπλαηφηεηα (Robson, 2007).  Ζ 

αλεζπρία πνπ εθθξάδεηαη απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο γηα πηζαλά κε αμηφπηζηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κέζσ κίαο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ηερληθήο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο.  

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία 

πξνθχπηεη φηη ηα βαζηθά είδε ηξηγσλνπνίεζεο είλαη ηέζζεξα: (α) ε ηξηγσλνπνίεζε  ησλ 

δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ φπσο είλαη νη 

ζπλεληεχμεηο θαη ε παξαηήξεζε, (β) ε ηξηγσλνπνίεζε ηνπ παξαηεξεηή κε ηε ρξήζε 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο παξαηεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο κειέηεο, (γ) ε κεζνδνινγηθή 

ηξηγσλνπνίεζε κε ηελ αμηνπνίεζε ελφο ζπλδπαζκνχ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη (δ) ε 

ζεσξεηηθή ηξηγσλνπνίεζε κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ ζεσξηψλ ή/θαη δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ 

αληηιήςεσλ (Robson, 2007). 

 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο απφ 

ηνπο ηέζζεξηο παξαπάλσ ηχπνπο ηξηγσλνπνίεζεο: (α) ε ηξηγσλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

(ζπλεληεχμεηο, αξρεία, παξαηήξεζε, εθζέζεηο, πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ), (β) ε κεζνδνινγηθή 

ηξηγσλνπνίεζε (πνιιαπιέο εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο) θαη (γ) ε ζεσξεηηθή ηξηγσλνπνίεζε 

(ζπλδπαζκφο πξνζεγγίζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο) γηα 

ηελ εμαζθάιηζε έγθαηξσλ εκπεηξηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ηξηγσλνπνίεζε ηνπ 

παξαηεξεηή κε ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο παξαηεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δελ ήηαλ 

εθηθηή δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ έλαλ εξεπλεηή. 

 

Ο εξεπλεηήο πηνζεηεί ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κία πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο (ηξία έξγα ζε Σξάπεδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή) θαη εμεηάδεη θάζε κία πεξίπησζε θάησ απφ ην πξίζκα ηεο  

ηξηγσλνπνίεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηελ εγθπξφηεηαο ησλ εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ.  
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4.6  Δξεπλεηηθό Πξσηόθνιιν ησλ Μειεηώλ Πεξίπησζεο 

 

Ο εξεπλεηήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηεί έλα 

εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν γηα: (α) ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ππφζεζεο κε βάζε ηελ 

έξεπλα θαη (β) ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εξεπλεηή ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Έλα εξεπλεηηθφ 

πξσηφθνιιν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ζρέδην δξάζεο πνπ νξίδεη θαλφλεο θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ Yin, (2011) νη 

εξσηήζεηο ζε κειέηεο πεξηπηψζεσλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε πέληε επίπεδα. Σα 

πέληε επίπεδα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.6.  

 

Δπίπεδα Δξεπλεηηθά Θέκαηα 

Δπίπεδν 1 Δξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζε νξηζκέλεο ζπλεληεχμεηο 

Δπίπεδν 2 Δξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζε νξηζκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο 

Δπίπεδν 3 Δξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζε πεξηζζφηεξεο κειέηεο πεξίπησζεο 

Δπίπεδν 4 Δξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη γηα φιε ηε κειέηε 

Δπίπεδν 5 Γεληθέο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

Πίλαθαο 4.6: Σα Πέληε Δπίπεδα ηνπ Πξσηνθόιινπ ησλ πλεληεύμεσλ 

 

Δπηπξφζζεηα, έλα εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ζπλεληεχμεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο πξνηείλεηαη λα έρεη ηα εμήο ηκήκαηα: (α) ηελ επηζθφπεζε ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο, (β) ηε δηαδηθαζία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο θαη (γ) ηελ παξνπζίαζε ησλ εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ (Yin, 2011, Miles & Huberman, 1994). Με βάζε ηα παξαπάλσ νξηζκέλεο πηπρέο 

ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.5.2.1, παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.5 θαη επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 

πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.  

 

4.6.1  Δπηζθόπεζε κίαο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

 

Ζ επηζθφπεζε κίαο κειέηεο πεξίπησζεο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε: (α) ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, (β) ηνλ επηιεγκέλν ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ θαη (γ) ην 

επηιεγκέλν έξγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Δπηπξφζζεηα, ζπζρεηίδεη ηα νπζηψδε δεηήκαηα πνπ εξεπλψληαη ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν ζπγγξαθέαο ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηξείο κειέηεο πεξίπησζεο ζε ηξαπεδηθνχο 
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νξγαληζκνχο πνπ πινπνίεζαλ ή πινπνηνχλ έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη: (α) πξνηείλεη παξάγνληεο, (β) πξνηείλεη κία 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ, (γ) πξνηείλεη ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (δ) ειέγρεη ηνπο πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο, (ε) ειέγρεη ηελ 

πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ θαη (δ) ειέγρεη ηα πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σα εξεπλεηηθά ζέκαηα θαη ε εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ Δλφηεηεο. 

 

4.6.2  Δξεπλεηηθέο Γηαδηθαζίεο ζε έλα Πξαγκαηηθό Δξεπλεηηθό Πεξηβάιινλ 

 

Ζ δηεμαγσγή κίαο έξεπλαο ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ αλζξψπνπο θαη 

νξγαληζκνχο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη 

λα εζηηάδεη ζε ζέκαηα φπσο: (α) ην ρξνλνδηάγξακκα, (β) ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εξσηψκελνπ 

θαη (γ) ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ηνλ εξσηψκελν. Ζ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ην ζρεδηαζκφ: (α) ηεο πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθνχο 

νξγαληζκνχο, (β) ηεο πξφζβαζεο ζε βαζηθνχο εξσηεζέληεο, (γ) ηεο απφθηεζεο επαξθψλ  

πφξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, (δ) ηεο εμαζθάιηζεο κίαο θαζνδήγεζεο θαη ηεο 

επίιπζεο ησλ απνξηψλ θαη (ε) ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα φιεο ηηο ηερληθέο 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ (Kothari, 1985).  

 

4.6.3  Δξεπλεηηθέο Δξσηήζεηο θαη Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα 

 

Ζ έξεπλα πνπ βαζίδεηαη ζε κία πξνζέγγηζε κειεηψλ πεξίπησζεο νθείιεη λα επηθεληξψλεηαη 

ζην ζηφρν ηεο έξεπλαο θαη λα θαζνδεγείηαη απφ: (α) ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη (β) απφ ηα 

ζρεηηθά εξεπλεηηθά ζέκαηα θαη ηηο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη (Denzin & Lincoln, 

1998). Σα παξαπάλσ: (α) θαζνδεγνχλ ην ζπγγξαθέα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξσηφθνιινπ 

ζπλεληεχμεσλ, (β) θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη (γ) θαζνδεγνχλ ηνλ 

εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, ππνβνεζνχλ ηνλ 

εξεπλεηή ζηελ επαλεμέηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε 

ζπλέληεπμεο. Σα βαζηθά εξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ έθβαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.7.  
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Σα Πξνηεηλόκελα Δξεπλεηηθά Θέκαηα 

Θέκα Πεξηγξαθή 

Παξάγνληεο 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ παξαγφλησλ (βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο 

Σξάπεδεο). 

Παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε: 

(α) ηνπο αλζξψπνπο, 

(β) ηελ απφδνζε, 

(γ) ηελ ηερλνινγία θαη  

(δ) ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) ηνπο αλζξψπνπο, (β) ηελ απφδνζε, (γ) 

ηελ ηερλνινγία θαη (δ) ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Καηεγνξηνπνίεζε 

Παξαγφλησλ. 

Ζ εμέηαζε ηεο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

παξαγφλησλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ 

εμέηαζε,  πξνζζήθε θαη ζπγρψλεπζε θαηεγνξηψλ (αλ 

πξνθχςνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη θξηζεί αλαγθαίν). 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ παξαγφλησλ (βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο Σξάπεδεο). 

ηάδηα Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή. 

Ζ εμέηαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξηψλ ζηαδίσλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (πξνζζήθεο θαη αιιαγέο αλ 

πξνθχςνπλ δηαθνξνπνηήζεηο). 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 

Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ εξεπλεηή 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ: (α) ησλ παξαγφλησλ, (β) ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ θαη (γ) ησλ ζηαδίσλ 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Πίλαθαο 4.7:  Πξνηεηλόκελα Δξεπλεηηθά Θέκαηα 

 

Σν επφκελν βήκα κεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί ε αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 5 ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

 

4.7  πκπεξάζκαηα 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πξνζδηνξίδεη θαη ηεθκεξηψλεη ηελ 

επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηε κειέηε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Μεηά ηελ εμέηαζε αξθεηψλ εξεπλεηηθψλ 

κεζνδνινγηψλ απνθαζίζηεθε φηη ε πνηνηηθή, εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κε πνιιαπιέο κειέηεο 

πεξίπησζεο απνηειεί κία απφ ηηο θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο γηα λα ειεγρζεί ην πξνηεηλφκελν 

ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη ιφγνη 

ηεο επηινγήο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο παξαπάλσ Δλφηεηεο ζπλνπηηθά βαζίδνληαη: 

(α) ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 
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ηξαπεδηθή, (β) ζηελ αλάγθε λα ειεγρζεί ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην πηνζεζίαο κε βάζε ηα 

πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα θαη (γ) ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ (κεγάινη νξγαληζκνί, κεγάινο αξηζκφο ζπζηεκάησλ, κεγάινο φγθνο 

δεδνκέλσλ, κεγάινο αξηζκφο δηαδηθαζηψλ). 

 

Ζ πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα αθνινπζεί ηξία ζηάδηα: (α) ην ζρεδηαζκφ ηεο 

έξεπλαο (research design), (β) ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο (data collection) θαη (γ) ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

κειέηεο πεξίπησζεο (data analysis). Με βάζε απηά ηα ηξία ζηάδηα ν εξεπλεηήο αλέπηπμε ηε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο γηα ηε κειέηε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ επηιεγκέλε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη ηα 

βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 4.2 

θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξφλ θεθάιαην. ηνλ Πίλαθαο 4.8 ν ζπγγξαθέαο 

ζπλνπηηθά επηζεκαίλεη θαη ηεθκεξηψλεη ηελ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο.   

 

Σν Δπίπεδν 

Ζ Δπηινγή ηνπ 

Δξεπλεηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 

Ζ Σεθκεξίσζε ηεο Δπηινγήο Κεθάιαην 

Θέκα Γηαηξηβήο 

Μειέηε 

παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

Ζ κε χπαξμε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

λα εμεγεί θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία θαη επηηπρία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα. 

1 

Δξεπλεηηθή 

Πξνζέγγηζε 
Πνηνηηθή 

 Γίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή λα 

εκβαζχλεη ζηελ έξεπλα. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα ζε λένπο ηνκείο 

έξεπλαο. 

 Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ αλάιπζε 

θαη αμηνιφγεζε: (α) ηερλνινγηψλ θαη (β) ηεο 

ΤΑ δηφηη γηα λα θαηαλνεζνχλ απαηηείηαη κία 

ζε βάζνο κειέηε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπο. 

4 

Δξεπλεηηθή 

Πξνζέγγηζε 
Δξκελεπηηθή 

Ζ αλάγθε πηνζεζίαο κίαο εξκελεπηηθήο 

εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο πξνθχπηεη κεηαμχ 

άιισλ απφ ην γεγνλφο φηη ε κειέηε παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζρεηίδεηαη κε: 

(α) ηηο ηερλνινγίεο, (β) ηνπο αλζξψπνπο, (γ) ηελ 

νηθνλνκία θαη (δ) ηηο Σξάπεδεο. Γηα ηελ ζε 

βάζνο κειέηε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

κεηαβιεηψλ ζπλήζσο ελδείθλπηαη κία επέιηθηε 

επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε φπσο απηή ηεο 

εξκελεπηηθήο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

4 
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Σν Δπίπεδν 

Ζ Δπηινγή ηνπ 

Δξεπλεηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 

Ζ Σεθκεξίσζε ηεο Δπηινγήο Κεθάιαην 

Δξεπλεηηθή 

ηξαηεγηθή 

Πνιιαπιέο 

Μειέηεο 

Πεξίπησζεο. 

Μηα πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

βαζίδεηαη ζε πνιιαπιέο κειέηεο πεξίπησζεο 

κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα νιηζηηθή εηθφλα γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηηο νληφηεηεο, ηηο απνθάζεηο θαη 

ηελ πινπνίεζε έξγσλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

4 

Μέζνδνη 

πιινγήο 

Γεδνκέλσλ 

Παξαηήξεζε, 

πλεληεχμεηο, 

Αξρεία, Γειηία 

Σχπνπ. 

Ζ ρξήζε πνιιαπιψλ κεζφδσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ πξνζζέηνπλ αμηνπηζηία ζηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

4 

Μειέηεο 

Πεξίπησζεο 

Μία Δπξσπατθή 

Σξάπεδα, Μία 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα θαη κία 

Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. 

 Οη δχν κεγάιεο Σξάπεδεο (επξσπατθή θαη 

ακεξηθάληθε) θαηέρνπλ κεγάιν κεξίδην 

αγνξάο θαη εμαηξεηηθή θήκε γηα ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. 

 Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο 

είλαη κηθξφηεξε ζε κέγεζνο θαη αλήθεη ζε 

ρψξα κε κεηαβαηηθή νηθνλνκία. 

 ιεο νη παξαπάλσ Σξάπεδεο πνπ 

επηιέρηεθαλ ζπκκεηέρνπλ ή ζπκκεηείραλ ζε 

πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο 

δηαδηθαζηψλ. 

 Δπηιέρηεθαλ κία Δπξσπατθή Σξάπεδα, κία 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη κία Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ψζηε λα 

εληνπηζηνχλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο, 

γεσγξαθηθνχο ή άιινπο παξάγνληεο. 

4 

Αλάιπζε 

Γεδνκέλσλ 

Πξνζέγγηζε 

πνιιαπιψλ 

κειεηψλ 

πεξίπησζεο. 

Μία πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εξεπλεηή λα αληιήζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα 

ην ππφ εμέηαζε ζέκα θαη ε πνηνηηθή 

εξκελεπηηθή έξεπλα απνηειεί κία απφ ηηο 

ελδεδεηγκέλεο κεζνδνινγίεο γηα λα απαληεζνχλ 

εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γηαηί θαη ην 

Πψο. 

4 

Πίλαθαο 4.8:  πλνπηηθή Απνηύπσζε ηνπ ρεδηαζκνύ ηεο Έξεπλαο 

 

Οη επηιεγκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ε αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 5. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5 

 

ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

Πεξίιεςε 

 

ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (ρήκα 4.2) θαη ζην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη ρξήζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο γηα λα ειεγρζεί ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην (ρήκα 3.1). Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (Δλφηεηα 1.4) 

ν εξεπλεηήο παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηξείο 

ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο: (α) κία Δπξσπατθή Σξάπεδα, (β) κία Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη (γ) 

κία Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (κεηαβαηηθή νηθνλνκία). Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν: (α) ηνπ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (β) 

ησλ πξνηεηλφκελσλ εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ φπσο απηά ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.7. Σν  

Κεθάιαην 5 εηζάγεη ζηελ αξρή γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη ηξείο κειέηεο πεξίπησζεο. Κάζε κειέηε 

πεξίπησζεο πξνζεγγίδεηαη μερσξηζηά θαη πεξηγξάθεη πξνζεγγίζεηο, αληηιήςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα απνθχγεη γεληθεχζεηο, επηηξέπνληαο ζε ηξίηνπο ηελ 

εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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5.1  Δηζαγσγή 

 

Σν Κεθάιαην 2 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πεξηιακβάλεη ηελ αλαζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδεη ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν 

πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.1 επηδηψθεη 

λα: (α) εκπινπηίζεη ηε βηβιηνγξαθία,  (β) δηεξεπλήζεη γηα πξψηε θνξά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) πξνζζέζεη αμία ζε ππάξρσλ πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ΤΑ θαη παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη (δ) εμειηρζεί ζε έλα ρξήζηκν εξγαιείν ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηηο Σξάπεδεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο (Δλφηεηα 1.4) θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ρξεζηκνπνηείηαη ε εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 4. 

 

Σν Κεθάιαην 5 ειέγρεη θαη αμηνινγεί ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην κε 

ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Δλφηεηα 

4.4.2. Οη ηξείο κειέηεο πεξίπησζεο πεξηγξάθνληαη ζηηο Δλφηεηεο 5.2, 5.3 θαη 5.4 θαη ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Οη ιφγνη γηα ηελ επηινγή ησλ ηξηψλ πξνηεηλφκελσλ πεξηπηψζεσλ είλαη νη εμήο: (α) νη δχν 

κεγάιεο Σξάπεδεο (Δπξσπατθή θαη Ακεξηθάληθε) θαηέρνπλ έλα κεγάιν κεξίδην αγνξάο θαη 

κία εμαηξεηηθή θήκε γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, (β) ε ηξίηε Σξάπεδα 

ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο είλαη κηθξφηεξε ζε κέγεζνο θαη αλήθεη ζε ρψξα κε κεηαβαηηθή 

νηθνλνκία, (γ) φιεο νη παξαπάλσ Σξάπεδεο πνπ επηιέρηεθαλ ζπκκεηέρνπλ ή ζπκκεηείραλ ζε 

πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δηαδηθαζηψλ θαη (δ) επηιέρηεθαλ κία Δπξσπατθή 

Σξάπεδα, κία Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη κία Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ψζηε λα 

εληνπηζηνχλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο, γεσγξαθηθνχο ή 

άιινπο παξάγνληεο. 

 

Ο εξεπλεηήο απνθάζηζε λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ επηινγή θαη εμέηαζε κίαο ηέηαξηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο δεδνκέλνπ φηη νη ηξείο επηιεγκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο νδήγεζαλ ζηε ζπιινγή 

θαη αλάιπζε πινχζησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ θξίζεθαλ επαξθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 
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ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, δε βξέζεθε άιιε αληηπξνζσπεπηηθή Σξάπεδα πνπ λα 

πηνζέηεζε πξφζθαηα ηελ ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη λα επηζπκνχζε ηε 

παξαρψξεζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.   

 

Σν Κεθάιαην 5 είλαη δνκεκέλν σο εμήο: Ζ Δλφηεηα 5.2.1 πεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη κία αλάιπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, ηελ 

αλάγθε γηα νινθιήξσζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Ζ αλάιπζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.2.2. Καηά 

παξφκνην ηξφπν, νη Δλφηεηεο 5.3.1 θαη 5.3.2 παξνπζηάδνπλ θαη αλαιχνπλ ηε δεχηεξε κειέηε 

πεξίπησζεο (Ακεξηθάληθε Σξάπεδα) θαη νη Δλφηεηεο 5.4.1 θαη 5.4.2 παξνπζηάδνπλ θαη 

αλαιχνπλ ηελ ηξίηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε κία Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο (κεηαβαηηθή νηθνλνκία).   

 

5.2  Μειέηε Πεξίπησζεο 1: Δπξσπατθή Σξάπεδα 

 

Γηα λα ηεξεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Σξάπεδα πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

απφξξεην θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ε Σξάπεδα (κειέηε πεξίπησζεο 1) απνθαιείηαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Δπξσπατθή Σξάπεδα. Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα κε έδξα 

κία ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ηζρπξή παξνπζία ζηελ επξσπατθή ηξαπεδηθή αγνξά 

θαη πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ φπσο: (α) ηε 

ιηαληθή ηξαπεδηθή, (β) ηε ηξαπεδηθή κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, (γ) ηε δηαρείξηζε 

θεθαιαίσλ, (δ) ηελ παξνρή επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ ζε πειάηεο κε πςειή 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα (private banking), (ε) ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, (δ) ηελ 

επελδπηηθή ηξαπεδηθή, (ε) ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο, (ζ) ηε δηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θαη (η) ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο παξνπζηάδεηαη πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο ζηελ επφκελε 

Δλφηεηα 5.2.1.  

 

5.2.1  Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο Δπξσπατθέο Σξάπεδεο κε 

πάλσ απφ 1.000 θαηαζηήκαηα θαη έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ζηελ Δπξψπε. Ζ έδξα ηεο Μεηξηθήο Σξάπεδαο βξίζθεηαη ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο 
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Έλσζεο θαη ν Σξαπεδηθφο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο αξηζκψληαο πάλσ απφ 15.000 εξγαδνκέλνπο. Ζ 

ηζηνξία ηεο Σξάπεδαο παξνπζηάδεη κία πινχζηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ππεξβαίλεη ηα 130 έηε. χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πξφζθαηεο εμειίμεηο 

ζηε δηαδξνκή ηεο είλαη: 

 

 Ζ εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ Σξάπεδα. 

 

 Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε πξφζθαησλ απμήζεσλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο αξθεηψλ δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ.   

 

 Ζ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ άιιεο Σξάπεδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο λνκηθήο ζπγρσλεχζεσο δηα απνξξνθήζεσο κηαο άιιεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη ε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο κεγαιχηεξεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο. 

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο πξσηνπφξνο ζηελ εηζαγσγή λέσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ φπσο: (α) ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηειεθψλνπ, (β) ηηο 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη (γ) ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ. Σα παξαπάλσ φπσο θαη ε πξνζπκία ηεο Σξάπεδαο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο είλαη ε παξνρή  πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ 

θαη ε πξσηνπνξία ζηελ παξνρή πξντφλησλ. Οη βαζηθέο αμίεο ηεο Σξάπεδαο είλαη: (α) ε 

πνηφηεηα ζηελ εξγαζία, (β) ε πνηφηεηα ζηελ επηθνηλσλία, (γ) ε αμηνθξαηία, (δ) ην ήζνο θαη (ε) 

ε δεκηνπξγηθφηεηα. Ο άλζξσπνο θαη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ αμηψλ καδί κε ηελ 

απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Σξάπεδα. 

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο αλαδεηψληαο 

δπλακηθνχο αλζξψπνπο κε ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη δεκηνπξγηθφηεηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιακβάλνληαη φηη ε πξφνδφο ηεο Σξάπεδαο δηαζθαιίδεη θαη ηε δηθή ηνπο επαγγεικαηηθή 

επηηπρία. 
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Ζ εζηθή βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε Σξάπεδα πεξηιακβάλεη: (α) ηελ θνπιηνχξα ηεο 

Σξάπεδαο, (β) ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη (γ) ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Σα ζηνηρεία απηά ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ζπληεξνχλ ην απαξαίηεην θιίκα 

εκπηζηνζχλεο θαη ρηίδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ Οκίινπ ζηελ Δπξψπε. Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

(κειέηε πεξίπησζεο 1) πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5.1. 

 

πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο (Μειέηε Πεξίπησζεο 1) 

Θέκα Πεξηγξαθή 

Γεσγξαθηθή 

Πεξηνρή 

Γξαζηεξηνπνίεζεο. 

Δπξψπε 

Βαζηθέο Τπεξεζίεο 

 Ληαληθή ηξαπεδηθή 

 Σξαπεδηθή κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

 Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ 

 Παξνρή επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ ζε πειάηεο κε 

πςειή νηθνλνκηθή επηθάλεηα (private banking). 

 Γηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 

 Δπελδπηηθή ηξαπεδηθή 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο 

 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 Ζιεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

 

Αξηζκόο 

Καηαζηεκάησλ. 
Πάλσ απφ 1000 ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα 

Έδξα Υψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Υώξεο 

Γξαζηεξηνπνίεζεο. 

ε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Αξηζκόο 

Δξγαδνκέλσλ. 
Πάλσ απφ 15.000 εξγαδφκελνη 

Βαζηθόο ζθνπόο 
 Παξνρή  πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ 

 Πξσηνπνξία ζηελ παξνρή πξντφλησλ 

Βαζηθέο αμίεο 

 Πνηφηεηα ζηελ εξγαζία 

 Πνηφηεηα ζηελ επηθνηλσλία 

 Αμηνθξαηία 

 Ήζνο 

 Γεκηνπξγηθφηεηα 

Πξνηεξαηόηεηεο 

Ο άλζξσπνο θαη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ αμηψλ καδί κε ηελ 

απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 

Όξακα Ηζρπξή παξνπζία θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε 

Πίλαθαο 5.1: πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο (Μειέηε Πεξίπησζεο 1) 

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα πεξηιακβάλεη: (α) 15 Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, (β) 9 Αλψηεξεο 

Γηεπζχλζεηο, (γ) 53 Γηεπζχλζεηο, (δ) 10 Τπνζηεξηθηηθέο Γηεπζχλζεηο, (ε) 10 εηαηξίεο ηνπ 

νκίινπ θαη (δ) 3 έξγα αλαδηάξζξσζεο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

απνηειείηαη απφ: (α) ηνλ πξφεδξν (κε εθηειεζηηθφ κέινο), (β) ηνλ αληηπξφεδξν (κε 
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εθηειεζηηθφ αλεμάξηεην κέινο), (γ) ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν (εθηειεζηηθφ κέινο), (δ) 3 

εληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο θαη γεληθνχο δηεπζπληέο (εθηειεζηηθά κέιε), (ε) 2 κε εθηειεζηηθά 

κέιε, (δ) 5 κε εθηειεζηηθά αλεμάξηεηα κέιε, (ε) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ (κε 

εθηειεζηηθφ κέινο), (ζ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (κε 

εθηειεζηηθφ κέινο) θαη (ε) ην γξακκαηέα (ζπλνιηθά 16 αλψηαηα ζηειέρε). Γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην νξγαλφγξακκα ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο ζην ρήκα 5.1.  

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 5.1: πλνπηηθό Οξγαλόγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

 

Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο 

Καλνληζηηθή 

πκκφξθσζε 

Γξακκαηεία Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ 

Ννκηθέο Τπεξεζίεο 

Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο 

Οηθνλνκηθέο 

Μειέηεο 

Ληαληθή 

Σξαπεδηθή 

Υνλδξηθή 
Σξαπεδηθή θαη 

Γηεζλέο Γίθηπν 

Γηαρείξηζε 

Πεξηνπζίαο 

Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο 

Λεηηνπξγηθέο 

Τπεξεζίεο 

Γηαρείξηζε 

Κηλδχλνπ  

Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην 

Καηαλαισηηθή 

Πίζηε 

Πξντφληα θαη 
Καζπζηεξήζεηο 

Ληαληθήο 

Σξαπεδηθήο 

Καηαζηήκαηα 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή θαη 

Δλαιιαθηηθά 

Γίθηπα 

ηξαηεγηθή θαη 

ρεδηαζκφο 
Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ θαη 

Οξγάλσζε 

Πιεξνθνξηθή θαη 

Τπνζηεξηθηηθέο 

Λεηηνπξγίεο  
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Ζ Σξάπεδα δηαρσξίδεη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ απφ ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ θαη εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξφηππα θαη ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. Δπηπξφζζεηα, έρεη ζεζπίζεη Κψδηθα 

Γενληνινγίαο κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηα πξφηππα ηεο ζχγρξνλεο δηαθπβέξλεζεο ησλ 

εηαηξηψλ θαη λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν.  

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα έρεη εγθξίλεη ηε δεκηνπξγία δηαχινπ επηθνηλσλίαο γηα λα κπνξνχλ νη 

εξγαδφκελνη ηεο Σξάπεδαο λα θαηαγγείινπλ εκπηζηεπηηθά πηζαλέο παξεκβάζεηο θάπνηαο 

πνιηηηθήο (whistle-blowing) θαη  έρεη ζεζπίζεη Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβεξλήζεσο πνπ νξίδεη 

ην πιαίζην θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Σξάπεδαο. Ο Κψδηθαο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο αλαζεσξείηαη φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο θαη νξίδεη ηα θαζήθνληα θαη θαηαλέκεη ηηο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ: (α) 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, (β) ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ, (γ) ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη (δ) 

ησλ άιισλ Δπηηξνπψλ θαη πκβνπιίσλ ηεο Σξάπεδαο. 

 

πλνπηηθά νη ιφγνη γηα ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο (Μειέηε 

Πεξίπησζεο 1) είλαη νη εμήο: (α) θαηέρεη κεγάιν κεξίδην αγνξάο θαη εμαηξεηηθή θήκε γηα ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη (β) ζπκκεηείρε ζε πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο δηαδηθαζηψλ. 

 

Ζ εμέηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο δηήξθεζε πέληε κήλεο (Φεβξνπάξην 2012 έσο Ηνχλην 

2012) θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηέζζεξα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο:        

(α) ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ην 

δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, (γ) έλα πςειφβαζκν ζηέιερνο 

απφ ηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη (δ) έλα κέινο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

εηδηθεπκέλν ζηνλ ηνκέα ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 

ηελ Δλφηεηα 5.2.3 πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο. 

 

5.2.2  Σερλνινγηθή Τπνδνκή ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

 

Πίζσ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θξχβεηαη κηα ζχλζεηε ηερλνινγηθή 

ππνδνκή πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 17.500 επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο (desktops) 

θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 2.000 εμππεξεηεηέο (servers). Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα δηαρεηξίδεηαη 

έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ: (α) πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη (β) ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ θαη αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 
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κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ (big data) θαη ηελ νινθιήξσζε. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ηεο ε Σξάπεδα απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 300 εξγαδνκέλνπο θαη 

γηα ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πάλσ απφ 30 εξγαδνκέλνπο. 

 

χκθσλα κε αλψηαην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ Σξάπεδα πηνζέηεζε έλα πιήζνο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εθαξκνγψλ θαη πξνζθέξεη ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ πνιιψλ 

θαη δηαθνξεηηθψλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ. Σα δηάθνξα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε: (α) ηα 

κεραλήκαηα απηνκάησλ ζπλαιιαγψλ, (β) ηα θαηαζηήκαηα θαη ηνπο ηακίεο, 

(γ) ηε δηνίθεζε, (δ) ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, (ε) ηελ εμππεξέηεζε θαη 

δηαρείξηζε πειαηψλ, (δ) ηηο επελδχζεηο, (ε) ηηο ζπλαιιαγέο, (ζ) ηελ 

ηξαπεδηθή κέζσ δηαδηθηχνπ,  (η) ηελ ηξαπεδηθή κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη 

(θ) ηελ ηξαπεδηθή κέζσ ηειεθψλνπ. Ζ Σξάπεδα νθείιεη λα δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά έλαλ πνιχ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ θαη ε νινθιήξσζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ (ERP, CRM, Mobile Apps), 

δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ απνηειεί κία βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο‖.  

 

Δπηπξφζζεηα, γηα ην ίδην ζέκα αλψηαην ζηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Τπνζηεξηθηηθψλ Λεηηνπξγηψλ επηζεκαίλεη:  

 

 ―Ζ χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

εθαξκνγψλ θαη ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ φπσο θαη νη αιιαγέο 

ζε επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε παξνρή λέσλ ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ απαηηνχλ κία απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε 

νινθιήξσζεο πνπ λα αληηιακβάλεηαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο‖. 

 

Οη πξνθιήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα νινθιήξσζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.2.3. 
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5.2.3  Πξνθιήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πνπ ρεηίδνληαη κε ηελ 

Οινθιήξσζε 

 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο απφ άιιεο Σξάπεδεο θαη ε απαίηεζε ησλ πειαηψλ γηα βειηησκέλεο 

ή/θαη λέεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο νδήγεζαλ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ζηελ 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. χκθσλα κε αλψηαην 

δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 

 

―Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα γηα 

ηελ Σξάπεδα καο θαη ε ξαγδαία αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά 

θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηελ Δπξψπε δελ 

πξέπεη λα καο αθήλεη αδηάθνξνπο. Οθείινπκε λα βειηηψλνπκε ζπλερψο ηηο 

ππάξρνπζεο πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη λα 

εμαζθαιίδνπκε ηελ ηαρχηαηε θαη αζθαιή παξνρή λέσλ ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ππαξρφλησλ ή λέσλ θαλαιηψλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο‖.  

 

Πάλσ απφ ηξηάληα εηδηθά θαηαξηηζκέλνη ππάιιεινη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο αζρνινχληαη 

απνθιεηζηηθά κε εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κε ζθνπφ ηελ γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε: (α) ζε λέεο απαηηήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο 

Σξάπεδαο, (β) ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, (γ) ζε αιιαγέο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ηεο Σξάπεδαο θαη (δ) ζηελ παξνρή λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

 

πσο ππνγξακκίδεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ:  

 

―Γηα λα επηηχρνπκε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπκε ε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ηελ ΤΑ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

απμεκέλν φγθν δεδνκέλσλ, ηα πνιιά ηξαπεδηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

ηηο παιαηέο θαη λέεο εθαξκνγέο (CRM, ERP, Mobile Apps), ηα θαλάιηα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο. Δπηπξφζζεηα, ε αλάγθε γηα γξήγνξε αληαπφθξηζε ζε λέεο 

απαηηήζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

(Business) θαη νη ζπλερφκελεο αιιαγέο ζε επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 
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(Business Processes) νδήγεζαλ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ζηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ‖. 

 

Ζ παξαπάλσ παξαδνρή πηνζεηείηαη θαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο 

θαη Τπνζηεξηθηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο ν νπνίνο πξνζζέηεη:  

 

― Οη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είραλ θηάζεη ζηα φξηα ηνπο. Πξηλ ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ φηαλ ξσηνχζε ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ηεο Σξάπεδαο (Business) 

εάλ κπνξνχζακε λα πινπνηήζνπκε θάηη ή απάληεζε ήηαλ φηη δελ ππάξρεη 

εχθνινο ηξφπνο γηα λα πινπνηεζεί‖.  

 

Σα παξαπάλσ νδεγνχζαλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο Σξάπεδαο. Γηα 

ηελ επίιπζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ε Δπξσπατθή Σξάπεδα ζηξάθεθε πξνο ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ. πσο ππνγξακκίδεη αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ 

Σνκέα (Business): 

 

―Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή παξέρεη λέεο επθαηξίεο θαη 

πξνθιήζεηο. Αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επειημία, ηελ 

νινθιήξσζε, ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε εξγαιείσλ δηνίθεζεο. Ζ ξαγδαία αχμεζε ηνπ φγθνπ 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα νδήγεζε ζε κεγάιεο 

δπζθνιίεο παξνρήο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο. Ζ κεγάιε πξφθιεζε ηεο ΤΑ είλαη λα δψζεη ιχζε ζηα 

πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα επθνιφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ην κεγάιν φγθν ησλ  

δεδνκέλσλ‖. 

 

ινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζπκθψλεζαλ φηη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα νθείιεη λα δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξνρή απνηειεζκαηηθψλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Ο 

έληνλνο αληαγσληζκφο, ή αλάγθε ζπγρψλεπζεο ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ κεηά απφ 

ζπγρσλεχζεηο Σξαπεδψλ, νη αιιαγέο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε παξνρή λέσλ 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ θαη ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ 

φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 
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εθαξκνγψλ (ERP, CRM, Mobile Apps), δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ. 

χκθσλα κε φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο: 

 

―Ζ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επηηπρή 

παξνρή ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ‖.   

 

Οη βαζηθέο πξνθιήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.2. 

 

Βαζηθέο Πξνθιήζεηο 

πνπ ρεηίδνληαη κε 

ηελ Οινθιήξσζε 

ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα. 

Πεξηγξαθή 

Έληνλνο 

Αληαγσληζκόο. 

ιεο νη κεγάιεο Σξάπεδεο επελδχνπλ ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε βειηίσζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ε 

πξνζθνξά λέσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. 

πγρώλεπζε 

Σξαπεδώλ. 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο θαη νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο 

πνιιέο θνξέο νδεγνχλ ηηο Σξάπεδεο ζε ζπγρσλεχζεηο. Ζ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα πξφζθαηα απνξξφθεζε ππφ ηε κνξθή ζπγρψλεπζεο άιιε 

κεγάιε Σξάπεδα. Ζ ζπγρψλεπζε νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ αλάγθε 

κίαο απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζεο φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ (ERP, CRM, Mobile Apps), δεδνκέλσλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ. 

Αιιαγέο ζηηο 

Δπηρεηξεζηαθέο 

Γηαδηθαζίεο. 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα απνηειεί έλαλ πνιχ κεγάιν νξγαληζκφ κε πάξα 

πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο (business processes). Απηέο νη 

δηαδηθαζίεο ζπρλά αιιάδνπλ θαη ε αιιαγή ζα πξέπεη λα πηνζεηείηαη 

άκεζα ζε φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο. 

Παξνρή Νέσλ 

Ζιεθηξνληθώλ 

Σξαπεδηθώλ 

Τπεξεζηώλ. 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα ζρεδηάδεη λα παξέρεη ζην κέιινλ θαη άιιεο 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν επειημίαο ψζηε λα 

ελζσκαηψλνπλ κε επηηπρία ηα λέα πξντφληα. 

Παξνρή Νέσλ 

Ζιεθηξνληθώλ 

Σξαπεδηθώλ 

Καλαιηώλ. 

Νέα θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο φπσο γηα παξάδεηγκα ην TV 

Banking πνπ παξέρεηαη θπξίσο ζηελ Ακεξηθή πξνβιέπεηαη λα 

πηνζεηεζνχλ θαη ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ζα πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί κε επηηπρία ζηηο πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. 

Οινθιήξσζε 

πζηεκάησλ. 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα έρεη πηνζεηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα 

κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Κάζε ηκήκα ηεο 

Σξάπεδαο ή/θαη θάζε ζπγαηξηθή εηαηξία έρεη ηα δηθά ηεο 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Ζ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο. 

Οινθιήξσζε 

Σξαπεδηθώλ 

Καλαιηώλ. 

Σα δηάθνξα θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα νθείινπλ λα είλαη αιιειέλδεηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. 
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Βαζηθέο Πξνθιήζεηο 

πνπ ρεηίδνληαη κε 

ηελ Οινθιήξσζε 

ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα. 

Πεξηγξαθή 

Οινθιήξσζε 

Δθαξκνγώλ. 

Δθηφο απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ε Δπξσπατθή Σξάπεδα έρεη 

πηνζεηήζεη ηειεπηαία θαη έλα πιήζνο απφ κηθξφηεξεο εθαξκνγέο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηα Apps γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγέο πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη κε επηηπρία ζηελ ππάξρνπζα 

ηερλνινγηθή ππνδνκή. 

Οινθιήξσζε 

Γεδνκέλσλ. 

Ο φγθνο  ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

απμήζεθε ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ νινθιήξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ νθείιεη λα ζπκβάιεη ζηε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε φισλ 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο Σξάπεδαο. 

Πίλαθαο 5.2: Βαζηθέο Πξνθιήζεηο πνπ ρεηίδνληαη κε ηελ Οινθιήξσζε ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

 

 

5.2.4  Ζ Πξνζέγγηζε ηεο Οινθιήξσζεο ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ε    

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.2.3 νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηεο ππάξρνπζαο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα απνθάζηζε ηελ αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο  ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε. 

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα αλαδεηνχζε έλαλ ηξφπν νινθιήξσζεο ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ θαη 

ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο κε ηελ πιαηθφξκα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ρσξίο λα 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε: (α) ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (β) ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη 

ππνθαηαζηήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. Βαζηθφ πξφβιεκα γηα ηελ Σξάπεδα απνηεινχζε 

ε κε απνηειεζκαηηθή ζπλχπαξμε θαη επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ ησλ 

πειαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. πσο αλαθέξεηαη απφ αλψηαην ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο: 

 

―Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ Σξάπεδα απνηεινχζε ην γεγνλφο 

φηη ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ δελ ππήξραλ ζπγθεληξσκέλα ζε κία θεληξηθή 

βάζε δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα νη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο λα αλαδεηνχλ 

ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, ε επεμεξγαζία 

θαη νη αιιαγέο ησλ ζηνηρείσλ πειαηψλ απαηηνχζε ηελ ελεκέξσζε ηφζν ησλ 
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ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο φζν θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

ζηνηρείσλ πειαηψλ‖.  

 

Γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ε Δπξσπατθή Σξάπεδα απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ηελ ΤΑ. Ζ Σξάπεδα 

ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε ζπκβνχινπο ελφο δηεζλνχο αλαγλσξηζκέλνπ πξνκεζεπηή ιχζεσλ ΤΑ 

ψζηε λα αλαπηχμεη κία απνηειεζκαηηθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ ΤΑ θαη ζηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ. ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε έλαο 

δηακεζνιαβεηήο αλαιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο. 

ηαλ έλαο πειάηεο εηζέξρεηαη ζηελ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο: (α) ν 

δηακεζνιαβεηήο ειέγρεη ζε πνηα Σξάπεδα (ππνθαηάζηεκα) αλήθεη ν πειάηεο, (β) πξνσζεί ην 

αίηεκα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη (γ) απνζηέιιεη ηελ απάληεζε ζηελ 

δηεπαθή ηνπ πειάηε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Αλψηαην ζηέιερνο θαη κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ππνγξακκίδεη: 

 

―Γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο απνθαζίζακε λα πηνζεηήζνπκε κία επέιηθηε πιαηθφξκα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ΤΑ θαη ζηηο ππεξεζίεο 

παγθφζκηνπ ηζηνχ. Ζ λέα πιαηθφξκα έδσζε ιχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηελ παξνρή επέιηθησλ εξγαιείσλ δηνίθεζεο‖. 

 

πσο αλαθέξεη ν ππεχζπλνο έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: 

 

― Ζ λέα καο πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ ζηεξίδεηαη ζε ΤΑ καο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπκε απνηειεζκαηηθέο ειεθηξνληθέο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ζε πειάηεο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Σνπο 

παξέρνπκε πξφζβαζε ζε έλα κνλαδηθφ ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε 

ελφο κνλαδηθνχ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ελφο θσδηθνχ αζθαιείαο.‖  

 

Μεηά ηελ πηνζεζία ηεο λέαο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ην αξκφδην ηκήκα 

Πιεξνθνξηθήο επηθξνηεί πξνζπάζεηεο αιιαγήο θαη αλαβάζκηζεο. χκθσλα κε ηνλ 

επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηεξηθηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  

 

―Σψξα φπνηε ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο καο 

αλαζέηεη ηελ πινπνίεζε κίαο λέαο απνζηνιήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
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ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε απάληεζε ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Τπνζηεξηθηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηεο Σξάπεδαο είλαη φηη ππάξρεη ηξφπνο γηα λα 

γίλεη απηφ‖. 

 

Απηή ε ηνπνζέηεζε απνδεηθλχεη φηη ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ππνζηήξημε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ζην λα μεπεξαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο. Δπηπξφζζεηα, φπσο αλαθέξεηαη απφ αλψηαην 

ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ απειεπζέξσζε ρξφλν απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα (ΗΣ). O 

ρξφλνο απηφο επελδχεηαη ηψξα απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

εθαξκνγψλ θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.‖ 

 

χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ππνζηεξίδεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία. Γηα παξάδεηγκα ηα αξκφδηα εκπιεθφκελα ηκήκαηα έρνπλ απνθηήζεη 

εχθνιε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία πειαηψλ ρσξίο λα απαηηείηαη ή ρξήζε πνιιαπιψλ πεγψλ. 

Αλψηαην ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο επηζεκαίλεη:  

 

―Μεηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φιεο νη ζπλαιιαγέο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ φισλ ησλ θαλαιηψλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο παξαθνινπζνχληαη θαζεκεξηλά, εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά 

ψζηε λα αμηνινγεζνχλ ζηνηρεία πειαηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηηο ζπλήζεηεο ησλ πειαηψλ θαη ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ‖. 

 

ηα πιαίζηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

απνθάζηζε λα αλαβαζκίζεη ην ηειεθσληθφ θέληξν ππνζηήξημεο πειαηψλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο θαη λα αλαπηχμεη κία λέα εθαξκνγή δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη πιεξνθφξεζεο 

πειαηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ αλάγθε γηα νινθιήξσζε ηεο λέαο απηήο εθαξκνγήο κε 

ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηεο Σξάπεδαο δηεπθνιχλζεθε απφ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα 

ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ππνζηήξημεο πειαηψλ 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ε απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ κε άιια 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ηεο Σξάπεδαο νδήγεζε ζε αχμεζε 
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ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Πιένλ νη εξγαδφκελνη ζην θέληξν εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν κία λέα θαη απιή 

εθαξκνγή. Γηα ην ιφγν απηφ ε απαίηεζε γηα εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ 

έρεη κεησζεί δξαζηηθά. Δπηπξφζζεηα, ν ρξφλνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ έρεη 

κεησζεί ζεκαληηθά‖. 

 

Με ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ππνζηήξημεο πειαηψλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο θαη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ε Δπξσπατθή Σξάπεδα πξνζθέξεη γξεγνξφηεξεο 

ππεξεζίεο κέζα απφ κία δηεπαθή. Ο κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηνπ 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 10%. ρεηηθά κε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο αλψηαην ζηέιερνο ηεο 

Σξάπεδαο ηνλίδεη: 

 

―Μεηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ πειάηεο απνζεθεχνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη ιηγφηεξεο πξνζπάζεηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ απφ ην πξνζσπηθφ. Ο κέζνο φξνο ηνπ  ρξφλνπ 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 50%‖. 

 

Χζηφζν, ε πην ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζχκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ηεο Σξάπεδαο θαη ε επειημία πξνζαξκνγήο ζε κειινληηθέο αιιαγέο. πγθεθξηκέλα 

ππνγξακκίδεη: 

 

―Απνθηήζακε ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα ππνζηεξίδνπκε πεξηζζφηεξνπο 

απφ ηνπο δηπινχο πειάηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απφ φηη ζήκεξα 

ρσξίο λα αληηκεησπίδνπκε πξνβιήκαηα απφδνζεο ησλ ηξαπεδηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο αηζζάλεηαη φηη κε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε ηερλνινγηθή ππνδνκή 

ηεο Σξάπεδαο ζα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο γηα πνιιά ρξφληα‖.   
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5.2.5  Ζ Αλάγθε Ύπαξμεο ελόο Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο Απνθάζεσλ γηα 

ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

χκθσλα κε φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε απνπζία ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή νδήγεζε ζε αξθεηέο 

δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο:  

 

―Αληηκεησπίζακε αξθεηά πξνβιήκαηα δηφηη δελ ππήξρε ε αλαγθαία 

πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζπγθεληξσκέλε. Υάζακε πνιχηηκν ρξφλν γηα λα πξνζδηνξίζνπκε 

θαη θαηαλνήζνπκε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ χπαξμε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ζα 

βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηε γξήγνξε θαη νξζή ιήςε απνθάζεσλ‖.  

 

πσο ππνζηήξημε ν επηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηεξηθηηθψλ 

Λεηηνπξγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη δελ 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα νπνηνδήπνηε έξγν πηνζεζίαο λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Ζ χπαξμε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ ζα πξνζδηφξηδε ηα 

ζηάδηα ηνπ έξγνπ, κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο θαη 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά 

νπνηαδήπνηε Σξάπεδα ζην λα ιάβεη ζσζηέο θαη γξήγνξεο απνθάζεηο. Δκείο 

αλαδεηήζακε ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία έλα πιαίζην πνπ λα ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή Σξαπεδηθή ρσξίο επηηπρία‖.  

 

χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ γλψζε απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηηπρία ελφο έξγνπ. ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ιφγσ ηεο 

απνπζίαο ελφο αθαδεκατθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ 

ηελ θχξηα πεγή παξνρήο πιεξνθφξεζεο απνηεινχζε ν πξνκεζεπηήο ιχζεσλ 

ΤΑ. Αλ θαη ε ζηελή θαη θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή ιχζεσλ ΤΑ πνπ 

επηιέγεηαη γηα έλα έξγν απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηελ επηηπρία ελφο έξγνπ 
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ζα ήηαλ ρξήζηκν ε Σξάπεδα λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ αθαδεκατθή 

βηβιηνγξαθία‖. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα έλα αθαδεκατθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ ζα ππνβνεζνχζε 

ζεκαληηθά θάζε Σξάπεδα ζην λα παίξλεη γξήγνξεο θαη νξζέο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο θαη ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ε κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

5.2.6  Έιεγρνο ηνπ Πξνηεηλόκελνπ Θεσξεηηθνύ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο 

Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή απνηειείηαη 

απφ: (α) ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ γηα ηελ 

επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (δ) ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο θαη (ε) ην πεξηερφκελν θαη ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο YA (SOA initiation, SOA 

planning, decision of SOA adoption). 

  

Γηα ηηο αλάγθεο ειέγρνπ ηνπ ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ν ζπγγξαθέαο πηνζεηεί κία 

δνκεκέλε κέζνδν πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε. Σν κέξνο Α πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε 

θαη αλάιπζε ησλ επξεκάησλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο κε ζθνπφ λα 

ειέγμεη ηνπο πξνηεηλφκελνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. Σν κέξνο Β ειέγρεη ηελ πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. Σν Γ κέξνο ειέγρεη ην πεξηερφκελν θαη ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο YA (SOA initiation, SOA planning, decision of SOA adoption) 

ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ην Γ κέξνο ελζσκαηψλεη φια ηα ζηνηρεία ησλ κεξψλ Α,Β,Γ θαη 

ειέγρεη σο ζχλνιν ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα.   
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5.2.7  Μέξνο Α- Έιεγρνο ησλ Κξίζηκσλ Παξαγόλησλ πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

πσο αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην 3 ν ζπγγξαθέαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

πηνζέηεζε κία δνκεκέλε κέζνδν επηπξφζζεηεο αλάιπζεο, ζε βάζνο εμέηαζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο κε: (α) ηε ζπγρψλεπζε παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο κε ίδηα ή παξφκνηα έλλνηα, (β) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο, (γ) ηελ αθαίξεζε 

παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνη θαη ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ 

σο ππνθαηεγνξίεο παξαγφλησλ θαη (δ) ηελ πξφζζεζε παξαγφλησλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ αιιά αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί ζε παιαηφηεξεο 

έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία άιισλ ιχζεσλ νινθιήξσζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε νδήγεζε ζηελ επηινγή ησλ δεθαπέληε πην ζεκαληηθψλ πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή γηα ελζσκάησζε ζην λέν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη έιεγρν ζε πξφζθαην έξγν πηνζεζίαο ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. 

 

Οη δεθαπέληε επηιεγκέλνη παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ειέγρνληαη κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ πηνζεηήζεθε πξφζθαηα ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα, (γ) ην θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε, (ε) νη 

δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (ζ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο 

κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο, (η) ε επηθνηλσλία, (θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, 

(κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα θαη (ν) ε ππνζηήξημε. πσο 

αλαθέξεηαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα πηνζεηεί φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο σο ζεκαληηθνχο γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλνληαη δχν λένη παξάγνληεο: (α) ε θνπιηνχξα θαη (β) ε δηαθπβέξλεζε 

ΤΑ πξνο δηεξεχλεζε. Οη παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 

5.2.7.1  Δκπφδηα 

 

Σα ελδερφκελα εκπφδηα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. 

χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ο εληνπηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε ελδερνκέλσλ εκπνδίσλ απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πξηλ απφ ηελ πηνζεζία 
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νπνηαζδήπνηε Νέαο Σερλνινγίαο. Καηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ηα εκπφδηα ζρεηίζηεθαλ 

κε: (α) ηε δπζθνιία πξφβιεςεο ηνπ θφζηνπο, (β) ηε δπζθνιία θαηάξηηζεο 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, (γ) ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (δ) ηελ 

πνιππινθφηεηα, (ε) ηελ έιιεηςε γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ, (δ) ηελ 

έιιεηςε εκπεηξίαο ζε έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ, (ε) ηηο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο, (ζ) ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ αξκφδησλ ηκεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

φπσο θαη κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ιχζεσλ 

ΤΑ θαη (ε) ηα δηάθνξα νξγαλσζηαθά πξνβιήκαηα‖.        

 

χκθσλα κε φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα κία δηάθξηζε ησλ 

πηζαλψλ εκπνδίσλ ζε: (α) εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη         

(β) εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζα βνεζνχζε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε πξηλ ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ ζε: (α) νηθνλνκηθά,                

(β) ιεηηνπξγηθά, (γ) νξγαλσζηαθά, θαη (δ) ηερλνινγηθά εκπφδηα ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα ζα ήηαλ ρξήζηκε θαη ζα επλννχζε ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

πηζαλψλ εκπνδίσλ.   

 

5.2.7.2  Πιενλεθηήκαηα 

 

Ζ θαηαλφεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ απφ κία ελδερφκελε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ζπκβάιεη ζηελ 

απφθαζε γηα πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ επηθεθαιή ηεο 

Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηεξηθηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ο εληνπηζκφο θαη ε θαηαλφεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα. Γπζηπρψο, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα δε κπνξνχζε λα εληνπίζεη έλα 

ζπγθεληξσκέλν αθαδεκατθφ πιηθφ γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Έλα αθαδεκατθφ πιαίζην πνπ ζα 

πξνζδηφξηδε θαη εμεγνχζε πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα φιεο ηηο 

Σξάπεδεο‖.    
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χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ: 

 

“Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πιενλεθηεκάησλ είλαη ζεκαληηθφο δηφηη ζηελ νπζία 

αληηθαηνπηξίδεη ην ηη θεξδίδεη ε Σξάπεδα απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή Σξαπεδηθή. Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα εληφπηζε ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ φπσο: (α) ηα νηθνλνκηθά 

πιενλεθηήκαηα, (β) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επειημία πνπ απνθηνχλ 

νη δηαδηθαζίεο, (γ) ηελ επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, (δ) ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, (ε) ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

παξνρήο λέσλ πξντφλησλ, (δ) ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ, (ε) ηα κεησκέλα ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα, (ζ) ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ, (η) ε δπλαηφηεηα 

εγθαζίδξπζεο κηαο καθξνπξφζεζκεο αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο, (θ) ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν πνπ απνδεζκεχεηαη γηα άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη (ι) ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζπλδένληαη κε λέεο πξσηνβνπιίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο‖. 

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα ππνγξακκίδεη φηη κία δηάθξηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ζε  

πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πιενλεθηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζα ήηαλ ρξήζηκε θαη ζα ζπλέβαιε ζε κία πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. Δπηπξφζζεηα, κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ζε νηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά, νξγαλσζηαθά θαη ηερλνινγηθά πιενλεθηήκαηα 

ζα δηεπθφιπλε ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο θαη 

ην επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ. 

 

5.2.7.3  Κφζηνο 

 

Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ, ην πξνζσπηθφ φπσο 

θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ή απφξξηςε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα. πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν έξγνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή: 
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―Μία εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θφζηνο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δεηήζεθε 

απφ ηε δηνίθεζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πξηλ ιεθζεί ε απφθαζε γηα 

πηνζεζία ηεο ΤΑ. Σν θφζηνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα λα 

θαηαλνήζεη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα ηα νθέιε απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη 

λα πεηζηεί γηα ην ελδερφκελν θέξδνο ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ ππνζηήξημε 

ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.          

 

Αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο ππνγξακκίδεη: 

 

―Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη 

ην απμεκέλν θφζηνο πηνζεζίαο απφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο  

κέζνπ ηνπ θαιχηεξνπ ειέγρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε  ησλ πξνηεξαηνηήησλ απφ κία θεληξηθή 

κνλάδα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. Δπηπξφζζεηα, κία κείσζε ηνπ θφζηνπο 

πξνθχπηεη κέζνπ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηψλ πνπ νδεγεί ζε 

ιηγφηεξεο αλάγθεο γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ, πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ θαη  

εληνπηζκφ ζθαικάησλ. Ο παξάγνληαο θφζηνο είλαη θξίζηκνο θαη πξέπεη λα 

αλαιπζεί θαη λα θαηαλνεζεί απφ φιεο ηηο Σξάπεδεο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή Σξαπεδηθή. Μηα δηάθξηζε ζε: (α) άκεζν 

θφζηνο, (β) έκκεζν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο θαη 

(γ) έκκεζν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο ζα 

δηεπθφιπλε ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο‖. 

  

5.2.7.4  Κφπσζε 

 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ε θφπσζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Σξάπεδαο ιακβάλεηαη 

ζεκαληηθά ππφςε. Ζ ζσκαηηθή θφπσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ αχμεζε ιαζψλ θαη ε ςπρηθή θφπσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη ππλειία. πρλά ζσκαηηθή θφπσζε θαη ςπρηθή θφπσζε 

ζπλππήξραλ θαη  νη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα εξγαδφληνπζαλ εληαηηθά αξθεηέο 

ψξεο θαη παξαθνινπζνχζαλ ζπλερψο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. πσο ππνγξακκίδεηαη απφ 

αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 
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―Ο παξάγνληαο θφπσζε αληηκεησπίδεηαη κε ππεπζπλφηεηα απφ ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα. Κπξίσο ην Σκήκα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ πηνζεηεί δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ αλεπηζχκεησλ 

παξελεξγεηψλ ηεο θφπσζεο. πρλά πξνηξέπνληαη νη ππάιιεινη πνπ 

εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα θνχξαζεο λα παίξλνπλ νιηγνήκεξε άδεηα ψζηε λα 

επηζηξέθνπλ δξηκχηεξνη θαη μεθνχξαζηνη ζηα θαζήθνληά ηνπο. Δίλαη 

αιήζεηα φηη  νη ηξαπεδνυπάιιεινη ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα 

θφπσζεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απμεκέλα σξάξηα, 

απμεκέλν θφξην εξγαζίαο θαη ζπλερφκελε εθπαίδεπζε κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζε εμάληιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ‖.   

 

5.2.7.5  Γεμηφηεηεο 

 

Οη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. πσο ππνγξακκίδεη ν επηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο 

θαη Τπνζηεξηθηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα έρεη αλάγθε απφ πνιχ θαιά θαηαξηηζκέλν 

πξνζσπηθφ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Πξηλ απφ θάζε λέν έξγν ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα εμεηάδεη εάλ κπνξεί λα πινπνηεζεί ην έξγν 

απνηειεζκαηηθά απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ή εάλ απαηηνχληαη θαη ζε πνηφ 

βαζκφ λέεο πξνζιήςεηο ή θαη ζπλεξγαζίεο κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

απνθάζηζε φηη απαηηνχληαη λέεο πξνζιήςεηο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

αιιά θαη κία ππνζηήξημε απφ εμσηεξηθνχο πκβνχινπο. Ζ Γηεχζπλζε 

Πξνζσπηθνχ αλέιαβε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ηε 

δηαδηθαζία αλεχξεζεο ππαιιήισλ θαη ζπλεξγαηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο‖.    

 

5.2.7.6  Άγρνο 

 

Σν άγρνο ζρεηίδεηαη κε ηελ έληαζε ηεο εξγαζίαο, ην θφξην εξγαζίαο, ηελ θαηαλφεζε ησλ 

λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε. Οη ππάιιεινη πνπ απαζρνιήζεθαλ ζην 

έξγν ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο εξγαδφληνπζαλ θάησ απφ πίεζε θαη κε πνιχ απζηεξά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ν παξάγνληαο άγρνο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ παξάγνληα 
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θνχξαζε. Σν άγρνο απνηππψλεη ζπλήζσο κηα αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. χκθσλα κε ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα: 

 

―Σν άγρνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε απηνεθηίκεζε, κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζε έλα θαχιν θχθιν ελνρνπνίεζεο θαη ακθηβνιίαο 

πνπ έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Σξάπεδαο. Γηαπηζηψζεθε φηη ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

αλεζχρεζε ηνπο ππαιιήινπο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νδήγεζε ζε 

απμεκέλα επίπεδα άγρνπο. Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο φηαλ νη εξγαδφκελνη 

αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη ηνπο αλαζέηνπκε λέεο αξκνδηφηεηεο ζε 

άγλσζηα πξνο απηνχο αληηθείκελα. Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα είρε ηέηνηνπ είδνπο επηπηψζεηο 

αχμεζεο άγρνπο δηφηη νη ππάιιεινη δελ ήηαλ εμνηθεησκέλε κε ηελ ΤA‖.  

 

5.2.7.7  Αληίζηαζε ζηελ Αιιαγή 

 

Ο παξάγνληαο αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ζεσξείηαη θξίζηκνο γηα ηελ επηηπρία φισλ ησλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη ζπλδέεηαη έκκεζα κε ηνπο παξάγνληεο άγρνο 

θαη θφπσζε. Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ απαηηεί λένπο ηξφπνπο ζθέςεηο θαη έλα δηαθνξεηηθφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα ππνγξακκίδεη φηη ν θφβνο πξνο ην θαηλνχξγην 

νδεγεί: (α) ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ άγρνπο, (β) ζηελ πξφβιεςε κηαο πηζαλήο αχμεζεο 

αξκνδηνηήησλ θαη (γ) ζηελ πξφβιεςε κίαο πηζαλήο αχμεζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηεο 

θνχξαζεο. πσο ηνλίδεη αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ αλάγθε ρξήζεο άγλσζησλ εθαξκνγψλ θαη ε αιιαγή ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο νδεγνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο  ζε 

αλαζθάιεηα πνπ πεγάδεη απφ  θφβν πξνο ην θαηλνχξγην. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

ππάιιεινη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο ελδερνκέλσο πξνθαηαβνιηθά λα είλαη 

δχζπηζηνη θαη αξλεηηθνί πξνο ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα 

θαη απνθάζηζε λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ζπλαληήζεηο ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα ψζηε νη εξγαδφκελνη λα θαηαλννχλ 

θαιχηεξα ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 
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ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ψζηε λα θάκπηεηαη σο έλα βαζκφ ε αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή‖  

 

5.2.7.8  Δπζπγξάκκηζε ηεο Σερλνινγηθήο Τπνδνκήο κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

Ζ επζπγξάκκηζε ηεο Σερλνινγηθήο Τπνδνκήο κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. Ζ ρξήζε ππεξεζηψλ ή/θαη ζπλδπαζκψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ παξνρή 

λέσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη κία γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 

αληαπφθξηζε ζε λέεο αλάγθεο ηεο Σξάπεδαο ή/θαη αιιαγέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

απαηηνχλ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ δχν ηνκέσλ (ΗΣ & Business). πσο αλαθέξεηαη 

απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απαηηεί κία 

απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε ηεο Σερλνινγηθήο Τπνδνκήο κε ηηο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο κε έκθαζε ζηηο κειινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο. Μία απιή ζπλδεζκνινγία θαη ε δηακφξθσζε 

κηαο θαηάιιειεο αξρηηεθηνληθήο απνηεινχλ θξίζηκα ζηνηρεία γηα ηελ 

επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

5.2.7.9  Δπηθνηλσλία 

 

Ζ επηθνηλσλία αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή ζε θάζε έξγν πνπ απαηηεί ην ζπγρξνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία θαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα: 

 

―ηελ αξρή ππήξραλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ θαη επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. Μαο πήξε ρξφλν γηα λα 

κηιήζνπκε ηελ ίδηα γιψζζα. Ο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο νξηζκέλεο θνξέο δπζθνιεπφηαλ λα θαηαλνήζεη πξνβιήκαηα 

ηερλνινγηθήο θχζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε. Σα αξρηθά 

πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ θαη επηθνηλσλίαο αληηκεησπίζηεθαλ κε ζπρλέο 

επαλαιακβαλφκελεο ζπζθέςεηο φπνπ ζπκκεηείραλ ηα εκπιεθφκελα ηκήκαηα 

ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο, εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θαη ν πξνκεζεπηήο ηεο 
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επηιεγκέλεο ιχζεο ΤΑ. Μία απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο αιιά θαη ηεο Σξάπεδαο κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ΤΑ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή‖. 

 

5.2.7.10  ηφρνο 

 

Ο ζηφρνο ραξαθηεξίδεηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. χκθσλα 

κε αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζπκβαδίδεη 

κε ηνλ θαζνξηζκφ ελφο κεηξήζηκνπ, εθηθηνχ, ξεαιηζηηθνχ θαη ρξνληθά 

θαζνξηζκέλνπ μεθάζαξνπ ζηφρνπ. Αξθεηέο θνξέο αληηκεησπίζακε 

πξνβιήκαηα κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε κε ηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηε κε επίηεπμε ησλ επηκέξνπο 

ζηφρσλ ηνπ έξγνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά ζεκεία. Έλα έξγν κπνξεί λα 

ζεσξεζεί επηηπρεκέλν κφλν φηαλ εθπιεξψλεη κε επηηπρία ην ζηφρν πνπ 

ηίζεηαη μεθάζαξα απφ ηελ αξρή κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα θαη 

κε ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ‖.    

 

5.2.7.11  Κίλδπλνο 

 

Έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα απνηειεί θαη ν παξάγνληαο θίλδπλνο. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα δηφηη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα δελ εγθξίλεη ηελ πηνζεζία νπνηαζδήπνηε λέαο 

ηερλνινγηθήο ιχζεο ρσξίο λα εμεηάζεη ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ιχζε απηή. πσο 

επηζεκαίλεη ν επηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηεξηθηηθψλ Λεηηνπξγηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Οη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηεινχλ 

πάληα πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ε Σξάπεδα 

πξνζπαζεί λα παξαθνινπζεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηνπο 

δηάθνξνπο θηλδχλνπο. Πξηλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο δήηεζε κία κειέηε γηα ηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπο. Ο παξάγνληαο θίλδπλνο 
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εμεηάδεηαη ζρνιαζηηθά απφ ηελ Σξάπεδα θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

απφθαζε γηα πηνζεζία ε κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 

 

5.2.7.12  ηξαηεγηθή 

 

Ο παξάγνληαο ζηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ηνλ παξάγνληα ζηφρν. Απνηειεί έλα 

καθξνπξφζεζκν ζρέδην γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ θαη απαηηεί ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ: (α) ηνπ ζθνπνχ, (β) ηνπ νξάκαηνο, (γ) ησλ ζηφρσλ, (δ) ησλ πνιηηηθψλ θαη (ε) 

ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο ππνγξακκίδεη 

αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ πηνζεζία κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο πνπ λα ελζσκαηψλεη κε 

επηηπρία φια ηα ηερλνινγηθά θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Σξάπεδα. Ζ επίηεπμε ησλ θνηλψλ 

ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

θαη ν απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία. Ο θαζνξηζκφο κίαο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ, ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ 

θαη ηνπ γεληθφηεξνπ νξάκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. Ζ ζηξαηεγηθή 

νθείιεη λα  ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ην δηαζέζηκν 

ρξφλν, ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη ηνπο 

ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνχο‖.  

 

5.2.7.13  Σερλνινγηθή Τπνδνκή 

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα απνηειεί κεγάιν θαη πνιχπινθν ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ κε ζχλζεηεο 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ε ππάξρνπζα ηερλνινγηθή 

ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο αιιά θαη ε αλάγθε γηα κειινληηθή πηζαλή αλαβάζκηζε ηεο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ζεσξνχληαη θξίζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πηνζεζία ελφο πξνηχπνπ 

νινθιήξσζεο φπσο ηεο ΤΑ. πσο ππνγξακκίδεη ν επηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηεξηθηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θαζφηη ε πηνζεζία 

ηεο ΤΑ βαζίδεηαη θπξίσο ζε ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζηελ 

ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή. Πξηλ ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ 
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ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε Δπξσπατθή Σξάπεδα εμέηαζε πξνζεθηηθά ηα 

ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο θαη απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε 

αξθεηέο αλαβαζκίζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο. Μία επηηπρεκέλε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

θαη κία επηηπρεκέλε νινθιήξσζε  πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ 

(ERP, CRM, Mobile Apps), δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

θαλαιηψλ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δε ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ 

ρσξίο κία ιεπηνκεξή θαηαγξαθή θαη θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 

ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο‖.   

 

5.2.7.14  Αζθάιεηα 

 

Σα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο βξίζθνληαη πάληα ζηελ θνξπθή ησλ βαζηθψλ αλεζπρηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

  

―Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα έρεη αλαπηχμεη κία ζεκαληηθή ζρέζε εκπηζηνζχλεο 

κε ηνπο πειάηεο ηεο. Κάζε ελέξγεηα πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζε απηή ηε 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο βιάπηεη ζνβαξά ηελ εηθφλα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ παξνρή 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απμάλεη ην επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο 

γηα ην ιφγν φηη εθζέηεη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο θαη δεδνκέλα 

ζε αλνηρηά θαη επάισηα πεξηβάιινληα. Πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα απνηειεί ε αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Γεδνκέλνπ φηη νη θαθφβνπιεο επηζέζεηο ζε πεξηβάιινληα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο έρνπλ ζνβαξέο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη  εζηθέο 

πξνεθηάζεηο ε Δπξσπατθή Σξάπεδα πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηα ζέκαηα 

αζθαιείαο κε ηελ πηνζεζία κίαο δηαξθήο επνπηείαο φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ηε ζπλερφκελε αλαβάζκηζε 

ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη ηε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ 

γηα πηζαλέο απεηιέο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

επελδχεη ζεκαληηθά πνζά ζε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, πιηθφ αιιά θαη 

ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ‖.  
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πσο ηνλίδεη αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  

 

―Γεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ειεθηξνληθέο 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά. Ζ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα εμέηαζε πξνζεθηηθά πηζαλέο αιιαγέο θαη επηπηψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξηλ 

πξαγκαηνπνηήζεη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο. Ζ αζθάιεηα απνηειεί ηνλ πην 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή‖.   

 

5.2.7.15  Τπνζηήξημε 

 

Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα επηβεβαηψλνπλ φηη ε ππνζηήξημε απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο θαη παξφρνπο ιχζεσλ νινθιήξσζεο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο: 

 

―Αλ θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα δηαζέηεη επαξθέο θαη άξηηα εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ καο έιεηπε ε εκπεηξία ζε έξγα πηνζεζίαο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Γεδνκέλνπ φηη ε επηηπρία ή ε απνηπρία πηνζεζίαο έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο ή νινθιήξσζεο ζρεηίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη  κε ηελ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ ηερλνινγίαο θαη ζπκβνχισλ ε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα έδσζε έκθαζε ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ. Ζ 

Σξάπεδα ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο 

θαη κε έλαλ θαηαμησκέλν πξνκεζεπηή ιχζεσλ ΤΑ γηα ηελ επηηπρεκέλε 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα‖.  

 

πσο ππνγξακκίδεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα: 

 

―Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα επέλδπζε αξθεηφ ρξφλν ζηελ αλεχξεζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ. Κάζε Σξάπεδα νθείιεη λα γλσξίδεη ηηο πηζαλέο 

ιχζεηο νινθιήξσζεο, ηνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο ιχζεσλ νινθιήξσζεο θαη 

ηνπο πηζαλνχο ζπκβνχινπο ππνζηήξημεο απφ ηελ αξρή. Ζ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηηπρία ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  
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5.2.7.16  Κνπιηνχξα  

 

Ζ κε χπαξμε θνπιηνχξαο πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή δεκηνπξγεί ζηηο Σξάπεδεο αξθεηέο δπζθνιίεο. Ζ εγθαζίδξπζε κίαο ππνζηεξηθηηθήο 

θνπιηνχξαο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή  απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο 

πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. Ζ Σξάπεδα νξγάλσζε εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ηεο θνπιηνχξαο. πσο 

αλαθέξεηαη απφ αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ: 

 

―Γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ε θνπιηνχξα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

Ζ Σξάπεδα είλαη αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο θαη επηθξνηεί ζπλερφκελεο αιιαγέο 

πνπ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Σξάπεδαο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα νη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο λα 

αζπάδνληαη ην φξακά ηεο Σξάπεδαο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ε εγθαζίδξπζε κίαο 

ππνζηεξηθηηθήο  εηαηξηθήο θνπιηνχξαο πξνο δξάζεηο φπσο ε πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη βνεζάεη ζην λα 

ακβιπλζνχλ ελδερφκελεο αληηδξάζεηο ησλ ππαιιήισλ‖.   

 

5.2.7.17  Γηαθπβέξλεζε ΤΑ 

 

Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ αλαθέξεηαη ζε κία πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πνπ 

κεηαμχ άιισλ παξέρεη επζπγξάκκηζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο θαη ειέγρεη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ αζθάιεηα. Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα θαζφηη βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο ζηελ επίβιεςε θαη ζηνλ 

έιεγρν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο 

ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηά ηελ 

πξφζθαηε δηαδηθαζία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. ηελ αξρή δελ ππήξρε μεθάζαξνο θαηακεξηζκφο 

θαη ε δηαθπβέξλεζε ΤΑ απνηεινχζε απιά έλα θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο 

ζηξαηεγηθήο. Χζηφζν, θάλεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ φηη απνηειεί 

μερσξηζηφ παξάγνληα θαη βνεζάεη ζεκαληηθά ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.     
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5.2.7.18 πλνπηηθή Απνηχπσζε Παξαγφλησλ πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.5.2.1 ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο νη ζπλεληεχμεηο απνηέιεζαλ έλα απφ ηα θχξηα εξγαιεία ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηζπκεηή θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ πεδίσλ θαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ αλαπηχρζεθε  έλα πξσηφθνιιν 

ζπλεληεχμεσλ πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηέζζεξα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: (α) ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα, (β) ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο, (γ) έλα πςειφβαζκν ζηέιερνο απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη (δ) έλα κέινο απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο, εηδηθεπκέλν ζηνλ ηνκέα ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε ε 

ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξαγφλησλ πνπ ειέγρζεθαλ κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ πηνζεηήζεθε πξφζθαηα ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα. πγθεθξηκέλα σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αλαθέξνληαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα, (γ) ην θφζηνο, 

(δ) ε θνχξαζε, (ε) νη δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (ζ) ε 

επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο, (η) ε επηθνηλσλία, 

(θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, (κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα 

θαη (ν) ε ππνζηήξημε. Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα πηνζεηεί φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

παξάγνληεο σο ζεκαληηθνχο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη επηζεκαίλεη δχν λένπο παξάγνληεο: (α) ηε θνπιηνχξα 

θαη (β) ηε δηαθπβέξλεζε ΤΑ πξνο δηεξεχλεζε. 

  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή νη παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα 5.3. Οη παξάγνληεο κε ην ζχκβνιν ● ραξαθηεξίδνληαη πνιχ ζεκαληηθνί, νη 

παξάγνληεο κε ην ζχκβνιν ◒ ραξαθηεξίδνληαη ζεκαληηθνί θαη νη παξάγνληεο κε ην ζχκβνιν 

○ ραξαθηεξίδνληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί απφ ηα ζηειέρε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. Οη λένη 

παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα.  
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Οη Κξίζηκνη Παξάγνληεο 

πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 
Τπεύζπλνο ηνπ 

Έξγνπ 

Γηεπζπληήο ηνπ 

Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο 

θαη Νέσλ 

Σερλνινγηώλ 

Τςειόβαζκν 

ηέιερνο 

Μέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

ηξαηεγηθή 

Lawler et al., 

(2008), Luthria 

& Rabhi, 

(2009), 

Schonewille, 

(2010) 

● ◒ ● ● 

ηόρνο 

Lee et al., 

(2010), Lawler 

et al., (2008), 

IBM, (2008) 

● ● ◒ ● 

Πιενλεθηήκαηα 

Lawler et al., 

(2008), 

Schonewille, 

(2010), HP, 

(2008), 

Graves, 

(2009), Yoon 

& Carter, 

(2007), 

Baskerville et 

al., (2010), 

HP, (2008) 

● ● ● ● 

Δπζπγξάκκηζε 

Σερλνινγίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Graves, 

(2009), 

Baskerville et 

al., (2010), 

Luthria & 

Rabhi, (2009), 

Ignatiadis 

et.al.,(2008), 

IBM, (2008), 

Luftman, 

(2003),  

Grembergen, 

(2010), 

Joachim et al., 

(2011) 

● ● ● ◒ 

Κόζηνο 

Mueller et al., 

(2010), Gold-

Bernstein & 

Ruh, (2004), 

Marks, (2008), 

Luthria & 

Rabhi, (2009), 

Ignatiadis 

et.al.,(2008), 

HP, (2008), 

Mohamad & 

Ismail, (2009) 

● ● ● ● 

Δπηθνηλσλία 

Lee et al., 

(2010), 

Schonewille, 

(2010), 

Cornelissen, 

(2011) 

● ● ● ◒ 
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Οη Κξίζηκνη Παξάγνληεο 

πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 
Τπεύζπλνο ηνπ 

Έξγνπ 

Γηεπζπληήο ηνπ 

Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο 

θαη Νέσλ 

Σερλνινγηώλ 

Τςειόβαζκν 

ηέιερνο 

Μέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

Κίλδπλνη 

Lawler et al., 

(2008), Robert 

& Chapman, 

(2011), 

Antikainen & 

Pekkola, 

(2009) 

● ◒ ● ● 

Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο 

Lawler et al., 

(2008), IBM., 

(2008), Gupta, 

(2010) 

● ● ◒ ● 

Αζθάιεηα 

IBM, (2008), 

Mohamad & 

Ismail, (2009), 

Lawler et al., 

(2008),  

Claessens, 

(2004), 

Hanacek et al., 

(2010) 

● ● ● ● 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή 

Themistocleou

s & Mantzana, 

(2010) 

● ● ◒ ● 

Κόπσζε 

Proctor et al., 

(2008), 

Stamina-BPM, 

(2011), 

Marcora, 

(2009) 

● ◒ ● ● 

Άγρνο 

Proctor et al., 

(2008), 

Stamina-BPM, 

(2011), 

Marcora, 

(2009) 

● ◒ ● ● 

Γεμηόηεηεο 

Schonewille, 

(2010), Stone, 

(2005), 

Antikainen & 

Pekkola, 

(2009) 

● ● ◒ ● 

Δκπόδηα 

Themistocleou

s & Mantzana, 

(2010) 

◒ ● ● ● 

Τπνζηήξημε Salwan, (2007) ● ● ● ◒ 

Κνπιηνύξα - 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Γηαθπβέξλεζε ΤΑ - 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Πίλαθαο 5.3: Αλαθνξά ησλ εκαληηθώλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη δελ ππήξραλ κεγάιεο απνθιίζεηο 

ζηηο απφςεηο ησλ ζηειερψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127
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παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Αλ θαη φινη νη παξάγνληεο αλαθέξνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα σο πάξα 

πνιχ ζεκαληηθνί ή πνιχ ζεκαληηθνί ν παξαθάησ Πίλαθαο 5.4 παξαζέηεη κία θαηάηαμε ησλ 

ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

Αλαθνξά από ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Καηάηαμε 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Δπξσπατθή 

Σξάπεδα 

ηξαηεγηθή 

Lawler et al., (2008), 

Luthria & Rabhi, (2009), 

Schonewille, (2010) 

Έλα καθξνπξφζεζκν 

ζρέδην είλαη απαξαίηεην 

γηα ηελ επίηεπμε κηαο 

επηηπρεκέλεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

5 

ηόρνο 

Lee et al., (2010), Lawler 

et al., (2008), IBM, 

(2008) 

Ο Καζνξηζκφο ελφο 

κεηξήζηκνπ, εθηθηνχ, 

ξεαιηζηηθνχ θαη ρξνληθά 

θαζνξηζκέλνπ μεθάζαξνπ 

ζηφρνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

είλαη ζεκαληηθφο. 

12 

Πιενλεθηήκαηα 

Lawler et al., (2008), 

Schonewille, (2010), HP, 

(2008), Graves, (2009), 

Yoon & Carter, (2007), 

Baskerville et al., (2010), 

HP. (2008) 

Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε:                  

(α) ησλ πιενλεθηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη  

(β) ησλ πιενλεθηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ βνεζάεη 

ζεκαληηθά ηελ Σξάπεδα. 

3 

Δπζπγξάκκηζε 

Σερλνινγίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Graves, (2009), 

Baskerville et al., (2010), 

Luthria & Rabhi, (2009), 

Ignatiadis et.al., (2008), 

IBM., (2008), Luftman, 

(2003),  Grembergen, 

(2010), Joachim et al., 

(2011) 

Ζ επηηπρία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απαηηεί κία 

απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε 

ησλ ηερλνινγηθψλ 

ππνδνκψλ ηεο Σξάπεδαο 

κε ηηο  επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο. 

11 

Κόζηνο 

Mueller et al., (2010), 

Gold-Bernstein & Ruh, 

(2004), Marks, (2008), 

Luthria & Rabhi, (2009), 

Ignatiadis et.al.,(2008), 

HP., (2008), Mohamad & 

Ismail, (2009) 

Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ, 

ην πξνζσπηθφ θαη ηε 

δηαρείξηζε είλαη ζεκαληηθφ 

γηα ηελ Σξάπεδα. 

2 
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Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

Αλαθνξά από ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Καηάηαμε 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Δπξσπατθή 

Σξάπεδα 

Δπηθνηλσλία 

Lee et al., (2010), 

Schonewille, (2010), 

Cornelissen, (2011) 

Μία θαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηεο 

Σξάπεδαο αιιά θαη ηεο 

Σξάπεδαο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ΤΑ 

/ζπκβνχινπο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία 

ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

10 

Κίλδπλνη 

Lawler et al., (2008), 
Robert & Chapman, 

(2011), Antikainen & 

Pekkola, (2009) 

Οη θίλδπλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απνηεινχλ πάληα 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ε 

Σξάπεδα νθείιεη λα 

παξαθνινπζεί θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο 

δηάθνξνπο θηλδχλνπο. 

9 

Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο. 

Lawler et al., (2008), 

IBM., (2008), Gupta, 

(2010) 

Ζ θαηαλφεζε ηεο 

ππάξρνπζαο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο ηεο Σξάπεδαο 

θαη ε εμέηαζε γηα κία 

κειινληηθή πηζαλή 

αλαβάζκηζε ηεο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή. 

8 

Αζθάιεηα 

IBM., (2008), Mohamad 

& Ismail, (2009), Lawler 

et al., (2008), Claessens, 

(2004), Hanacek et al., 

(2010). 

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απνηειεί ζηφρν γηα 

θαθφβνπινο ρξήζηεο θαη ε 

αζθάιεηα απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα. 

1 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή. 

Themistocleous & 

Mantzana, (2010) 

Οη ππάιιεινη ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

πξνθαηαβνιηθά ήηαλ 

δχζπηζηνη θαη αξλεηηθνί 

σο πξνο ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ. 

7 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127
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Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

Αλαθνξά από ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Καηάηαμε 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Δπξσπατθή 

Σξάπεδα 

Κόπσζε 

Proctor et al., (2008), 

Stamina-BPM., (2011), 
Marcora, (2009) 

Οη ππάιιεινη ηεο 

Σξάπεδαο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα 

ζρεηηθά κε ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή αληηκεησπίδνπλ 

λέεο πξνθιήζεηο, 

εξγάδνληαη εληαηηθά 

πνιιέο ψξεο θαη 

παξαθνινπζνχλ ζπλερψο 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

πνπ κπνξεί λα νδεγνχλ ζε 

ζπκπηψκαηα θφπσζεο. Ζ 

Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ 

ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

ιακβάλεη ζνβαξά ηνλ 

παξάγνληα θνχξαζε 

ππφςε. 

15 

Άγρνο 

Proctor et al., (2008), 

Stamina-BPM., (2011), 
Marcora, (2009) 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

ππνγξακκίδεη φηη ην άγρνο 

ζρεηίδεηαη: (α) κε ηελ 

έληαζε ηεο εξγαζίαο, (β) 

κε ην θφξην ηεο εξγαζίαο, 

(γ) κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη (γ) 

ηελ αλάγθε γηα 

εθπαίδεπζε θαηά ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

14 

Γεμηόηεηεο 

Schonewille, (2010), 

Stone, (2005), Antikainen 

& Pekkola, (2009) 

Πξηλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ε Σξάπεδα 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

εμεηάδεη εάλ κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ην έξγν 

απνηειεζκαηηθά απφ ην 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ ή εάλ 

απαηηνχληαη θαη ζε πνηφ 

βαζκφ λέεο πξνζιήςεηο 

θαη ζπλεξγαζίεο κε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

πξνζέιαβε πξνζσπηθφ 

εηδηθά θαηαξηηζκέλν γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

13 

Δκπόδηα 
Themistocleous & 

Mantzana, (2010) 

Ζ θαηαλφεζε ησλ  

εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα. 

4 
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Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

Αλαθνξά από ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Καηάηαμε 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Δπξσπατθή 

Σξάπεδα 

Τπνζηήξημε Salwan, (2007) 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ε επηηπρία ή ε απνηπρία 

πηνζεζίαο έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο ή 

νινθιήξσζεο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ 

ηερλνινγίαο θαη 

ζπκβνχισλ. Ζ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα έδσζε έκθαζε 

ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ πξνκεζεπηή 

ιχζεσλ ΤΑ. 

6 

Κνπιηνύξα 

Ζ θνπιηνχξα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα  γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη 

ζρεηίδεηαη ζε έλα βαζκφ κε ηελ αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή. 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Παξάγνληαο 

από ηελ 

Δπξσπατθή 

Σξάπεδα. 

Γηαθπβέξλεζε ΤΑ 

Ζ δηαθπβέξλεζε ΤΑ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

θαη ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο 

ζηξαηεγηθή θαη δηνίθεζε. 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Παξάγνληαο 

από ηελ 

Δπξσπατθή 

Σξάπεδα. 

Πίλαθαο 5.4:  Ηεξάξρεζε ησλ εκαληηθώλ Παξαγόλησλ ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

 

ηελ Δλφηεηα 5.2.8 πεξηγξάθεηαη ην Β κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο πξνηεηλφκελεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. 

 

5.2.8  Μέξνο Β – Ο Έιεγρνο ηεο Πξνηεηλόκελεο Καηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

Παξαγόλησλ 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.4 ηα δηάθνξα κνληέια θαη κεζνδνινγηθά πιαίζηα πνπ 

εληνπίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δε ζπγθιίλνπλ ζε κηα απνδεθηή 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη πηζαλέο 

θαηεγνξίεο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξνζδηνξίδνληαη ζην Κεθάιαην 3 θαη ειέγρνληαη ζην Κεθάιαην 5 ζην 

Μέξνο Β.  
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Ο ζπγγξαθέαο ειέγρεη ζην ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. πσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Δλφηεηα 3.3 ειέγρνληαη νη: (α) παξάγνληεο απφδνζεο (performance factors), (β) αλζξψπηλνη 

παξάγνληεο (human factors), (γ) επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο (business factors) θαη (δ)  

ηερλνινγηθνί παξάγνληεο (technical factors). πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν έξγν ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα:  

 

―Δίλαη αιήζεηα φηη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δε ρξεζηκνπνίεζε έλα δνκεκέλν πιαίζην πνπ λα 

πεξηιακβάλεη κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. 

Δμεηάζηεθαλ αξθεηνί παξάγνληεο πξηλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αιιά κε έλαλ κε δνκεκέλν ηξφπν. Μία αθαδεκατθή 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζα δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ θαη ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα‖. 

 

χκθσλα κε αλψηαην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  

 

―Αξγήζακε ιίγν λα βάινπκε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζε κηα ζεηξά. Έλα πιαίζην πνπ ζα πξνζδηφξηδε 

απφ ηελ αξρή κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζα δηεπθφιπλε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ θαη ζα εμνηθνλνκνχζε πνιχηηκν ρξφλν. 

Δπηπξφζζεηα, νη παξάγνληεο ζα παξνπζηαδφληνπζαλ κε έλαλ πην δνκεκέλν 

θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ζηηο εθζέζεηο πξνο ηα άιια εκπιεθφκελα ηκήκαηα θαη 

ηε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο‖. 

 

πσο ππνγξακκίδεη ν επηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηεξηθηηθψλ 

Λεηηνπξγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Μία θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη παξάγνληεο 

απφδνζεο, αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη 

ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο βξίζθεηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Απηή ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ζηελ νπζία ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο 
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παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα‖. 

 

5.2.8.1  Καηεγνξία Παξαγφλησλ Απφδνζεο (Performance Factors) 

 

Οη παξάγνληεο απφδνζεο εζηηάδνπλ ζηελ ππνβνήζεζε ησλ Σξαπεδψλ θαηά ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο γηα πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εμεηάδνληαο ηα εκπφδηα, 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην θφζηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ:  

 

―Οη παξάγνληεο απφδνζεο εμαζθαιίδνπλ απαληήζεηο ζε θξίζηκα εξσηήκαηα 

πνπ απαζρνινχλ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη δίλνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, γηα ην ελδερφκελν θφζηνο απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο αξλεηηθνχ 

αληίθηππνπ απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

5.2.8.2  Καηεγνξία Αλζξψπηλσλ Παξαγφλησλ (Human Factors) 

 

Οη αλζξψπηλνη παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ 

φπσο: (α) ε θφπσζε, (β) νη δεμηφηεηεο, (γ) ην άγρνο θαη (δ) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. πσο 

επηζεκαίλεηαη απφ αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  

 

―Οη αλζξψπηλνη παξάγνληεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί γηα ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα δηφηη θαζνξίδνπλ ηε ζηάζε ησλ ππαιιήισλ απέλαληη ζηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπο αλζξψπηλνπο παξάγνληεο θαη 

πξνζπαζεί κε ζπλερφκελα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα λα απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ, λα θεξδίζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ππαιιήισλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο θφπσζεο‖.   
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5.2.8.3  Καηεγνξία Δπηρεηξεζηαθψλ Παξαγφλησλ (Business Factors) 

 

Οη επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο πνπ ειέγρνληαη σο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

απφθαζε γηα πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη: (α) ε επζπγξάκκηζε 

ηνπ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (IT & Business), (β) ε 

ζηξαηεγηθή, (γ) ε επηθνηλσλία, (δ) ν ζηφρνο θαη (ε) ν θίλδπλνο. χκθσλα κε αλψηαην 

ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ θαηεγνξία επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο απνηειεί κία ζεκαληηθή 

θαηεγνξία γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. Ζ επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (IT & Business), ε ζηξαηεγηθή, ε 

επηθνηλσλία, ν ζηφρνο θαη ν θίλδπλνο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ εμεηάζηεθαλ κε πξνζνρή απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ζπλέβαιιαλ 

ζεκαληηθά ζηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα‖.    

 

5.2.8.4  Καηεγνξία Σερλνινγηθψλ Παξαγφλησλ (Technical Factors) 

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη  παξάγνληεο: (α) αζθάιεηα, (β) ππνζηήξημε θαη (γ) 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα: 

 

―Οη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

Ζ  πηνζεζία ηεο ΤΑ επεξεάδεη ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα εμέηαζε ηελ επάξθεηα θαη πηζαλέο αλάγθεο 

αλαβάζκηζεο ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. Δπηπξφζζεηα, εμεηάζηεθαλ  

αλάγθεο ππνζηήξημεο απφ πξνκεζεπηέο ιχζεσλ νινθιήξσζεο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο. Σέινο ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο απνηειεί πάληα πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα‖.    
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5.2.9  Απνηίκεζε ησλ Καηεγνξηώλ ησλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα νη θαηεγνξίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.5. Οη ηέζζεξηο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα σο κία ελδεδεηγκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πηνζεηείηαη 

απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο κε ην ζχκβνιν  θαη ε ζρεηηθφηεηα ησλ  

παξαγφλησλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε ηηο αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ κε ην ζχκβνιν ● (πνιχ ζρεηηθφ), κε ην ζχκβνιν ◒ (ζρεηηθφ) θαη κε ην ζχκβνιν 

○ (ιηγφηεξν ζρεηηθφ).   

 

Οη Διεγρόκελνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Καηεγνξία 

Τπεύζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή 

ζηελ 

Δπξσπατθή 

Σξάπεδα 

Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο 

θαη λέσλ 

ηερλνινγηώλ ηεο 

Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο 

Τςειόβαζκν 

ζηέιερνο ηεο 

Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο 

Μέινο Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο 

ηξαηεγηθή 

Δπηρεηξεζηαθνί 
Παξάγνληεο 

(Business 

factors) 
 

 ●  ◒  ●  ● 

ηφρνο  ●  ●  ◒  ● 

Δπζπγξάκκηζε IT – 
Business 

 ●  ●  ●  ● 

Δπηθνηλσλία  ●  ◒  ●  ● 

Κίλδπλνη  ◒  ●  ●  ● 

Δκπφδηα Παξάγνληεο 
Απφδνζεο 

(Performance 

Factors) 
 

 ●  ●  ●  ◒ 

Πιενλεθηήκαηα  ●  ●  ●  ● 

Κφζηνο  ◒  ●  ●  ● 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή 
Αλζξψπηλνη 

Παξάγνληεο 
(Human factors) 

 

 ●  ●  ●  ◒ 

Κφπσζε 

 
 ●  ●  ◒  ◒ 

Γεμηφηεηεο  ●  ●  ●  ● 

Άγρνο  ●  ●  ◒  ● 

Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο 
Σερλνινγηθνί 

Παξάγνληεο 
(Technical 

factors) 

 

 ●  ●  ●  ● 

Αζθάιεηα  ●  ●  ●  ● 

Τπνζηήξημε  ●  ●  ○  ● 

Πίλαθαο 5.5: Απνηίκεζε ησλ Καηεγνξηώλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 
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5.2.10  Μέξνο Γ –  Έιεγρνο ησλ ηαδίσλ θαη ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηεο Τηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή  Σξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

 

Ο ζπγγξαθέαο ειέγρεη γηα ηηο αλάγθεο εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

ηα πξνηεηλφκελα ηξία ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 3.4 ειέγρεηαη: (α) ε εμέηαζε ηνπ έξγνπ (SOA Initiation), (β) 

ν ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (SOA Planning) θαη (γ) ε απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ 

(Decision of SOA Adoption). πσο επηζεκαίλεη ν επηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο 

θαη Τπνζηεξηθηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  

 

―ηελ αξρή αληηκεησπίζακε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή σο έλα νπνηνδήπνηε λέν έξγν ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. ηελ 

πνξεία σζηφζν δηαπηζηψζεθε φηη ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή έρεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα‖.  

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα πηνζεηεί ηα πξνηεηλφκελα ηξία ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα: 

 

―ηελ νπζία αληηκεησπίζακε φιν ην δηάζηεκα κέρξη ηελ απφθαζε γηα 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα σο έλα εληαίν ζηάδην. Απηή ε 

πξνζέγγηζε δεκηνχξγεζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην έξγν. Μία βήκα πξνο 

βήκα αθαδεκατθή πξνζέγγηζε κε ηα ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά‖.   

 

5.2.10.1  Έιεγρνο ηνπ ηαδίνπ ηεο Δμέηαζεο (SOA Initiation) 

 

Καηά ην πξψην ζηάδην αλαγλσξίδεηαη έλα επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα ή/θαη κία επθαηξία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πξνζδηνξίδνληαη νη 

πηζαλέο ιχζεηο. Δπηπξφζζεηα, ην πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε ξφισλ ζρεηηθά κε 

ηελ εμέηαζε θαη δηαρείξηζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. χκθσλα κε 

αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 
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―Ζ πιαηθφξκα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο είρε 

θηάζεη ζηα φξηα ηεο θαη αληηκεηψπηδε αξθεηά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο 

ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε δεδνκέλσλ, ηελ νινθιήξσζε εθαξκνγψλ, ηελ 

νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ θαη ηελ νινθιήξσζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

θαλαιηψλ. Μεηά ηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ αλαδεηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα ε θαηάιιειε ιχζε θαη εμεηάζηεθε ε πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 

 

 Ο ππεχζπλνο έξγνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ππνγξακκίδεη:  

 

―ηελ αξρή εμεηάζηεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ γεληθά νη πηζαλέο ιχζεηο, ηα 

πηζαλά νθέιε, ην πηζαλφ θφζηνο, νη  ζηφρνη, ην πεδίν εθαξκνγήο, ε πηζαλή 

νκάδα ηνπ έξγνπ θαη ν απαηηνχκελνο ρψξνο εξγαζίαο. Θα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη απνηεινχζε ην πξψην ζηάδην γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα‖. 

 

5.2.10.2  Έιεγρνο ηνπ ηαδίνπ ηνπ ρεδηαζκνχ (SOA Planning) 

 

Καηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα θαζνξίζηεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ κε ιεπηνκέξεηα φινη νη απαξαίηεηνη ζρεδηαζκνί 

φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ν νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο, ε αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ 

θαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο. πσο ππνγξακκίδεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ 

ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα: 

 

―Ο ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Υσξίο ηνλ απαξαίηεην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ε δηνίθεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο δελ ζα είρε πιήξε εηθφλα γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ. Χο ζπλέπεηα δελ ζα κπνξνχζε λα θξίλεη εάλ ζα έπξεπε 

ή δελ έπξεπε λα πξνρσξήζεη ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ζ θαηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ βνεζνχλ ζεκαληηθά ζην ζρεδηαζκφ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 
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χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο: 

 

―ηελ αξρή ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζρεδηάδεηαη ε αλαιπηηθή δνκή θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ  ε νπνία 

πεξηιακβάλεη: (α) ηελ ηεξαξρηθή ζεηξά ησλ θάζεσλ, (β) ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

(γ) ηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ επηηπρεκέλε εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ, (δ) ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ, (ε) ηνπο πφξνπο πνπ 

δηαηίζεληαη θαη έλα ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. Ζ θαηαλφεζε 

ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ φπσο απνηππψλνληαη ζην πξνηεηλφκελν 

αθαδεκατθφ πιαίζην απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επηηπρίαο ή θαη απνηπρίαο ελφο έξγνπ. Οη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ‖. 

 

5.2.10.3  Έιεγρνο ηνπ ηαδίνπ ηεο Απφθαζεο γηα Τηνζεζία ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή (Decision of SOA Adoption) 

 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζηάδην 1 (εμέηαζε πηνζεζίαο ΤΑ) θαη ζηάδην 2 (ζρεδηαζκφο πηνζεζίαο 

ΤΑ).  Αλαιχνληαο θαη εμεηάδνληαο ζε βάζνο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηα 

ζηάδηα 1 θαη 2 ε Σξάπεδα απνθαζίδεη ζην ζηάδην 3 εάλ πξνρσξήζεη ή φρη ζηελ εθαξκνγή θαη 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα πηνζεηεί ηε ρξεζηκφηεηα κίαο ηέηνηαο δηάθξηζεο ησλ ζηαδίσλ. χκθσλα 

κε ηνλ επηθεθαιή ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηεξηθηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―ηελ νπζία ε Δπξσπατθή Σξάπεδα απνθάζηζε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κεηά ην πξψην ζηάδην θαη πξηλ απφ ην ιεπηνκεξή 

ζρεδηαζκφ. Δθ ησλ πζηέξσλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ήηαλ ιάζνο θαη φηη 

δεκηνχξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα. Θα ήηαλ πην νξζνινγηθφ ε απφθαζε γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ λα παίξλεηαη ζην πξνηεηλφκελν ηξίην ζηάδην. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο έρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηε 

δηάζεζε ηεο ψζηε λα επηιέμεη ή λα απνξξίςεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 
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πσο αλαθέξεη ν ππεχζπλνο έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα:  

 

―Σα πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηηο Σξάπεδεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ο μεθάζαξνο θαζνξηζκφο 

ζηαδίσλ απφ ηελ αξρή κεηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα, πεξηνξίδεη ηα ιάζε, 

κεηψλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο ελφο έξγνπ‖. 

 

Σα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πηνζεηνχληαη απφ ηα αλψηαηα 

ζηειέρε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο κε ην ζχκβνιν  θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηαδίσλ  

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αλαθέξεηαη κε ην ζχκβνιν ● (πνιχ 

ζεκαληηθφ), κε ην ζχκβνιν ◒ (ζεκαληηθφ) θαη κε ην ζχκβνιν ○ (ιηγφηεξν ζεκαληηθφ). 

 

ηάδηα ηεο 

Τηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Τπεύζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή 

Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο 

θαη λέσλ 

ηερλνινγηώλ ηεο 

Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο 

Τςειόβαζκν ζηέιερνο 

από ηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο 

Μέινο Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο 

Έλαξμε ΤΑ 

(SOA Initiation) 
 ●  ●  ●  ● 

ρεδηαζκόο ΤΑ 

(SOA Planning) 
 ●  ●  ◒  ● 

Απόθαζε γηα 

Τηνζεζία ΤΑ 

(Decision of SOA 

Adoption) 

 ●  ●  ●  ● 

Πίλαθαο 5.6: Σα Διεγκέλα ηάδηα Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα 

 

ηελ επφκελε Δλφηεηα 5.2.10 αλαιχνληαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

παξαπάλσ Δλφηεηεο. 

 

5.2.11  πκπεξάζκαηα από ηελ Αλάιπζε ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ επηβεβαηψλεη φηη νη πξνηεηλφκελνη παξάγνληεο 

επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα. Οη δεθαπέληε πξνηεηλφκελνη παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ειέγρζεθαλ θαη 

αλαθέξζεθαλ σο ζεκαληηθνί απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα 
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πιενλεθηήκαηα,   (γ) ην θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε,  (ε) νη δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (ζ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα 

ηεο Σξάπεδαο, (η) ε επηθνηλσλία, (θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, (κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα θαη (ν) ε ππνζηήξημε. Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα πηνζεηεί φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο σο 

ζεκαληηθνχο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλνληαη δχν λένη παξάγνληεο: (α) ε θνπιηνχξα  

θαη (β) ε δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ πνπ επηζεκαίλνληαη σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. 

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα είλαη αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο θαη επηθξνηεί ζπλερφκελεο αιιαγέο πνπ 

νδεγνχλ ζηε βειηίσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Σξάπεδαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πξνυπφζεζε απνηειεί νη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο λα αζπάδνληαη 

ην φξακά ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε εγθαζίδξπζε κίαο ππνζηεξηθηηθήο  

εηαηξηθήο θνπιηνχξαο πξνο δξάζεηο φπσο ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη βνεζάεη ζην λα ακβιπλζνχλ 

ελδερφκελεο αληηδξάζεηο ησλ ππαιιήισλ. Δπηπξφζζεηα, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα δηαζέηεη 

θαηαζηήκαηα ζε πνιιέο ρψξεο φπνπ εξγάδνληαη ππάιιεινη δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ. Σν 

γεγνλφο απηφ εληζρχεη ηελ αλάγθε ηεο εγθαζίδξπζεο κίαο εληαίαο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο.   

 

Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηά ηελ πξφζθαηε δηαδηθαζία 

ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. ηελ αξρή ηνπ 

έξγνπ δελ ππήξρε μεθάζαξνο θαηακεξηζκφο ξφισλ θαη ε δηαθπβέξλεζε ΤΑ απνηεινχζε  έλα 

θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε αξθεηά πξνβιήκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Χζηφζν, ε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα αληηιήθζεθε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ παξάγνληα δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ επηζεκαίλνληαο φηη ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη σο μερσξηζηφο παξάγνληαο 

πνπ βνεζάεη ζεκαληηθά ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή.  

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ ζε: (α) θαηεγνξία παξαγφλησλ απφδνζεο (performance factors), (β) θαηεγνξία 

αλζξσπίλσλ παξαγφλησλ (human factors), (γ) θαηεγνξία επηρεηξεζηαθψλ παξαγφλησλ 

(business factors) θαη (δ) θαηεγνξία ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ (technical factors) 

ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. 
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Ζ πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ πηνζεηείηε απφ φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο σο ελδεδεηγκέλε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δελ 

ρξεζηκνπνίεζε έλα δνκεκέλν πιαίζην πνπ λα πεξηιακβάλεη κία θαηεγνξηνπνίεζε 

παξαγφλησλ. Δμεηάζηεθαλ αξθεηνί παξάγνληεο πξηλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή αιιά κε έλα κε δνκεκέλν ηξφπν. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα κία 

αθαδεκατθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζα δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ θαη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα.  

 

ινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαληηθή 

επηξξνή ησλ εκπνδίσλ, ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν γεγνλφο απηφ 

επαιεζεχεη ηε ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξαγφλησλ ζηελ θαηεγνξία 

παξάγνληεο απφδνζεο ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην. 

 

Αλ θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα δελ ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη: (α) ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα ππνγξακκίδεη φηη κία δηάθξηζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ αξρή ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζηνπο θαη (β) ε Δπξσπατθή Σξάπεδα ζηελ πξάμε 

ηαμηλφκεζε ην θφζηνο κε έλαλ παξφκνην ηξφπν ζε άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο.  

 

Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα πηνζεηεί ηελ πξνηεηλφκελε 

ηαμηλφκεζε ηνπ θφζηνπο σο ελδεδεηγκέλε ηαμηλφκεζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Μία δηάθξηζε ηνπ θφζηνπο: (α) ζε άκεζν θφζηνο πνπ πεξηιακβάλεη 

κεηαμχ άιισλ ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, ινγηζκηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, (β) ζε 

έκκεζν αλζξψπηλν θφζηνο πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ 

θαη (γ) ζε έκκεζν νξγαλσζηαθφ θφζηνο πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηνλ αλαζρεδηαζκφ 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ νξγαλσζηαθή δνκή ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο. 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα είλαη: (α) ηα εκπφδηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 
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νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο φπσο ην θξπθφ θφζηνο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη ηελ αιιαγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, (β) ηα εκπφδηα πνπ 

ζπλδένληαη κε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο φπσο ε καθξφρξνλε απνπζία 

ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο εθπαίδεπζεο, (γ) ηα εκπφδηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε φπσο νη πεξηνξηζκνί απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο 

ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη (δ) ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

ηερλνινγίαο. 

 

Δπηπξφζζεηα, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθφ ηνλ παξάγνληα 

πιενλεθηήκαηα θαη δηαρσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή φπσο ή πξάζηλε ηξαπεδηθή (green banking) απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ φπσο ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα ε θαηαλφεζε ησλ εκπνδίσλ, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηνπ θφζηνπο απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

ρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία αλζξψπηλνη παξάγνληεο αλ θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα ζεσξεί 

φινπο ηνπο παξάγνληεο ζεκαληηθνχο δίλεη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο             

δεμηφηεηεο θαη αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη ιηγφηεξε έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο άγρνο θαη 

θνχξαζε. Πξηλ απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

εμέηαζε εάλ κπνξεί λα πινπνηεζεί ην έξγν απνηειεζκαηηθά απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ή εάλ 

απαηηνχληαη θαη ζε πνηφ βαζκφ λέεο πξνζιήςεηο ή θαη ζπλεξγαζίεο κε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο. 

 

Γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε Δπξσπατθή Σξάπεδα απνθάζηζε φηη 

απαηηνχληαη λέεο πξνζιήςεηο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ππνζηήξημε απφ 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο. Ζ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ αλέιαβε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε 

ηεο Σξάπεδαο ηε δηαδηθαζία αλεχξεζεο ππαιιήισλ θαη ζπλεξγαηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο.  

 

Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψζεθε φηη ε αλάγθε ρξήζεο άγλσζησλ εθαξκνγψλ θαη ε αιιαγή ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο νδεγνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο  ζε 

αλαζθάιεηα πνπ πεγάδεη απφ ην θφβν πξνο ην θαηλνχξγην. Γηα ην ιφγν απηφ νη ππάιιεινη ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πξνθαηαβνιηθά ήηαλ δχζπηζηνη θαη αξλεηηθνί σο πξνο ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη απνθάζηζε λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπλαληήζεηο ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα 
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ψζηε νη εξγαδφκελνη λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ψζηε λα θάκπηεηαη σο έλα βαζκφ ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή.  

 

Δπηπξφζζεηα, αλαθέξεηαη ε ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο θαηεγνξίαο 

επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη σο θξίζηκνη παξάγνληεο: (α) ε 

επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο, (β) ε 

ζηξαηεγηθή, (γ) ε επηθνηλσλία, (δ) ν θίλδπλνο θαη (ε) ν ζηφρνο. Ο παξάγνληαο ζηξαηεγηθή 

αλαθέξεηαη σο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο θαηεγνξίαο απηήο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα. 

 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ε πηνζεζία κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο πνπ λα 

ελζσκαηψλεη κε επηηπρία φια ηα ηερλνινγηθά θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Σξάπεδα. Ζ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ν απνηειεζκαηηθφο 

ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία. Ο θαζνξηζκφο 

κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ, ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ θαη ηνπ 

γεληθφηεξνπ νξάκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. Ζ ζηξαηεγηθή νθείιεη λα  ιακβάλεη 

ζνβαξά ππφςε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ην δηαζέζηκν ρξφλν, ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη ηνπο ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνχο.  

 

ηελ θαηεγνξία παξαγφλησλ ηερλνινγηθνί παξάγνληεο φινη νη παξάγνληεο αλαθέξνληαη θαη 

πηνζεηνχληαη απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο σο ζεκαληηθνί. Ο παξάγνληαο αζθάιεηα 

αλαθέξεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο θαηεγνξίαο θαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα έρεη αλαπηχμεη κία ζεκαληηθή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο 

ηεο. Κάζε ελέξγεηα πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζε απηή ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο βιάπηεη 

ζνβαξά ηελ εηθφλα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ζνβαξέο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ παξνρή ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απμάλεη ην επίπεδν ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο γηα ην ιφγν φηη εθζέηεη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο θαη δεδνκέλα 

ζε αλνηρηά θαη επάισηα πεξηβάιινληα. Γεδνκέλνπ φηη νη θαθφβνπιεο επηζέζεηο ζε 

πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο έρνπλ ζνβαξέο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη  εζηθέο 

πξνεθηάζεηο ε Δπξσπατθή Σξάπεδα πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηα ζέκαηα αζθαιείαο κε ηελ 
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πηνζεζία κίαο δηαξθήο επνπηείαο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ηε 

ζπλερφκελε αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη ηε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ 

πειαηψλ γηα πηζαλέο απεηιέο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε Δπξσπατθή Σξάπεδα επελδχεη 

ζεκαληηθά πνζά ζε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, πιηθφ αιιά θαη ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ. 

 

Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηαδίσλ 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα αξρηθά αληηκεηψπηζε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή σο έλα νπνηνδήπνηε λέν έξγν. ηελ πνξεία 

σζηφζν δηαπηζηψζεθε φηη ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. 

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα πηνζεηεί ηα πξνηεηλφκελα ηξία ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα πηνζεηνχληαη σο ζεκαληηθά ζηάδηα: (α) ε εμέηαζε ηνπ 

έξγνπ (SOA Initiation), (β) ν ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (SOA Planning) θαη (γ) ε 

απφθαζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ (Decision of SOA Adoption). Αλ θαη ε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα  αληηκεηψπηζε φιν ην δηάζηεκα κέρξη ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ σο έλα 

εληαίν ζηάδην απηή ε πξνζέγγηζε δεκηνχξγεζε ζνβαξά πξνβιήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα ραξαθηεξίδεη σο πνιχ ζεκαληηθή κία βήκα πξνο βήκα αθαδεκατθή 

πξνζέγγηζε κε ηα ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα. 

 

Σα πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηηο Σξάπεδεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα έλαο μεθάζαξνο θαζνξηζκφο ζηαδίσλ απφ 

ηελ αξρή κεηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα, πεξηνξίδεη ηα ιάζε, κεηψλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν 

θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ελφο έξγνπ.  

 

5.3  Μειέηε Πεξίπησζεο 2: Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ειέγρζεθε 

ζε κία κεγάιε Ακεξηθαληθή Σξάπεδα. Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ Σξάπεδα 

πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απφξξεην θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ε 

Σξάπεδα (κειέηε πεξίπησζεο 2) απνθαιείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα κε έδξα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 
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έρεη ηζρπξή παξνπζία ζηελ παγθφζκηα ηξαπεδηθή αγνξά θαη πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα παξέρεη κεηαμχ άιισλ: (α) ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε 

ζέκαηα εμαγνξψλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ, (β) ηελ πξφζβαζε ζηηο 

παγθφζκηεο θεθαιαηαγνξέο, (γ) ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη αζθαιηζηηθά πξντφληα, (δ) ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο ιχζεηο θαη (ε) ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Δπηπξφζζεηα,  

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ φπνπ ζε πνιιέο ρψξεο 

απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν απνδέθηε θεθαιαίσλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ 

Υξεκαηηζηεξίσλ. Ηδηαίηεξα επηηπρεκέλνο ζεσξείηαη θαη ν λαπηηιηαθφο ηνκέαο ηεο Σξάπεδαο ν 

νπνίνο απνηειεί έλα απφ ηα θαηαμησκέλα νλφκαηα ηνπ θιάδνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο παξνπζηάδεηαη πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο ζηελ Δλφηεηα  

 

5.3.1  Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο Σξάπεδεο ζηνλ θφζκν κε πάλσ 

απφ 4.500 θαηαζηήκαηα θαη έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ 

έδξα ηεο Μεηξηθήο Σξάπεδαο βξίζθεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ν Σξαπεδηθφο 

κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πάλσ απφ 160 ρψξεο αξηζκψληαο πάλσ απφ 250.000 

εξγαδνκέλνπο. Ζ ηζηνξία ηεο Σξάπεδαο παξνπζηάδεη πινχζηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πνπ ππεξβαίλεη ηα 200 έηε.  

 

Ζ εηαηξηθή ηξαπεδηθή ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο εηζήγαγε ζε πάξα πνιιέο ρψξεο κία ζεηξά 

απφ θαηλνηφκεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα. Μεηαμχ άιισλ παξείρε γηα πξψηε θνξά ιχζεηο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ, θνηλνπξαθηηθά δάλεηα, νκφινγα 

πςειήο απφδνζεο, ηηηινπνηεκέλα δάλεηα,  ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα, κνριεπκέλεο 

εμαγνξέο,  ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε εμαγσγψλ κέζσ αζθάιηζεο ησλ 

θξαηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, εδξαηψζεθε ν ηνκέαο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο παξέρνληαο πξσηνπνξηαθέο 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο (wealth management) θαη 

ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Αμηνζεκείσηεο θαηλνηνκίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Σξάπεδαο ζε πνιιέο 

ρψξεο φπνπ έρεη εγθαηαζηαζεί απνηεινχλ ε εηζαγσγή ησλ ATM, ε παξνρή ηειεθσληθήο 

εμππεξέηεζεο φιν ην 24σξν, νη πξψηεο πηζησηηθέο θάξηεο ζπλεξγαζίαο, ε αλάπηπμε ηεο 
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επελδπηηθήο πιαηθφξκαο ζηε θηινζνθία ηεο αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο θαη ε εηδνπνίεζε 

πειαηψλ γηα ζπλαιιαγέο κέζσ SMS θαη e-mail. 

 

Ζ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο πξσηνπφξνο ζηελ εηζαγσγή λέσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ φπσο: (α) ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηειεθψλνπ, (β) ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη (γ) ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Σα 

παξαπάλσ φπσο θαη ε πξνζπκία ηεο Ακεξηθαληθήο Σξάπεδαο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Σξάπεδαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζεσξεηηθνχ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.    

 

Ζ Σξάπεδα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο αλαδεηψληαο δπλακηθνχο 

αλζξψπνπο κε ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη δεκηνπξγηθφηεηα θαη έρεη σο κία απφ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ε πξφνδνο ηεο Σξάπεδαο λα ζπκβαδίδεη κε ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία ησλ 

ππαιιήισλ. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ λα ζπκβαδίδεη κε έλα αίζζεκα δηθαηνζχλεο. Γηα ηνλ παξαπάλσ 

ιφγν νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν. Σν 

θνηλσληθφ έξγν ηεο Ακεξηθαληθήο Σξάπεδαο επηθεληξψλεηαη ζε 4 βαζηθνχο ππιψλεο: (α) ηελ 

νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε, (β) ηνλ εζεινληηζκφ, (γ) ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη (δ) ηε 

θηιαλζξσπία.  

 

Απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα δηνξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα ζρνιεία 

θαη ηνπο πνιίηεο κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκία θαη ηε γλψζε θαη ε Σξάπεδα 

ζπλεξγάδεηαη κε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη Παλεπηζηήκηα γηα ηελ πινπνίεζε 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δπζθνιίεο ηεο λεαληθήο απαζρφιεζεο 

ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ. Οη δξάζεηο απηέο ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ίδξπκα 

ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο.  

 

Δπηπξφζζεηα, ελζαξξχλεηαη ν εζεινληηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κε 

ηηο δσξεέο ηξνθίκσλ, κε ηηο δσξεέο ξνχρσλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε θηιαλζξσπηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο. Μεηαμχ άιισλ ε Σξάπεδα ελίζρπζε κε $76,5 εθαη. ηελ νηθνλνκηθή 

επαλέληαμε αηφκσλ κε ρακειφ εηζφδεκα θαη ζπλέβαιιε ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ζηηο ρψξεο 

φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη παξέρνληαο $60,5 εθαη. γηα θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο. 

 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα επέλδπζε $8,02 δηζ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

θαη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο πξνρσξψληαο ζε ρξεκαηνδνηήζεηο θαη επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο θαη θαζαξέο ηερλνινγίεο, φπσο ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ 
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αηνιηθψλ πάξθσλ ζε αξθεηέο ρψξεο. Έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη βειηίσζε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηεο Σξάπεδαο θαηά 8,8% θαη 

κείσζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 21,7% απφ ην 2005 ζπκβάιινληαο ζηε 

ζεκαληηθή  κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο.  

 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ θνπιηνχξα 

ηεο Σξάπεδαο, ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ην ζεβαζκφ πξνο ηνπο ζπλαδέξθνπο θαη 

ηνπο πειάηεο θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα ζηνηρεία απηά ζχκθσλα κε ηελ 

Σξάπεδα ζπληεξνχλ ην απαξαίηεην θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ρηίδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

Οκίινπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα (κειέηε πεξίπησζεο 2) 

πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5.7. 
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πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο (Μειέηε Πεξίπησζεο 2) 

Θέκα Πεξηγξαθή 

Γεσγξαθηθή 

Πεξηνρή 

Γξαζηεξηνπνίεζεο. 

Ηζρπξή Παγθφζκηα Παξνπζία ζε φιεο ηηο Ζπείξνπο 

Βαζηθέο Τπεξεζίεο 

 Ληαληθή ηξαπεδηθή 

 Σξαπεδηθή κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

 Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ 

 Παξνρή επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ ζε πειάηεο κε 

πςειή νηθνλνκηθή επηθάλεηα (private banking). 

 Γηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 

 Ναπηηιηαθφο Σνκέαο 

 Δπελδπηηθή ηξαπεδηθή 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο 

 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 Ζιεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

Αξηζκόο 

Καηαζηεκάησλ. 
Πάλσ απφ 4.500 ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα 

Έδξα Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

Υώξεο 

Γξαζηεξηνπνίεζεο. 
ε πάλσ απφ 160 ρψξεο 

Αξηζκόο 

Δξγαδνκέλσλ. 
Πάλσ απφ 250.000 εξγαδφκελνη 

Βαζηθόο ζθνπόο 
 Παξνρή  πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ. 

 Πξσηνπνξία ζηελ παξνρή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ 

Βαζηθέο αμίεο 

 Πνηφηεηα ζηελ εξγαζία 

 Πνηφηεηα ζηελ επηθνηλσλία 

 Αμηνθξαηία 

 Φηιαλζξσπία 

 Ήζνο 

 Γηθαηνζχλε 

 Γεκηνπξγηθφηεηα 

Πξνηεξαηόηεηεο Γηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ζε παγθφζκην επίπεδν 

Όξακα Ηζρπξή παξνπζία θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

Πίλαθαο 5.7: πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο (Μειέηε Πεξίπησζεο 2) 

 

Ζ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα απνηειεί έλα ζχλζεην νξγαληζκφ κε πάλσ απφ 250.000 ππαιιήινπο 

ζε πάλσ απφ 160 ρψξεο ζε φιεο ηηο επείξνπο. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζε έλα ζχκπιεγκα 

νξγαλνγξακκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη: (α) ην νξγαλφγξακκα ηεο Μεηξηθήο Σξάπεδαο, (β) ηνπο 

γεσγξαθηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, θαη (γ) ηα νξγαλνγξάκκαηα ησλ Σξαπεδψλ ζε θάζε 

ρψξα. Ζ πνιχπινθε δηάξζξσζε ηνπ νκίινπ πεξηιακβάλεη ηηο γεληθέο δηεπζχλζεηο, ηηο 

αλψηεξεο δηεπζχλζεηο, ηηο ππνζηεξηθηηθέο δηεπζχλζεηο θαη ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ. 

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Οκίινπ, 8 

Γηεπζχλνληεο χκβνπινη ηνκέσλ, 12 Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνκέσλ θαη 3 Γηεπζπληέο ηνκέσλ. 
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Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο παξνπζηάδεηαη ην 

νξγαλφγξακκα ηεο κεηξηθήο Σξάπεδαο ζε απινπνηεκέλε κνξθή ζην ρήκα 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 5.2: Οξγαλόγξακκα ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο 

 

 

πλνπηηθά νη ιφγνη γηα ηελ επηινγή ηεο Ακεξηθαληθήο Σξάπεδαο (κειέηε πεξίπησζεο 2) είλαη 

νη εμήο: (α) απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο Σξάπεδεο ηνπ θφζκνπ, (β) ππήξμε πξσηνπφξνο 

ζηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ, (γ) θαηέρεη κεγάιν κεξίδην αγνξάο, (δ) θαηέρεη 

εμαηξεηηθή θήκε γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη (ε) βξίζθεηαη ζε ζηάδην πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζηψλ.  

 

Ζ εμέηαζεο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο δηήξθεζε επηά κήλεο (απφ Ηνχιην 2012 έσο 

Ηαλνπάξην 2013) θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηέζζεξα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο 

Σξάπεδαο: (α) ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, 

Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο 

Κεληξηθή 

Γηνίθεζε 

Ληαληθή 

Σξαπεδηθή 

Κάξηεο ζε 

Παγθφζκην 

επίπεδν 

Γηαρείξηζε 

Πεξηνπζίαο ηεο 
Σξάπεδαο 

(Global Wealth 

Management) 

Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο 

Λεηηνπξγηθέο 

Τπεξεζίεο 

Θεζκηθνί 

Πειάηεο 
(Institutional 

Clients Group) 

Καηαζηήκαηα 

Ζιεθηξνληθή 
Σξαπεδηθή θαη 

Δλαιιαθηηθά 

Γίθηπα 

Βφξηα Ακεξηθή 

Δπξψπε, Μέζε 
Αλαηνιή θαη 

Αθξηθή 

(ΔΜΔΑ) 

Νφηηα Ακεξηθή Αζία 

Βαζηθέο 

Γεσγξαθηθέο  

Πεξηνρέο  
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(β) ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο, (γ) έλα πςειφβαζκν ζηέιερνο απφ ηνλ ηνκέα 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη (δ) έλα κέινο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, εηδηθεπκέλν ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.   

ηελ επφκελε Δλφηεηα 5.3.2 πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο.  

 

5.3.2  Ζ Σερλνινγηθή Τπνδνκή ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο 

 

Μηα ζχλζεηε ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ πεξηιακβάλεη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επηηξαπέδηνπο 

ππνινγηζηέο θαη εμππεξεηεηέο βξίζθεηαη πίζσ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ακεξηθαληθήο 

Σξάπεδαο. Ζ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα δηαρεηξίδεηαη έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη πξνζθέξεη ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζα απφ πνηθίια 

ειεθηξνληθά θαλάιηα θαη αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ νινθιήξσζε. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηερλνινγηθψλ 

ππνδνκψλ ε Σξάπεδα απαζρνιεί έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ ππαιιήισλ θαη επελδχεη πνιχ 

κεγάια πνζά γηα ηελ πηνζεζία λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 

χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ Σξάπεδα δηαρεηξίδεηαη πάλσ απφ 200 εθαηνκκχξηα ινγαξηαζκνχο 

πειαηψλ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ 

δεδνκέλσλ ε Ακεξηθαληθή Σξάπεδα πηνζέηεζε έλα πιήζνο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ινγηζηηθά ζρέδηα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα ε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ απαηηεί κία 

νξζνινγηθή πξνζέγγηζε νινθιήξσζεο‖.  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο:  

 

―Πξνζθέξνπκε ζε φιεο ηηο ρψξεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ 

πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ 

έρνπκε επελδχζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθά πνζά ζε δηάθνξα 

ηξαπεδηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Ζ νινθιήξσζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηα 

κεραλήκαηα απηνκάησλ ζπλαιιαγψλ, ηε δηνίθεζε, ηελ εμππεξέηεζε θαη 



Κεθάιαην 5: Μειέηεο Πεξίπησζεο θαη Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα 

 

 

ζειίδα 214                                                                                                                                     Νηθφιανο Μπαζηάο  

 

δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ, ηηο ζπλαιιαγέο, ηελ ηξαπεδηθή κέζσ δηαδηθηχνπ, 

ηελ ηξαπεδηθή κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηελ ηξαπεδηθή κέζσ ηειεθψλνπ 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα‖.  

 

Οη πξνθιήζεηο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα νινθιήξσζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.2.3. 

 

5.3.3  Πξνθιήζεηο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο πνπ ρεηίδνληαη κε ηελ 

Οινθιήξσζε 

 

Ζ απαίηεζε ησλ πειαηψλ γηα βειηησκέλεο θαη λέεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

νδήγεζαλ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. χκθσλα κε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

―Δηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγν ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ 

ηαρπηήησλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ έμππλσλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, αιιά θαη ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ έμππλσλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ πνπ νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ έμππλσλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε πνιιέο ρψξεο ε  ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνθηά φιν 

θαη κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα γηα ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα 

βειηηψλεη ζπλερψο ηηο ππάξρνπζεο πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο θαη ηηο πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. Δπηπξφζζεηα, 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Σξάπεδα απνηειεί ε ηαρχηαηε θαη αζθαιή παξνρή 

λέσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ππαξρφλησλ ή λέσλ 

θαλαιηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Όιεο απηέο νη πξνθιήζεηο πξέπεη λα 

αθνκνηψλνληαη θαη λα ππνζηεξίδνληαη εχθνια απφ ηελ ηερλνινγηθή 

ππνδνκή ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο‖.  

 

Υηιηάδεο εηδηθά θαηαξηηζκέλνη εξγαδφκελνη ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο απαζρνινχληαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κε ζθνπφ ηε γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, ζε λέεο απαηηήζεηο ηνπ ηνκέα 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζε αιιαγέο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Σξάπεδαο. 

Αξθεηνί απφ ηνπο ππαιιήινπο εκπιέθνληαη ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή φπνπ ε εθαξκνγή ηεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. πσο ππνγξακκίδεη αλψηαην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

νινθιήξσζεο. ε θάζε ρψξα ππάξρνπλ πεξίπνπ 15 κε 20 δηαθνξεηηθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία πειαηψλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηέο νη 

βάζεηο δεδνκέλσλ δελ επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κεηαμχ ηνπο. Απηφ 

δεκηνπξγεί γεληθφηεξα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ Σξάπεδα θαη 

αλαδεηθλχεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

Ακεξηθαληθή Σξάπεδα απνθάζηζε λα επελδχζεη πνιιά δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ζε έλα έξγν πνπ ζα δηαξθέζεη πνιιά ρξφληα θαη αθνξά ηελ 

νινθιήξσζε. Σν έξγν βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο θαη 

έλα κέξνο αθνξά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  

 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή:  

  

―Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ηελ ΤΑ ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ απμεκέλν φγθν ησλ δεδνκέλσλ, ηα πνιιά ηξαπεδηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηηο δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο (CRM, ERP, Mobile 

Apps) θαη ηα δηαθνξεηηθά θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ αλάγθε γηα 

γξήγνξε αληαπφθξηζε ζε λέεο απαηηήζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο, νη ζπλερφκελεο αιιαγέο ζε επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο αιιά θαη νη δηαθνξέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο νδήγεζαλ ηελ Σξάπεδα ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Ζ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε Σξάπεδα απνθάζηζε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ‖. 

 

Ζ παξαπάλσ παξαδνρή πηνζεηείηαη θαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο ν νπνίνο ππνγξακκίδεη:  

 

―Οη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δελ θξίλνληαη επαξθείο ιφγσ ηεο κεγάιεο 

αχμεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ νδεγεί ζε ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ηεο Σξάπεδαο. Γηα ηελ επίιπζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ε 
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Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ζηξάθεθε πξνο ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Ζ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επειημία, ηελ νινθιήξσζε, ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ πειαηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε εξγαιείσλ δηνίθεζεο‖.  

 

 

ινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζπκθψλεζαλ φηη ε απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε απνηειεί 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επηηπρή παξνρή ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Ο έληνλνο 

αληαγσληζκφο, ή αλάγθε ζπγρψλεπζεο εηεξνγελψλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ζε δηάθνξεο 

ρψξεο, νη αιιαγέο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε παξνρή λέσλ ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

εθαξκνγψλ, δεδνκέλσλ θαη ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ.  

 

Οη βαζηθέο πξνθιήζεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Σξάπεδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.8. 

 

Βαζηθέο 

Πξνθιήζεηο πνπ 

ρεηίδνληαη κε ηελ 

Οινθιήξσζε ζηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα. 

Πεξηγξαθή 

Έληνλνο 

Αληαγσληζκόο. 

ιεο νη κεγάιεο Σξάπεδεο επελδχνπλ ζεκαληηθά ζηελ παξνρή 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ βειηίσζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ε 

πξνζθνξά λέσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα. Ζ απνηειεζκαηηθή 

νινθιήξσζε απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νκαιή αθνκνίσζε 

ησλ αιιαγψλ. 

Γηαθνξέο ζε 

πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο ζηα 

δηάθνξα θξάηε. 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα δηαζέηεη θαηαζηήκαηα ζε πάξα πνιιέο 

ρψξεο. Οξηζκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ιφγσ δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ φπσο θαη 

δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ζε 

θεληξηθφ επίπεδν θαη αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή 

νινθιήξσζε. 

πγρώλεπζε 

Σξαπεδώλ. 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο θαη νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο 

πνιιέο θνξέο  νδεγνχλ  ηηο Σξάπεδεο ζε ζπλεξγαζίεο ή 

ζπγρσλεχζεηο. Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα έρεη πξνρσξήζεη ζε 

αξθεηέο ζπλεξγαζίεο θαη ζπγρσλεχζεηο πνπ νδεγνχλ αλαπφθεπθηα 

ζηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζεο φισλ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ, δεδνκέλσλ θαη 

θαλαιηψλ. 
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Βαζηθέο 

Πξνθιήζεηο πνπ 

ρεηίδνληαη κε ηελ 

Οινθιήξσζε ζηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα. 

Πεξηγξαθή 

Αιιαγέο ζηηο 

Δπηρεηξεζηαθέο 

Γηαδηθαζίεο. 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απνηειεί έλαλ πνιχ κεγάιν νξγαληζκφ κε 

πάξα πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο (business processes). 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο ζπρλά αιιάδνπλ θαη ε αιιαγή ζα πξέπεη λα 

πηνζεηείηαη άκεζα ζε φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Παξνρή Νέσλ 

Ζιεθηξνληθώλ 

Σξαπεδηθώλ 

Τπεξεζηώλ. 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα βειηηψλεη ζπλερψο ηηο παξερφκελεο 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη πξνζζέηεη φπνηε θξίλεη 

αλαγθαίν λέεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζηηο είδε 

ππάξρνπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν επειημίαο ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ κε 

επηηπρία ηηο αιιαγέο θαη ηα λέα πξντφληα. 

Οινθιήξσζε 

πζηεκάησλ. 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα έρεη πηνζεηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαλ 

πνιχ κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δελ επηθνηλσλνχλ κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κεηαμχ ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή 

νινθιήξσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο. 

Οινθιήξσζε 

Σξαπεδηθώλ 

Καλαιηώλ. 

Σα δηάθνξα θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα νθείινπλ λα είλαη αιιειέλδεηα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. 

Οινθιήξσζε 

Δθαξκνγώλ. 

Δθηφο απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

έρεη πηνζεηήζεη έλα πιήζνο απφ κηθξφηεξεο εθαξκνγέο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα Apps γηα ηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη κε επηηπρία 

ζηελ ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή. 

Οινθιήξσζε 

Γεδνκέλσλ. 

Ο φγθνο δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

απμήζεθε ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ νινθιήξσζε δεδνκέλσλ 

νθείιεη λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο Σξάπεδαο. 

Πίλαθαο 5.8: Βαζηθέο Πξνθιήζεηο πνπ ρεηίδνληαη κε ηελ Οινθιήξσζε ζηελ Ακεξηθαληθή 

Σξάπεδα 
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5.3.4  Ζ Πξνζέγγηζε ηεο Οινθιήξσζεο ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη ε 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3.3 ν κεγάινο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε κε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ηεο Σξάπεδαο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απνθάζηζε λα επελδχζεη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο  ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ νινθιήξσζε. ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ έλα κέξνο ηεο δξάζεο αθνξά ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αλαδεηεί έλαλ ηξφπν νινθιήξσζεο ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ 

θαη ησλ δηάθνξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ πιαηθφξκα ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο. Βαζηθφ πξφβιεκα γηα ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απνηειεί ε κε απνηειεζκαηηθή 

ζπλχπαξμε θαη επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο. 

πσο αλαθέξεηαη απφ αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ Σξάπεδα έρεη πάλσ απφ 200.000 ινγαξηαζκνχο πειαηψλ ζε πάλσ απφ 

160 ρψξεο θαη ηα ζηνηρεία πειαηψλ είλαη απνζεθεπκέλα ζε πεξίπνπ 15 κε 

20 δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ζε θάζε ρψξα. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ ζπρλά γίλεηαη ζε θάζε βάζε δεδνκέλσλ μερσξηζηά θαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο νη βάζεηο δεδνκέλσλ δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο.  Έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο δελ ππάξρνπλ 

ζπγθεληξσκέλα ζε κία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα νη 

ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο λα αλαδεηνχλ ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ απαηηεί ηελ 

ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη φισλ 

ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ πειαηψλ. Απηφ δεκηνπξγεί πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηελ Σξάπεδα θαη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα είλαη πεπεηζκέλε φηη 

ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα δψζεη ιχζεηο‖.  

 

ρεηηθά κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 

εμσηεξηθνχο, εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο ψζηε λα αλαπηχμεη κία νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα 
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ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ ΤΑ θαη ζηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

Αλψηαην ζηέιερνο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ππνγξακκίδεη: 

 

―Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα ηελ 

Σξάπεδα θαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε Σξάπεδα απνθάζηζε λα 

πηνζεηήζεη κία λέα επέιηθηε πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη ζηελ ΤΑ θαη ζηηο ππεξεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ. Ζ λέα πιαηθφξκα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζα πξνζθέξεη αλαλεσκέλν ζρεδηαζκφ, απιφηεηα, 

επειημία θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ 

δίλνληαο ιχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε‖. 

 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: 

 

―Ζ λέα πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο 

ζα ζηεξίδεηαη ζε ΤΑ θαη ζα καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπκε 

νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχκαζηε. Θα παξέρνπκε ζε φινπο καο ηνπο πειάηεο  πξφζβαζε 

ζε έλα κνλαδηθφ ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ε 

Σξάπεδα ζα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη επθνιφηεξα ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο δηφηη ζα είλαη δηαζέζηκα, ζα απνζεθεχνληαη 

θαη ζα επεμεξγάδνληαη κέζα απφ κία κνλαδηθή θαη εληαία βάζε δεδνκέλσλ 

γηα φιεο ηηο ρψξεο‖.   

 

Με ηελ πηνζεζία ηεο λέαο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

αλακέλεη ηελ επθνιφηεξε ελζσκάησζε ησλ κειινληηθψλ αιιαγψλ ζε πθηζηάκελεο 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ επθνιφηεξε ελζσκάησζε λέσλ ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή. χκθσλα κε ηνλ Γηεπζπληή 

ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

― Όπνηε πξαγκαηνπνηνχκε ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο ή ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

δπζθνιεπφκαζηε λα ηηο πινπνηήζνπκε. Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ ελζσκάησζε κειινληηθψλ 

αιιαγψλ‖. 
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χκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

ζε θεληξηθφ επίπεδν. Αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο 

ππνγξακκίδεη:  

 

― Όιεο νη ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κέζσ φισλ ησλ θαλαιηψλ 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζα παξαθνινπζνχληαη θαζεκεξηλά, εχθνια θαη 

απνηειεζκαηηθά ψζηε λα αμηνινγεζνχλ ζηνηρεία πειαηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ζπλήζεηεο ησλ πειαηψλ θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πειαηψλ‖. 

 

Με ηελ αλαβάζκηζε ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ε 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αλακέλεη λα πξνζθέξεη γξεγνξφηεξεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε αλψηαηνπ ζηειέρνπο ηεο Σξάπεδαο: 

 

―Μεηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ν πειάηεο ζα 

απνθηήζεη γξεγνξφηεξεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ζα 

απαηηνχληαη ιηγφηεξεο πξνζπάζεηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ απφ ην 

πξνζσπηθφ. Ζ πην ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή σζηφζν ζα είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο θαη ε 

επειημία πξνζαξκνγήο ζε κειινληηθέο αιιαγέο‖. 

 

χκθσλα κε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

―Θα απνθηήζνπκε ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα ππνζηεξίδνπκε 

απνηειεζκαηηθά φινπο ηνπο πειάηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απφ έλα 

θεληξηθφ επίπεδν ρσξίο λα αληηκεησπίδνπκε πξνβιήκαηα απφδνζεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δπηπξφζζεηα κε ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο ζα 

κπνξεί εχθνια λα αληαπνθξίλεηαη ζε λέεο κειινληηθέο αλάγθεο‖.   
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5.3.5  Ζ Αλάγθε Ύπαξμεο ελόο Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο Απνθάζεσλ γηα 

ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

πσο ππνζηεξίρζεθε απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηελ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα δελ 

ππήξρε έλα αθαδεκατθφ πιαίζην γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ 

λα ιήθζεθε ππφςε απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αληηκεησπίζηεθε απφ ηελ Σξάπεδα σο έλα 

ππνέξγν ελφο κεγαιχηεξνπ έξγνπ πνπ αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηεο 

Σξάπεδαο. Έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο  

Σξάπεδαο:  

 

―Αλ θαη έρνπκε ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ πηνζεζία λέσλ ηερλνινγηθψλ φπνπ 

είκαζηε πξσηνπφξνη ε γλψζε θαη πιεξνθνξία γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηνρεηεχηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ΤΑ. Γπζηπρψο, δελ ππήξρε ε αλαγθαία αθαδεκατθή 

πιεξνθνξία γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζπγθεληξσκέλε. Ζ χπαξμε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ζηε γξήγνξε θαη νξζή ιήςε απνθάζεσλ, ζηνλ επθνιφηεξν 

πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ θαηαλφεζε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  

 

χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιή ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ Σξάπεδα έρεη απνθαζίζεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη ην έξγν είλαη ζε εμέιημε. Γηαπηζηψζακε, φηη ε πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη φηη δελ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα νπνηνδήπνηε έξγν πηνζεζίαο λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ 

χπαξμε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ ζα πξνζδηφξηδε ζηάδηα ηνπ έξγνπ, 

κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο θαη ηνπο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά απφ ηελ αξρή ηελ 

Ακεξηθάληθε  Σξάπεδα λα ιακβάλεη ζσζηέο θαη γξήγνξεο απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  
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Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα έλα 

αθαδεκατθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ ζα ππνβνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ 

Σξάπεδα ζην λα παίξλεη γξήγνξεο θαη νξζέο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα 

νινθιήξσζεο θαη ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ε κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.   

 

5.3.6  Έιεγρνο ηνπ Πξνηεηλόκελνπ Θεσξεηηθνύ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο 

Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ 

Ακεξηθαληθή Σξάπεδα 

 

Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ειέγρεηαη ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

απνηειείηαη κεηαμχ άιισλ απφ: (α) ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (δ) ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη (ε) ην πεξηερφκελν θαη ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο YA 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (SOA initiation, SOA planning, decision of SOA adoption). 

  

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.2.6 γηα ηηο αλάγθεο ειέγρνπ ηνπ ζεσξεηηθνχ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ν ζπγγξαθέαο πηνζεηεί κία δνκεκέλε κέζνδν πνπ απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα κέξε. Σν κέξνο Α πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ επξεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο κε ζθνπφ λα ειέγμεη ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. 

Σν κέξνο Β ειέγρεη ηελ πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα. Σν Γ κέξνο ειέγρεη ην πεξηερφκελν θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο YA 

(SOA initiation, SOA planning, decision of SOA adoption) ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη 

ην Γ κέξνο ελζσκαηψλεη φια ηα ζηνηρεία ησλ κεξψλ Α,Β,Γ θαη ειέγρεη σο ζχλνιν ην 

πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα.   

 

5.3.7 Μέξνο Α - Έιεγρνο ησλ Κξίζηκσλ Παξαγόλησλ πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή φπσο αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην 3 ν ζπγγξαθέαο 

πηνζέηεζε κία δνκεκέλε κέζνδν επηπξφζζεηεο αλάιπζεο, ζε βάζνο εμέηαζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο κε: (α) ηε ζπγρψλεπζε ησλ παξαγφλησλ 
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νινθιήξσζεο κε ίδηα ή παξφκνηα έλλνηα, (β) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο, (γ) ηελ αθαίξεζε 

ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ σο ππνθαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ θαη (δ) ηελ πξφζζεζε παξαγφλησλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ αιιά αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί ζε έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία άιισλ ιχζεσλ νινθιήξσζεο. 

 

Ο ζπγγξαθέαο θαηέιεμε κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζε ζηελ επηινγή ησλ δεθαπέληε 

πην πηζαλψλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή γηα ελζσκάησζε ζην λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ηνλ έιεγρν ζε έξγν πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα.  

 

Οη δεθαπέληε επηιεγκέλνη παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ειέγρνληαη κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα, 

(γ) ην θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε, (ε) νη δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, 

(ζ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο, (η) ε 

επηθνηλσλία, (θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, (κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, 

(μ) ε αζθάιεηα θαη (ν) ε ππνζηήξημε. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα πηνζεηεί 

φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο σο ζεκαληηθνχο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, 

επηζεκαίλνληαη σο ζεκαληηθνί απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη νη δχν λένη παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ σο ζεκαληηθνί απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα: (α) ε θνπιηνχξα θαη (β) ε 

δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ. Χζηφζν ν παξάγνληαο θνπιηνχξα αλαθέξεηαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα κε δχν δηαζηάζεηο. Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα δηαθξίλεη ηνλ παξάγνληα θνπιηνχξα 

ζε: (α) θνπιηνχξα θαη (β) νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα (organizational culture). Οη παξάγνληεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.       

 

5.3.7.1  Δκπφδηα 

 

πσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ηα ελδερφκελα εκπφδηα απνηεινχλ έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα. χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο  Σξάπεδαο: 
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―Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα έρεη πνιχ κεγάιε εκπεηξία ζηελ πηνζεζία λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Χζηφζν, πνιιέο θνξέο πξνθχπηνπλ ζηελ πνξεία ελφο έξγνπ 

εκπφδηα πνπ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηελ αξρή. Απηά ηα εκπφδηα 

δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ Σξάπεδα καο. Ο εληνπηζκφο θαη ε 

δηεξεχλεζε ελδερνκέλσλ εκπνδίσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη αλαγθαίνο απφ ηελ αξρή‖.   

 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα εμεηάζηεθαλ πηζαλά εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Απηά ηα εκπφδηα ζρεηίδνληαη κεηαμχ άιισλ 

κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ζε αληίζηνηρα έξγα, ηε δπζθνιία 

πξφβιεςεο ηνπ θφζηνπο, ηε δπζθνιία θαηάξηηζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηε ζπκβαηφηεηα 

κε πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο, ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, ηα 

δηάθνξα νξγαλσζηαθά πξνβιήκαηα, ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη ηα δηαθνξεηηθά λνκηθά 

θαη νηθνλνκηθά θαζεζηψηα ζηα πνιιά θξάηε φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα. 

 

Αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε κία ηαμηλφκεζε ησλ πηζαλψλ εκπνδίσλ απφ ηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα ζχκθσλα κε φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο κία δηάθξηζε ησλ πηζαλψλ εκπνδίσλ 

ζε: (α) εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (β) εκπφδηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ ζε νηθνλνκηθά, 

ιεηηνπξγηθά, νξγαλσζηαθά θαη ηερλνινγηθά εκπφδηα ζα ήηαλ ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθή θαη ζα 

βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εκπνδίσλ απφ ηελ αξρή. 

   

5.3.7.2  Πιενλεθηήκαηα 

 

εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απνηειεί ε θαηαλφεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ απφ κία ελδερφκελε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ο 

παξάγνληαο πιενλεθηήκαηα επεξεάδεη ζεκαληηθά  ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ. 

χκθσλα κε αλψηαην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο:  

 

―Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αλακέλεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ.  Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαλφεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

αληηθαηνπηξίδεη κεηαμχ άιισλ ην ηη ζα θεξδίζεη ε Σξάπεδα απφ ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή Σξαπεδηθή‖.  
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Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ε Σξάπεδα εμέηαζε κε πξνζνρή ηα πιενλεθηήκαηα 

απφ κία ελδερφκελε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξηλ ηελ απφθαζε γηα 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σα πιενλεθηήκαηα φπσο θαη ην θφζηνο 

επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ απφθαζε ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (cost-benefit analysis). Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ αλακέλνληαη 

απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή Σξαπεδηθή θαη αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ απφ 

ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα είλαη ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα, ε επζπγξάκκηζε ηεο 

ηερλνινγίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επειημία πνπ απνθηνχλ 

νη δηαδηθαζίεο, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξνρήο λέσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, ε 

δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ηα κεησκέλα ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ.  

 

Αλ θαη δε ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ε πξνηεηλφκελε ζην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ε Σξάπεδα επηζεκαίλεη φηη κία δηάθξηζε 

ησλ πιενλεθηεκάησλ ζε  πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζα ήηαλ ρξήζηκε θαη ζα ζπλέβαιε 

ζε κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ζε νηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά, νξγαλσζηαθά θαη ηερλνινγηθά πιενλεθηήκαηα 

ζα ππνβνεζνχζε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο θαη ην επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ.   

 

5.3.7.3  Κφζηνο 

 

Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ ηνλ παξάγνληα θφζηνο σο ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ 

επεξεάδεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν θφζηνο ζηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ, ην πξνζσπηθφ, ηηο 

επηπξφζζεηεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα άιια έμνδα. πσο αλαθέξεηαη απφ αλψηαην 

ηξαπεδηθφ ζηέιερνο:  

 

―Ζ Σξάπεδα καο επελδχεη πνιχ κεγάια πνζά ζηελ πηνζεζία λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Σν θφζηνο εμεηάδεηαη πάληα πξνζεθηηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

ζπλνιηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Σξάπεδα. Αλ θαη ην θφζηνο γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαηλνκεληθά θαίλεηαη πςειφ ε 

Σξάπεδα αλακέλεη ζεκαληηθά ζπλνιηθά νθέιε πνπ ζα ππεξθαιχςνπλ ην 

αλακελφκελν θφζηνο‖. 
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πσο ζπκπιεξψλεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα:  

 

―Σν θφζηνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπεηδή ην θφζηνο απνηειεί παξάκεηξνο 

πνπ καδί κε ηα πιενλεθηήκαηα θαζνξίδνπλ ζηελ νπζία ην θέξδνο ηεο 

Σξάπεδαο απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα απφ ηελ αξρή. ε αξθεηά έξγα φπσο θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

δηαπηζηψζακε ζηελ πνξεία φηη ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ ηνλ αξρηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη απηφ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ ζπλέρεηα 

ηνπ έξγνπ‖.     

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

αλακέλεη κία αληηζηάζκηζε ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή απφ κία κειινληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κέζνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο απφ κία θεληξηθή κνλάδα ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο. Ζ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ πνπ νδεγεί ζε ιηγφηεξεο αλάγθεο γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ, πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ θαη  εληνπηζκφ ησλ ζθαικάησλ ζα νδεγήζεη ζε κία 

κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο Σξάπεδαο. Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ρξεζηκνπνίεζε 

κία δηάθξηζε ζε άκεζν θφζηνο θαη έκκεζν θφζηνο θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη 

αλαθέξεη φηη κία επηπξφζζεηε δηάθξηζε ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζε έκκεζν θφζηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο θαη έκκεζν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε νξγαλσζηαθνχο 

παξάγνληεο ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ζηνλ θαιχηεξν 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο.  

 

5.3.7.4  Κφπσζε 

 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ε ζσκαηηθή θφπσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ αχμεζε ησλ ιαζψλ θαη ε ςπρηθή θφπσζε κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη ζε ππλειία. Πνιιέο θνξέο ε ζσκαηηθή θφπσζε ζπλππάξρεη κε 

ηελ ςπρηθή θφπσζε θαη  νη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο νξηζκέλεο θνξέο δείρλνπλ λα έρνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο ζπκπηψκαηα. Σν έξγν πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

απνηειεί έλα κεγάιν έξγν πςειήο επέλδπζεο θαη καθξφρξνλεο εθηέιεζεο. Οη εξγαδφκελνη 

ηεο Σξάπεδαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

εξγάδνληαη εληαηηθά θαη παξαθνινπζνχλ ζπλερψο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θάηη πνπ νδεγεί 
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αλαπφθεπθηα ζε ζπκπηψκαηα θνχξαζεο.  πσο ππνγξακκίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα: 

 

―Αξθεηνί ππάιιεινη εκθαλίδνπλ θαηά δηαζηήκαηα ζπκπηψκαηα θφπσζεο. 

Δγψ πξνηξέπσ ηνπο ππαιιήινπο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα θνχξαζεο λα 

παίξλνπλ νιηγνήκεξε άδεηα ψζηε λα επηζηξέθνπλ δξηκχηεξνη θαη 

μεθνχξαζηνη ζηα θαζήθνληά ηνπο. Δπηπξφζζεηα, αξθεηνί ηξαπεδηθνί 

ππάιιεινη φηαλ ιείπνπλ γηα αξθεηφ ρξφλν ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη επηζηξέθνπλ ζηα γξαθείν ηνπο βξίζθνπλ πνιιέο εθθξεκφηεηεο καδεκέλεο 

θαη αληηκεησπίδνπλ έλα κεγάιν θφξην εξγαζίαο. Απηφ νδεγεί ζε απμεκέλα 

σξάξηα θαη ζε εμάληιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ 

πξνζπαζεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα κε ζεκηλάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ‖.   

 

5.3.7.5  Γεμηφηεηεο 

 

Έλα βαζηθφ ζηνηρείν επηηπρίαο γηα ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απνηειεί ν παξάγνληαο 

δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ. Ζ Σξάπεδα επελδχεη ζεκαληηθά ζην λα έρεη ην θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη εηδηθά ηεζη 

αμηνιφγεζεο θαηά ηελ πξφζιεςε αιιά θαη κε ζπλερφκελα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

πσο ππνγξακκίδεη Μέινο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσζηψλ αλζξψπσλ ζηηο ζσζηέο ζέζεηο απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. Αλαδεηνχκε ηνπο θαιχηεξνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη βάδνπκε απζηεξά θξηηήξηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο λέσλ 

ππαιιήισλ. Χζηφζν, επεηδή νη αιιαγέο είλαη ξαγδαίεο απαηηείηαη θαη ε 

ζπλερφκελε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπνπ γηα 

ηελ επηηπρία ελφο έξγνπ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ε Σξάπεδα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε εμεηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο‖.    

 

Γηα ην ίδην ζέκα ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ππνγξακκίδεη:  

 

―Οη δεμηφηεηεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ νκάδα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 
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ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειείηαη απφ έκπεηξνπο ππαιιήινπο ηεο 

Σξάπεδαο, εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο 

ππαιιήινπο ηνπ πξνκεζεπηή ΤΑ πνπ θαηέρεη κία παγθφζκηα θήκε. Οη 

δεμηφηεηεο καδί κε ηελ θαιή επηθνηλσλία, ηελ θαιή ζπλεξγαζία θαη ηνλ 

ζσζηφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

5.3.7.6  Άγρνο 

 

Ζ έληαζε ηεο εξγαζίαο ζε έξγα πηνζεζίαο λέσλ ηερλνινγηψλ νξηζκέλεο θνξέο εκθαλίδνπλ 

ζπκπηψκαηα άγρνπο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο. Ζ πίεζε θαη ηα πνιχ 

απζηεξά ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα νδήγεζαλ ζε ζπκπηψκαηα άγρνπο ζε 

νξηζκέλνπο ππαιιήινπο. χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα απηφ ήηαλ αλακελφκελν θαη ε Σξάπεδα 

αληηκεησπίδεη ην άγρνο αιιειέλδεηα κε ηελ θνχξαζε. Σν άγρνο απνηππψλεη κηα αξλεηηθή 

θαηάζηαζε πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηε παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο θαη ε Σξάπεδα ιακβάλεη κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα: 

 

―Σν ππεξβνιηθφ άγρνο έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Σξάπεδαο. Σν άγρνο πξνθαιείηαη θπξίσο φηαλ νη 

εξγαδφκελνη αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη ηνπο αλαζέηνπκε λέεο 

αξκνδηφηεηεο ζε άγλσζηα πξνο απηνχο αληηθείκελα. Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απμάλεη ηα επίπεδα άγρνπο δηφηη νη ππάιιεινη δελ 

είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ΤA. Χζηφζν, γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ ηελ 

Σξάπεδα λα κεησζεί ην άγρνο ζε έλα επίπεδν πνπ ζα δξα δεκηνπξγηθά γηα 

ηνπο ππαιιήινπο. Μεηαμχ άιισλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκηλάξηα Γηαρείξηζεο 

Άγρνπο. Δπηπξφζζεηα, ην ππεξβνιηθφ αξρηθφ άγρνο θαίλεηαη λα ππνρσξεί 

απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ππάιιεινη αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ ζεκαληηθή 

ππνζηήξημε ηφζν απφ εμσηεξηθνχο θαηαξηηζκέλνπο ζπκβνχινπο, φζν θαη 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιχζεο‖.  
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5.3.7.7  Αληίζηαζε ζηελ Αιιαγή 

 

Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ απαηηεί λένπο ηξφπνπο ζθέςεηο θαη έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. Ο θφβνο πξνο ην θαηλνχξγην νδεγεί νξηζκέλεο θνξέο ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ 

ηνπ άγρνπο, ζηελ πξφβιεςε κηαο πηζαλήο αχμεζεο αξκνδηνηήησλ θαη ζηελ πξφβιεςε κίαο 

πηζαλήο αχμεζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή:  

 

―Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή νδεγεί ηνπο ππαιιήινπο ζε 

αλαζθάιεηα πνπ πεγάδεη θπξίσο απφ ην θφβν πξνο ην θαηλνχξγην θαη 

νδεγεί ζε αληίζηαζε πξνο ηελ αιιαγή. Οξηζκέλνη ππάιιεινη ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο απφ ηελ αξρή ήηαλ δχζπηζηνη θαη αξλεηηθνί σο 

πξνο ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Απηή ε αληίζηαζε 

θαίλεηαη λα θάκπηεηαη φζν πξνρσξάεη ην έξγν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ 

ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ‖.        

 

5.3.7.8  Δπζπγξάκκηζε ηεο Σερλνινγηθήο Τπνδνκήο κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

Έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ Ακεξηθάληθή Σξάπεδα απνηειεί ε 

επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ Σξάπεδα ζπλερίδεη 

λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα δηφηη νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα δελ επζπγξακκίδνληαη εχθνια κε ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο 

Σξάπεδαο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απαηηείηαη 

κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία ηνπ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (business) κε ηνλ ηνκέα ησλ 

ηερλνινγηψλ (IT).  πσο αλαθέξεηαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε  

κία απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο κε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο. Ζ απνηειεζκαηηθή 

επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   
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5.3.7.9  Δπηθνηλσλία 

 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ππαιιήισλ  

αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα.  πσο επηζεκαίλεηαη 

απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα:  

 

―Ο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο νξηζκέλεο θνξέο 

δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη πξνβιήκαηα ηερλνινγηθήο θχζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζπκκεηέρνπλ ππάιιεινη ηεο 

Σξάπεδαο, εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θαη εξγαδφκελνη ηνπ πξνκεζεπηή ιχζεσλ 

ΤΑ. Γεδνκέλνπ φηη εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο έρνπλ αλαπηχμεη έλα 

δηθφ ηνπο θψδηθα επηθνηλσλίαο. Γηα ην ιφγν απηφ εμαξρήο ζπκθσλήζεθε 

έλαο θνηλφο απνδεθηφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο ζηελ Σξάπεδα. Μία 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο αιιά θαη ηεο Σξάπεδαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

ιχζεσλ ΤΑ  θαη ηνπο ζπκβνχινπο είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 

 

5.3.7.10  ηφρνο 

 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα είλαη ν 

παξάγνληαο ζηφρνο. χκθσλα κε Μέινο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

― Έλα έξγν κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλν κφλν φηαλ εθπιεξψλεη κε 

επηηπρία ην ζηφρν πνπ ηίζεηαη μεθάζαξα απφ ηελ αξρή. Αλ ε πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθά κέζα ζηα 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα θαη ζηνλ πξνβιεπφκελν πξνυπνινγηζκφ ζα 

ζεσξεζεί έλα επηηπρεκέλν έξγν. Ζ επηηπρία ινηπφλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζπκβαδίδεη κε ηνλ θαζνξηζκφ ελφο κεηξήζηκνπ, 

εθηθηνχ, ξεαιηζηηθνχ θαη ρξνληθά θαζνξηζκέλνπ μεθάζαξνπ ζηφρνπ. 

Βεβαίσο θαη ε Γηνίθεζε ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο αλαγλσξίδεη ηελ 

αλάγθε γηα πξνζαξκνγέο ζηνλ αξρηθφ ζηφρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

Χζηφζν απηέο νη πξνζαξκνγέο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ηεθκεξησκέλεο‖.    



Κεθάιαην 5: Μειέηεο Πεξίπησζεο θαη Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα 

 

 

Νηθφιανο  Μπαζηάο                                                                                                                                     ζειίδα 231 

 

5.3.7.11  Κίλδπλνο 

 

Ο παξάγνληαο θίλδπλνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα σο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηφηη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα εμεηάδεη 

θαηά θαλφλα ηνλ θίλδπλν πξηλ ηελ πηνζεζία θάπνηαο ιχζεο. χκθσλα κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο: 

 

―Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ κπνξεί λα εκπεξηέρεη θηλδχλνπο γηα ηελ Σξάπεδα. 

Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ. Οη θίλδπλνη 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αιιά θαη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

Σξάπεδα πξνζπαζεί λα ηνπο πξνζδηνξίζεη απφ ηελ αξρή θαη λα 

παξαθνινπζεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηνπο δηάθνξνπο 

θηλδχλνπο ζηελ πνξεία. Ο παξάγνληαο θίλδπλνο επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ 

απφθαζε γηα πηνζεζία ε κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

5.3.7.12  ηξαηεγηθή 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ν παξάγνληαο ζηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη έκκεζα κε 

ηνλ παξάγνληα ζηφρν δηφηη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αληηιακβάλεηαη ηε ζηξαηεγηθή σο έλα 

καθξνπξφζεζκν ζρέδην γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Ζ ζηξαηεγηθή 

πεξηιακβάλεη ην ζθνπφ, ην ζρεδηαζκφ θαη ην φξακα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο ππνγξακκίδεη αλψηαην ζηέιερνο ηεο Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο: 

 

―Μηα θαιά θαζνξηζκέλε απφ ηελ αξρή ζηξαηεγηθή πνπ ελζσκαηψλεη κε 

επηηπρία φια ηα ηερλνινγηθά θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. Ζ ζηξαηεγηθή νθείιεη λα  ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε 

ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ην δηαζέζηκν ρξφλν, ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο θαη ηνπο ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνχο. ε αξρηθφ 

ζηάδην θαη πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

πξαγκαηνπνίεζε αξθεηέο ζπλαληήζεηο πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηεο 

Σξάπεδαο κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ έξγνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ο ζθνπφο ήηαλ ε αληαιιαγή απφςεσλ αιιά θαη ε κεηαθνξά 
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ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ ψζηε λα ιεθζνχλ απηέο νη 

πιεξνθνξίεο ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο απφ ηελ 

Γηνίθεζε ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο‖.  

 

5.3.7.13  Σερλνινγηθή Τπνδνκή 

 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα είλαη κία απφ ηηο πνιχ κεγάιεο Σξάπεδεο ζηνλ θφζκν. Απνηειεί 

έλαλ πνιχπινθν ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ κε ζχλζεηεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο. Ζ ππάξρνπζα 

ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο αιιά θαη ε αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο ζεσξνχληαη θξίζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. πσο ππνγξακκίδεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο: 

 

―Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο γηα λα 

αληαπεμέξρεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο Σξάπεδαο. Απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα θαζφηη ε πηνζεζία ηεο ΤΑ βαζίδεηαη θπξίσο ζε ππάξρνληα 

πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα. Μία επηηπρεκέλε πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη κία 

επηηπρεκέλε νινθιήξσζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ (ERP, 

CRM, Mobile Apps), δεδνκέλσλ θαη θαλαιηψλ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ ρσξίο κία ιεπηνκεξή θαηαγξαθή θαη 

θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ νξίσλ ηεο. Ζ κεγάιε αχμεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη 

θαζεκεξηλά ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αιιά θαη νη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

ππνινγηζηέο (desktops) θαη εμππεξεηεηέο (servers) πνπ πνιιέο θνξέο δελ 

επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κεηαμχ ηνπο νδήγεζε ηελ Σξάπεδα ζηελ 

απφθαζε γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

5.3.7.14  Αζθάιεηα 

 

Ζ αζθάιεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  χκθσλα κε αλψηαην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ηνκέα ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  
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―Κάζε ελέξγεηα πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο βιάπηεη ζνβαξά 

ηελ εηθφλα ηεο Σξάπεδαο κε ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ παξνρή 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απμάλεη ην επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο 

γηα ην ιφγν φηη εθζέηεη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο θαη δεδνκέλα 

ζε αλνηρηά θαη επάισηα πεξηβάιινληα. Δίλαη αιήζεηα φηη έρνπκε δερηεί ζην 

παξειζφλ έλα ηζρπξφ πιήγκα φηαλ θαθφβνπινη ρξήζηεο θαηάθεξαλ λα 

ππνθιέςνπλ ζηνηρεία πειαηψλ. Έρνπκε πάξεη αξθεηά λέα κέηξα θαη ε 

αζθάιεηα πνπ πξνζθέξνπκε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή βξίζθεηαη ζε πνιχ 

πςειά επίπεδα. Χζηφζν, ε αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ έρεη κία δπλακηθή δηφηη ζπλερψο εκθαλίδνληαη λέεο απεηιέο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε επίδξαζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ αζθάιεηα ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα‖.  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππεπζχλνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα:  

 

―Ζ Σξάπεδα επελδχεη ζεκαληηθά πνζά ζηελ πηνζεζία λέσλ ηερλνινγηψλ, 

ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζηελ παξνρή λέσλ 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ θαη ζηελ νινθιήξσζε δεδνκέλσλ, 

ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ, εθαξκνγψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Γεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθά ζηνηρεία πειαηψλ πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

εμέηαζε πξνζεθηηθά επηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηαπηζηψζεθε φηη δελ πξνθχπηνπλ αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή σζηφζν ε 

Σξάπεδα βξίζθεηαη πάληα ζε επαγξχπλεζε γηα λα αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο αλ θαη φπνηε απηά εκθαληζηνχλ‖.      

 

5.3.7.15  Τπνζηήξημε 

 

Αλ θαη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα δηαζέηεη επαξθή θαη άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ δελ 

θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία ζε έξγα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Γεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ε επηηπρία ή ε απνηπρία πηνζεζίαο 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο ή νινθιήξσζεο ζρεηίδεηαη κεηαμχ άιισλ κε ηελ επηινγή ησλ 
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θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ ηερλνινγίαο θαη ζπκβνχισλ ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα έδσζε 

έκθαζε ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ. πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή 

ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο:  

 

―Ζ Σξάπεδα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο 

ζπκβνχινπο θαη κε έλαλ θαηαμησκέλν πξνκεζεπηή ιχζεσλ ΤΑ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ ππνζηήξημε ηνπο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ 

απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  

 

5.3.7.16  Κνπιηνχξα  

 

Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αληηιακβάλεηαη φηη ε κε 

χπαξμε κίαο θνηλήο θνπιηνχξαο ζηα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θξάηε φπνπ έρεη παξνπζία ε 

Σξάπεδα δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε Σξάπεδα. Ζ εγθαζίδξπζε κίαο 

ππνζηεξηθηηθήο θνπιηνχξαο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή  

απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο. πσο 

αλαθέξεηαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

―Έρνπκε παξνπζία ζε πάλσ απφ 160 ρψξεο ζε φιεο ηηο επείξνπο. Οη 

εξγαδφκελνη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο. ε θάζε πεξίπησζε ε Σξάπεδα ζέβεηαη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη επηδηψθεη έλα πνιππνιηηηζκηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Χζηφζν, νη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο δελ ζα πξέπεη λα αληηζηέθνληαη ζε λέεο 

ηδέεο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο  πνπ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε θαη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο Σξάπεδαο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα νη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο λα αζπάδνληαη ην φξακά ηεο Σξάπεδαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε εγθαζίδξπζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο γηα δξάζεηο φπσο ε 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα‖.   
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5.3.7.17  Οξγαλσζηαθή Κνπιηνχξα (Organizational Culture) 

 

Ο παξάγνληαο νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ 

παξάγνληα θνπιηνχξα. Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηεο Σξάπεδαο πεξηιακβάλεη θπξίσο 

θνηλέο πξαθηηθέο ζε ζέκαηα αξρψλ, νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Οη θνηλέο απηέο 

πξαθηηθέο φηαλ απνπζηάδνπλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. Ηδηαίηεξα ζε έξγα παγθφζκηαο θιίκαθαο φπσο είλαη ε πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη κία θνηλά απνδεθηή 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Γηα ην ιφγν απηφ ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αλαθέξεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ηεο θνπιηνχξαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο Σξάπεδαο. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: 

 

―Σν έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ηελ αξρή ππήξμαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδψλ. Σα πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ 

θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Ζ εγθαζίδξπζε κηαο θνηλά απνδεθηήο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

5.3.7.18  Γηαθπβέξλεζε ΤΑ 

 

Ο παξάγνληαο  δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ αλαθέξεηαη σο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο απφ ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. Αλ θαη πνιιά ζέκαηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΤΑ αληηκεησπίδνληαη 

θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο Γηνίθεζεο (Management) ε Σξάπεδα έρεη πηνζεηήζεη κία 

πξνζέγγηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ κεηαμχ άιισλ παξέρεη επζπγξάκκηζε κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο Σξάπεδαο θαη ειέγρεη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ αζθάιεηα. Ζ 

δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη  ζεκαληηθά ζηελ επίβιεςε θαη ζηνλ έιεγρν 

ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. χκθσλα κε ηνλ Γηεπζπληή 

ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ Σξάπεδα καο ζεσξεί φηη ε δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ο ζσζηφο 

θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ θαη ε επζπγξάκκηζε ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο 



Κεθάιαην 5: Μειέηεο Πεξίπησζεο θαη Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα 

 

 

ζειίδα 236                                                                                                                                     Νηθφιανο Μπαζηάο  

 

θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Σξάπεδαο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ έξγνπ‖.     

 

5.3.7.19  πλνπηηθή Απνηχπσζε Παξαγφλησλ πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηζπκεηή θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ πεδίσλ θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ αλαπηχρζεθε  έλα πξσηφθνιιν ζπλεληεχμεσλ πνπ 

απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. Οη ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα, κε έλα πςειφβαζκν ζηέιερνο απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο, κε ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο θαη κε έλα κέινο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο.   

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ παξαγφλησλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

πγθεθξηκέλα σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή αλαθέξνληαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα, (γ) ην θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε, 

(ε) νη δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (ζ) ε επζπγξάκκηζε ηεο 

ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο, (η) ε επηθνηλσλία, (θ) ν ζηφρνο, (ι) νη 

θίλδπλνη, (κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα θαη (ν) ε 

ππνζηήξημε. Δπηπξφζζεηα, ε Ακεξηθαληθή Σξάπεδα επηζεκαίλεη σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

ηε θνπιηνχξα θαη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ. Σε θνπιηνχξα ηε δηαρσξίδεη ζε: (α) θνπιηνχξα 

θαη (β) νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα.  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα νη παξάγνληεο 

παξνπζηάδνληαη  ζηνλ Πίλαθα 5.9. Οη παξάγνληεο κε ην ζχκβνιν ● ραξαθηεξίδνληαη πνιχ 

ζεκαληηθνί, νη παξάγνληεο κε ην ζχκβνιν ◒ ραξαθηεξίδνληαη ζεκαληηθνί θαη νη παξάγνληεο 

κε ην ζχκβνιν ○ ραξαθηεξίδνληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί απφ ηα ζηειέρε ηεο Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο. Οη λένη παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. 
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Οη Κξίζηκνη Παξάγνληεο 

πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

Τπεύζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή 

ζηελ 

Ακεξηθάληθε 

ηξάπεδα 

Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο 

ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Τςειόβαζκν 

ζηέιερνο ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Μέινο 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

ηξαηεγηθή 

Lawler et al., 

(2008), Luthria 

& Rabhi, 

(2009), 

Schonewille, 

(2010) 

● ● ● ● 

ηόρνο 

Lee et al., 

(2010), Lawler 

et al., (2008), 

IBM., (2008) 

● ● ● ● 

Πιενλεθηήκαηα 

Lawler et al., 

(2008), 

Schonewille, 

(2010), HP, 

(2008), Graves, 

(2009), Yoon & 

Carter, (2007), 

Baskerville et 

al., (2010), HP, 

(2008) 

● ● ◒ ● 

Δπζπγξάκκηζε 

Σερλνινγίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Graves, (2009), 

Baskerville et 

al., (2010), 

Luthria & 

Rabhi, (2009), 

Ignatiadis 

et.al.,(2008), 

IBM., (2008), 

Luftman, 

(2003),  

Grembergen, 

(2010), Joachim 

et al., (2011) 

● ● ● ● 

Κόζηνο 

Mueller et al., 

(2010), Gold-

Bernstein & 

Ruh, (2004), 

Marks, (2008), 

Luthria & 

Rabhi, (2009), 

Ignatiadis 

et.al.,(2008), 

HP., (2008), 

Mohamad & 

Ismail, (2009) 

● ● ● ◒ 

Δπηθνηλσλία 

Lee et al., 

(2010), 

Schonewille, 

(2010), 

Cornelissen, 

(2011) 

● ● ● ◒ 

Κίλδπλνη 

Lawler et al., 

(2008), Robert 

& Chapman, 

(2011), 

Antikainen & 

Pekkola, (2009) 

● ● ◒ ● 
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Οη Κξίζηκνη Παξάγνληεο 

πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

Τπεύζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή 

ζηελ 

Ακεξηθάληθε 

ηξάπεδα 

Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο 

ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Τςειόβαζκν 

ζηέιερνο ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Μέινο 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο. 

Lawler et al., 

(2008), IBM, 

(2008), Gupta, 

(2010) 

● ◒ ● ● 

Αζθάιεηα 

IBM., (2008), 

Mohamad & 

Ismail, (2009), 

Lawler et al., 

(2008), 

Claessens, 

(2004), Hanacek 

et al., (2010) 

● ● ● ● 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή. 

Themistocleous 

& Mantzana, 

(2010) 

◒ ● ● ● 

Κόπσζε 

Proctor et al., 

(2008), 

Stamina-BPM, 

(2011), 

Marcora, (2009) 

● ◒ ◒ ● 

Άγρνο 

Proctor et al., 

(2008), 

Stamina-BPM, 

(2011), 

Marcora, 

(2009). 

● ◒ ● ◒ 

Γεμηόηεηεο 

Schonewille, 

(2010), Stone, 

(2005), 

Antikainen & 

Pekkola, (2009) 

● ◒ ◒ ● 

Δκπόδηα 

Themistocleous 

& Mantzana, 

(2010) 

● ● ◒ ● 

Τπνζηήξημε Salwan, (2007) ● ● ◒ ● 

Κνπιηνύξα - 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Οξγαλσζηαθή 

Κνπιηνύξα 
- 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Γηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ - 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Πίλαθαο 5.9: Αλαθνξά ησλ εκαληηθώλ Παξαγόλησλ ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 
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Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο 

απνθιίζεηο ζηηο απφςεηο ησλ ζηειερψλ ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ινη νη παξάγνληεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ αλαθέξνληαη απφ 

ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα σο πάξα πνιχ ζεκαληηθνί ή πνιχ ζεκαληηθνί (Πίλαθαο 5.9). Ο 

Πίλαθαο 5.10 παξαζέηεη κία θαηάηαμε ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 
Αλαθνξά από ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

Ηεξάξρεζε ησλ 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

ηξαηεγηθή 

Lawler et al., (2008), 

Luthria & Rabhi, (2009), 

Schonewille, (2010) 

Έλα καθξνπξφζεζκν 

ζρέδην είλαη απαξαίηεην 

γηα ηελ επίηεπμε κηαο 

επηηπρεκέλεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

2 

ηόρνο 
Lee et al., (2010), Lawler et 

al., (2008), IBM., (2008) 

Ο Καζνξηζκφο ελφο 

κεηξήζηκνπ, εθηθηνχ, 

ξεαιηζηηθνχ θαη ρξνληθά 

θαζνξηζκέλνπ μεθάζαξνπ 

ζηφρνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

είλαη ζεκαληηθφο. 

6 

Πιενλεθηήκαηα 

Lawler et al., (2008), 

Schonewille, (2010), HP, 

(2008), Graves, (2009), 

Yoon & Carter, (2007), 

Baskerville et al., (2010), 

HP. (2008) 

Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε:                  

(α) ησλ πιενλεθηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη  

(β) ησλ πιενλεθηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ βνεζά 

ζεκαληηθά ηελ Σξάπεδα. 

3 

Δπζπγξάκκηζε 

Σερλνινγίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Graves, (2009), Baskerville 

et al., (2010), Luthria & 

Rabhi, (2009), Ignatiadis 

et.al., (2008), IBM., (2008), 

Luftman, (2003),  

Grembergen,, (2010), 

Joachim et al., (2011) 

Ζ επηηπρία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απαηηεί απνηειεζκαηηθή 

ζχλδεζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ 

ηεο Σξάπεδαο κε ηηο  

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

ηεο Σξάπεδαο. 

11 

Κόζηνο 

Mueller et al., (2010), Gold-

Bernstein & Ruh, (2004), 

Marks, (2008), Luthria & 

Rabhi, (2009), Ignatiadis 

et.al.,(2008), HP., (2008), 

Mohamad & Ismail, (2009) 

Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ, 

ην πξνζσπηθφ θαη ηε 

δηαρείξηζε είλαη ζεκαληηθφ 

γηα ηελ Σξάπεδα. 

4 
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Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 
Αλαθνξά από ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

Ηεξάξρεζε ησλ 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Δπηθνηλσλία 

Lee et al., (2010), 

Schonewille, (2010), 

Cornelissen, (2011) 

Καιή θαη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηεο 

Σξάπεδαο αιιά θαη ηεο 

Σξάπεδαο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ΤΑ 

θαη ηνπο ζπκβνχινπο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία 

ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

12 

Κίλδπλνη 

Lawler et al., (2008), Robert 

& Chapman, (2011), 

Antikainen & Pekkola, 

(2009) 

Οη θίλδπλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απνηεινχλ πάληα 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη 

ε Σξάπεδα νθείιεη λα 

παξαθνινπζεί θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο 

δηάθνξνπο θηλδχλνπο. 

10 

Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο. 

Lawler et al., (2008), IBM., 

(2008), Gupta, (2010) 

Ζ θαηαλφεζε ηεο 

ππάξρνπζαο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο ηεο Σξάπεδαο 

θαη ε εμέηαζε γηα 

κειινληηθή πηζαλή 

αλαβάζκηζε ηεο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή. 

9 

Αζθάιεηα 

IBM., (2008), Mohamad & 

Ismail, (2009), Lawler et al., 

(2008),  Claessens, (2004), 

Hanacek et al., (2010) 

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απνηειεί ζηφρν γηα 

θαθφβνπινο ρξήζηεο θαη ε 

αζθάιεηα απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ 

Σξάπεδα. 

1 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή. 

Themistocleous & 

Mantzana, (2010) 

Οη ππάιιεινη ηεο 

Σξάπεδαο πξνθαηαβνιηθά 

ήηαλ δχζπηζηνη θαη 

αξλεηηθνί σο πξνο ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ. 

8 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127
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Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 
Αλαθνξά από ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

Ηεξάξρεζε ησλ 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Κόπσζε 

Proctor et al., (2008), 

Stamina-BPM., (2011), 

Marcora, (2009) 

Οη ππάιιεινη ηεο 

Σξάπεδαο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα 

ζρεηηθά κε ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή αληηκεησπίδνπλ 

λέεο πξνθιήζεηο, 

εξγάδνληαη εληαηηθά 

πνιιέο ψξεο θαη 

παξαθνινπζνχλ ζπλερψο 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

πνπ κπνξεί λα νδεγνχλ ζε 

ζπκπηψκαηα θφπσζεο. Ζ 

Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ 

ηεο Σξάπεδαο ιακβάλεη 

ζνβαξά ηνλ παξάγνληα 

θνχξαζε ππφςε. 

14 

Άγρνο 

Proctor et al., (2008), 

Stamina-BPM., (2011),  

Marcora, (2009) 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

ππνγξακκίδεη φηη ην άγρνο 

ζρεηίδεηαη: (α) κε ηελ 

έληαζε ηεο εξγαζίαο,      

(β) κε ηνλ θφξην ηεο 

εξγαζίαο, (γ) κε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ λέσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη (γ) ηελ 

αλάγθε γηα εθπαίδεπζε 

θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

15 

Γεμηόηεηεο 

Schonewille, (2010), Stone, 

(2005), Antikainen & 

Pekkola, (2009) 

Πξηλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ε Σξάπεδα 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

εμεηάδεη εάλ κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ην έξγν 

απνηειεζκαηηθά απφ ην 

πξνζσπηθφ ή εάλ 

απαηηνχληαη θαη ζε πνηφλ 

βαζκφ λέεο πξνζιήςεηο 

θαη ζπλεξγαζίεο κε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

πξνζέιαβε πξνζσπηθφ 

εηδηθά θαηαξηηζκέλν γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

13 

Δκπόδηα 
Themistocleous & 

Mantzana, (2010) 

Ζ θαηαλφεζε ησλ  

εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. 

7 
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Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 
Αλαθνξά από ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

Ηεξάξρεζε ησλ 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Τπνζηήξημε Salwan, (2007) 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ε επηηπρία ή ε απνηπρία 

πηνζεζίαο έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο ή 

νινθιήξσζεο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ 

ηερλνινγίαο θαη 

ζπκβνχισλ. Ζ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

έδσζε έκθαζε ζηελ 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

πξνκεζεπηή ιχζεσλ ΤΑ. 

5 

Κνπιηνύξα 

Ζ θνπιηνχξα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα  γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη 

ζρεηίδεηαη ζε έλα βαζκφ κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Παξάγνληαο 

από ηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Οξγαλσζηαθή 

Κνπιηνύξα. 

Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πεξηιακβάλεη θνηλέο 

πξαθηηθέο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο. 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Παξάγνληαο 

από ηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Γηαθπβέξλεζε ΤΑ 

Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη 

ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο 

ηξαηεγηθή θαη Γηνίθεζε. 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Παξάγνληαο 

από ηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα. 

Πίλαθαο 5.10: Καηάηαμε ησλ εκαληηθώλ Παξαγόλησλ ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

  

ηελ Δλφηεηα 5.3.8 πεξηγξάθεηαη ην Β κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο πξνηεηλφκελεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. 

 

5.3.8  Μέξνο Β – Ο Έιεγρνο ηεο Πξνηεηλόκελεο Καηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

Παξαγόλησλ ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

 

πσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.4 ηα δηάθνξα κνληέια θαη κεζνδνινγηθά πιαίζηα  πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ (Κεθάιαην 2) δε ζπγθιίλνπλ ζε 

κηα απνδεθηή νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη έρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ. ην Κεθάιαην 3 πξνζδηνξίδνληαη 

νη πηζαλέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 
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ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζην Μέξνο Β ζηελ Δλφηεηα 5.3.8 ειέγρεηαη ε πξνηεηλφκελε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα.  

 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ειέγρνληαη ζην ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα ειέγρνληαη: (α) νη παξάγνληεο απφδνζεο (performance factors), (β) 

νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο (human factors), (γ) νη επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο (business 

factors) θαη (δ) νη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο (technical factors). χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα:  

 

―Δμεηάζηεθαλ αξθεηνί παξάγνληεο πξηλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα. Χζηφζν, πξαθηηθά 

θαηεγνξηνπνηήζακε ηνπο παξάγνληεο ζε δχν κφλν θαηεγνξίεο. 

Υξεζηκνπνηήζακε κία ηαμηλφκεζε ζε επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη 

ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο. ηελ πνξεία δηαπηζηψζακε φηη κία πνην 

εκπεξηζηαησκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ζα δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ Σξάπεδα 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ θαη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Μία  θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε 

παξάγνληεο απφδνζεο, ζε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, ζε επηρεηξεζηαθνχο 

παξάγνληεο θαη ζε ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο  ζα ππνβνεζνχζε ζεκαληηθά 

ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα‖. 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―Γελ είρακε ππφςε θάπνην πιαίζην πνπ αθνξά ηνπο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Μία  θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε 

παξάγνληεο απφδνζεο, ζε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, ζε επηρεηξεζηαθνχο 

παξάγνληεο θαη ζε ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο ζα δηεπθφιπλε ηελ θαηαλφεζε 

ησλ παξαγφλησλ θαη νη παξάγνληεο ζα παξνπζηαδφληνπζαλ κε έλαλ πην 

δνκεκέλν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν πξνο ηε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο‖.     
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χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

―Μία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε παξάγνληεο απφδνζεο, 

αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη ηερλνινγηθνχο 

παξάγνληεο ζηελ νπζία ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. Έλαο ηέηνηνο 

δνκεκέλνο ηξφπνο παξνπζίαζεο κίαο θαηεγνξηνπνίεζεο παξαγφλησλ ζα 

είρε πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ Σξάπεδα‖. 

 

5.3.8.1  Καηεγνξία Παξαγφλησλ Απφδνζεο (Performance Factors) 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 3.3 νη παξάγνληεο απφδνζεο εζηηάδνπλ ζηελ ππνβνήζεζε 

ησλ Σξαπεδψλ θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα πηνζεζία ή φρη ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή εμεηάδνληαο ηα εκπφδηα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην θφζηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο ππνγξακκίδεη αλψηαην ηξαπεδηθφ 

ζηέιερνο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―Οη παξάγνληεο απφδνζεο δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Σα αλακελφκελα νθέιε ζα πξνθχςνπλ ηφζν απφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο φζν θαη απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Σα 

πιενλεθηήκαηα φκσο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζηελή ζπλάξηεζε κε ηα 

εκπφδηα θαη ην θφζηνο. Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ρξεζηκνπνίεζε κία 

αλάιπζε πιενλεθηεκάησλ θαη θφζηνπο (cost benefit analysis) πξηλ 

απνθαζίζεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Χζηφζν, ε 

Σξάπεδα δηαπίζησζε φηη ζηελ πνξεία εκθαλίζηεθαλ νξηζκέλα εκπφδηα φπσο 

ε πνιππινθφηεηα ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ νξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζσζηά. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηα εκπφδηα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην θφζηνο πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα απφ ηελ αξρή ψζηε λα ππάξρεη κία εθηίκεζε γηα ηα ζπλνιηθά 

νθέιε απφ κία ελδερφκελε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   
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πσο επηζεκαίλεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή: 

 

―Μία δηάθξηζε εκπνδίσλ θαη πιενλεθηεκάησλ ζε νηθνλνκηθά, 

επηρεηξεζηαθά, νξγαλσζηαθά θαη ηερλνινγηθά εκπφδηα θαη πιενλεθηήκαηα 

ζα βνεζνχζε ηδηαίηεξα ζηνλ θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ ζπλνιηθνχ νθέινπο απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 

 

Αλ θαη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ρξεζηκνπνίεζε κία ηαμηλφκεζε ηνπ θφζηνπο ζε: (α) άκεζν 

θφζηνο θαη (β) έκκεζν θφζηνο φινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο 

ζπκθψλεζαλ φηη κία επηπξφζζεηε ηαμηλφκεζε ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζε: (α) έκκεζν θφζηνο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλζξψπνπο θαη (β) έκκεζν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε 

ηεο Σξάπεδαο ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θφζηνπο.         

 

5.3.8.2  Καηεγνξία Αλζξψπηλσλ Παξαγφλησλ (Human Factors) 

 

Ζ θαηεγνξία αλζξψπηλνη παξάγνληεο πηνζεηείηαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα σο 

θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ. Αλ θαη δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Σξάπεδα ε πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ Σξάπεδα σο θαηάιιειε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηελ Σξάπεδα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπσο ε θφπσζε, νη δεμηφηεηεο, ην άγρνο θαη ή 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ζα ήηαλ επνηθνδνκεηηθφ λα είραλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζηελ πξνηεηλφκελε θαηεγνξία. χκθσλα κε αλψηαην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―Οη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε κία θαηεγνξία αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο. Αλζξψπηλνη παξάγνληεο φπσο ε 

θφπσζε, νη δεμηφηεηεο, ην άγρνο θαη ή αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε απφ ηελ Σξάπεδα θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κία 

μερσξηζηή θαηεγνξία παξαγφλησλ‖.  
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5.3.8.3  Καηεγνξία Δπηρεηξεζηαθψλ Παξαγφλησλ (Business Factors) 

 

Οη επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο απφ ηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εληάζζνληαη ε επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ησλ 

ηερλνινγηψλ κε ηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (IT & Business), ε ζηξαηεγηθή, ε 

επηθνηλσλία, ν ζηφρνο θαη ν θίλδπλνο. ινη νη επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο εμεηάζηεθαλ απφ 

ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε αλψηαηνπ ζηέιερνο ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ κε ηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (IT & Business), ε ζηξαηεγηθή, ε επηθνηλσλία, ν 

ζηφρνο θαη ν θίλδπλνο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ 

κε πξνζνρή απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαηά ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη παξάγνληεο απηνί ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαη παξνπζηαζηνχλ θαιχηεξα ζε κία θαηεγνξία‖.    

 

5.3.8.4  Καηεγνξία Σερλνινγηθψλ Παξαγφλησλ (Technical Factors) 

 

Οη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη απφ ηελ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα σο ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη παξάγνληεο: αζθάιεηα, 

ππνζηήξημε θαη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο. πσο ηνλίδεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα: 

 

―Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ εμαξηάηαη ζε έλα βαζκφ απφ ηελ ππάξρνπζα 

ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 

επεξεάδεη ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ ηθαλφηεηα 

θαηαγξαθήο θαη θαηαλφεζεο ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο φπσο 

θαη ε ηθαλφηεηα θαηαγξαθήο θαη θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ αλαβάζκηζεο 

ηεο απνηεινχλ ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηηπρία. Καηά ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα δεηήζεθε 

ππνζηήξημε γηα ηερλνινγηθά ζέκαηα απφ πξνκεζεπηέο ιχζεσλ νινθιήξσζεο 

θαη εμεηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζην έξγν 

θξίλεηαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα σο πνιχ ζεκαληηθή. Δπηπξφζζεηα, 

ηα δηάθνξα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 
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θαη ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο απαζρνινχλ ηδηαίηεξα ηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα. Οξηζκέλα θελά αζθάιεηαο ζηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο φπσο θαη ε 

κε θαηαλφεζε ησλ ηερλνινγηθψλ ζεκάησλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο νδεγνχλ ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε θαηεγνξία 

ηερλνινγηθνί παξάγνληεο απνηειεί ζεκαληηθή θαηεγνξία γηα ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα‖.    

 

5.3.9 Ζ Απνηίκεζε ησλ Καηεγνξηώλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

 

Οη θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.11. Οη ηέζζεξηο ειεγρφκελεο 

θαηεγνξίεο παξαγφλησλ θαη νη παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα σο κία ελδεδεηγκέλε θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε 

παξαγφλησλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πηνζεηείηαη απφ ηα αλψηαηα 

ζηειέρε ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο κε ην ζχκβνιν  θαη ε ζρεηηθφηεηα ησλ  παξαγφλησλ 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε ηηο αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ 

κε ην ζχκβνιν ● (πνιχ ζρεηηθφ), κε ην ζχκβνιν ◒ (ζρεηηθφ) θαη κε ην ζχκβνιν ○ (ιηγφηεξν 

ζρεηηθφ).   

 

Οη Διεγρόκελνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Καηεγνξία 

Τπεύζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή 

ζηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο 

ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Τςειόβαζκν 

ζηέιερνο ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Μέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

ηξαηεγηθή 

Δπηρεηξεζηαθνί 

Παξάγνληεο 
(Business 

factors) 

 

 ●  ●  ●  ● 

ηφρνο  ●  ●  ●  ● 

Δπζπγξάκκηζε IT – 

Business 
 ●  ●  ◒  ◒ 

Δπηθνηλσλία  ●  ◒  ●  ● 

Κίλδπλνη  ◒  ●  ●  ● 

Δκπφδηα 
 
 

Παξάγνληεο 

Απφδνζεο 
(Performance 

Factors) 

 

 ●  ●  ●  ● 

Πιενλεθηήκαηα  ●  ●  ●  ● 

Κφζηνο  ◒  ●  ◒  ● 
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Οη Διεγρόκελνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Καηεγνξία 

Τπεύζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή 

ζηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο 

ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Τςειόβαζκν 

ζηέιερνο ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Μέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή 

Αλζξψπηλνη 
Παξάγνληεο 

(Human factors) 

 ◒  ●  ●  ● 

Κφπσζε  ●  ●  ◒  ● 

Γεμηφηεηεο  ●  ●  ●  ● 

Άγρνο  ●  ●  ◒  ● 

Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο Σερλνινγηθνί 

Παξάγνληεο 

(Technical 

factors) 

 ●  ●  ●  ● 

Αζθάιεηα  ●  ●  ●  ● 

Τπνζηήξημε  ●  ●  ◒  ● 

Πίλαθαο 5.11: Απνηύπσζε ησλ Καηεγνξηώλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

 

 

5.3.10  Μέξνο Γ – Ο Έιεγρνο ησλ ηαδίσλ θαη ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηεο Τηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή  Σξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

 

Γηα ηηο αλάγθεο εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ειέγρνληαη ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ηα πξνηεηλφκελα ηξία ζηάδηα πηνζεζίαο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα ειέγρεηαη: ε εμέηαζε ηνπ έξγνπ (SOA Initiation), ν ζρεδηαζκφο ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (SOA Planning) θαη ε απφθαζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ (Decision of SOA 

Adoption). πσο επηζεκαίλεη ν επηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο:  

 

―Όηαλ ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα εμέηαζε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξαγκαηνπνίεζε κία αλάιπζε SWOT. Μειεηήζακε 

ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο θαζψο θαη ηηο 

επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, εμεηάζακε αξθεηνχο παξάγνληεο πνπ 

ζεσξήζακε ζεκαληηθνχο πξηλ απνθαζίζνπκε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γελ ρξεζηκνπνηήζακε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπεηδή ε πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη ηδηαηηεξφηεηεο φ πξνζδηνξηζκφο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ζην λα 
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εμεηάζεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ κε έλαλ πην δνκεκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν‖.  

 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα πηνζεηεί ηα πξνηεηλφκελα ηξία ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα: 

 

―Αληηκεησπίζακε ην δηάζηεκα κέρξη ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα σο έλα εληαίν ζηάδην πνπ δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο 

ηεο Γηαρείξηζεο ελφο έξγνπ γηα ηελ πηνζεζία λέσλ ηερλνινγηψλ. Χζηφζν έλα 

ζπγθεθξηκέλν δνκεκέλν πιαίζην κε ηα πξνηεηλφκελα ζηάδηα γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα έιπλε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη ζα 

νδεγνχζε ζε πην νξζνινγηθέο απνθάζεηο. Γηα παξάδεηγκα πξψηα 

απνθαζίζακε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη κεηά 

πξνβήθακε ζηνλ επηκέξνπο ζρεδηαζκφ θάηη πνπ απνδείρζεθε ιάζνο δηφηη κε 

ην ζρεδηαζκφ πξνθχςαλε αξθεηά πξνβιήκαηα πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί. Σα 

ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εμέηαζε ηνπ έξγνπ (SOA 

Initiation),ην ζρεδηαζκφ (SOA Planning) θαη ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία 

(Decision of SOA Adoption) αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  

 

5.3.10.1   Έιεγρνο ηνπ ηαδίνπ ηεο Δμέηαζεο ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα  

(SOA Initiation) 

 

Καηά ην πξψην ζηάδην αλαγλσξίδεηαη έλα επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα ή/θαη κία επθαηξία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πξνζδηνξίδνληαη νη 

πηζαλέο ιχζεηο. Δπηπξφζζεηα, πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε ησλ ξφισλ ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε 

θαη δηαρείξηζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Αλ θαη ε Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα δελ ρξεζηκνπνίεζε ηα πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ρξεζηκνπνηήζεθε κία παξφκνηα πξνζέγγηζε. πσο ππνγξακκίδεη αλψηαην 

ζηέιερνο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

―Μεηά ηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αλαδήηεζε ηε 

θαηάιιειε ιχζε. Ζ ΤΑ εκθαλίζηεθε σο κία απφ ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο θαη 

γηα ην ιφγν απηφ εμεηάζηεθε ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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ηελ αξρή εμεηάζηεθαλ παξάγνληεο φπσο ηα αλακελφκελα πιενλεθηήκαηα 

θαη ην πηζαλφ θφζηνο απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ‖.   

 

 χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή:  

 

―ηελ αξρή εμεηάζηεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ γεληθά νη πηζαλέο ιχζεηο, ηα 

πηζαλά νθέιε, ην πηζαλφ θφζηνο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο. Γηα ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απνηεινχζε ην πξψην βήκα γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  

  

5.3.10.2  Έιεγρνο ηνπ ηαδίνπ ηνπ ρεδηαζκνχ ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

 (SOA Planning) 

 

Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή σο κία 

θαηάιιειε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ζρεδηάζηεθαλ 

κε ιεπηνκέξεηα φινη νη απαξαίηεηνη ζρεδηαζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα θαηαξηίζηεθε ν ζρεδηαζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ηα νηθνλνκηθά, ηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα: 

 

―Ο ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή καο 

βνεζάεη ζην λα έρνπκε κία πιήξε εηθφλα γηα ην έξγν. Μία πιήξε εηθφλα ηνπ 

έξγνπ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πηνζεζία ε κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηα απηφ ην ιφγν ν 

ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπνπ 

εμεηάδνληαη θπξίσο αλζξψπηλνη, επηρεηξεζηαθνί θαη ηερλνινγηθνί 

παξάγνληεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο φπνπ 

εμεηάδνληαη θπξίσο παξάγνληεο απφδνζεο θαη λα πξνπνξεχεηαη ηνπ ζηαδίνπ 

ηεο απφθαζεο γηα πηνζεζία ε κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.     

 

χκθσλα κε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―ηελ αξρή ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζρεδηάδεηαη ε αλαιπηηθή δνκή θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ιακβάλνληαη ππφςε φινη ε ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 
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πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γεδνκέλνπ φηη, ζην πξψην 

ζηάδην εμεηάδνληαη θπξίσο παξάγνληεο φπσο πηζαλά εκπφδηα, 

πιενλεθηήκαηα θαη θφζηνο γηα λα απνθηήζεη ε Σξάπεδα κία πξψηε εηθφλα 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζην δεχηεξν ζηάδην 

εμεηάδνληαη ζε βάζνο φινη νη παξάγνληεο‖.  

 

5.3.10.3  Έιεγρνο ηνπ ηαδίνπ ηεο Απφθαζεο γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα (Decision of SOA 

Adoption) 

 

ην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ην ηειεπηαίν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε φισλ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζηάδην 1 (εμέηαζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ) θαη ζηάδην 

2 (ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ). Ζ Σξάπεδα αλαιχνληαο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρνπλ ηα ζηάδηα 1 θαη 2 απνθαζίδεη ζην ζηάδην 3 εάλ πξνρσξήζεη ή φρη ζηελ 

εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα πηνζεηεί ηε ρξεζηκφηεηα κίαο ηέηνηαο 

δηάθξηζεο ζηαδίσλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γηεπζπληή Πιεξνθνξηθήο ηεο 

Σξάπεδαο: 

 

―Δίλαη ρξήζηκε ε δηάζπαζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζε ηξία ζηάδηα. Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απνθάζηζε ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξηλ απφ ην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ηεο. 

Δθ ησλ πζηέξσλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ήηαλ ιάζνο θαη φηη δεκηνχξγεζε 

πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ Σξάπεδα. Θα ήηαλ πην νξζνινγηθφ ε απφθαζε γηα 

ελδερφκελε πηνζεζία ηεο ΤΑ λα παίξλεηαη ζην πξνηεηλφκελν ηξίην ζηάδην. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε Σξάπεδα έρεη κία πιήξε εηθφλα πξηλ επηιέμεη ε 

απνξξίςεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, 

ν μεθάζαξνο θαζνξηζκφο ησλ ζηαδίσλ απφ ηελ αξρή κεηψλεη ηελ 

πνιππινθφηεηα, κεηψλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηηο 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ελφο έξγνπ‖. 

 

Σα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πηνζεηνχληαη απφ ηα αλψηαηα 

ζηειέρε ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο κε ην ζχκβνιν  θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηαδίσλ  

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αλαθέξεηαη κε ην ζχκβνιν ● (πνιχ 

ζεκαληηθφ) κε ην ζχκβνιν ◒ (ζεκαληηθφ) θαη κε ην ζχκβνιν ○ (ιηγφηεξν ζεκαληηθφ). 
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Σα ηάδηα ηεο 

Τηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή ζηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Τπεύζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο 

ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Τςειόβαζκν ζηέιερνο 

ηεο Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Μέινο Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο 

Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο 

Έλαξμε ΤΑ 

(SOA Initiation) 
 ●  ●  ●  ● 

ρεδηαζκόο ΤΑ 

(SOA Planning) 
 ●  ●  ●  ◒ 

Απόθαζε γηα 

Τηνζεζία ΤΑ 

(Decision of SOA 

Adoption) 

 ●  ●  ●  ● 

Πίλαθαο 5.12: Διεγκέλα ηάδηα ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

 

ηελ επφκελε Δλφηεηα 5.3.10 αλαιχνληαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 

παξαπάλσ Δλφηεηεο.  

 

5.3.11  πκπεξάζκαηα από ηελ Αλάιπζε ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη νη πξνηεηλφκελνη παξάγνληεο 

επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα. Οη δεθαπέληε πξνηεηλφκελνη παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ειέγρζεθαλ θαη 

αλαθέξζεθαλ σο ζεκαληηθνί απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα 

πιενλεθηήκαηα,   (γ) ην θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε,  (ε) νη δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (ζ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα 

ηεο Σξάπεδαο, (η) ε επηθνηλσλία, (θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, (κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα θαη (ν) ε ππνζηήξημε. πσο ππνδεηθλχνπλ ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αλαθέξεη φινπο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο σο 

ζεκαληηθνχο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Δπηπξφζζεηα, ε Ακεξηθαληθή Σξάπεδα επηζεκαίλεη σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηε 

θνπιηνχξα θαη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ. Ζ Σξάπεδα αληηιήθζεθε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

παξάγνληα δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ επηζεκαίλνληαο φηη ζα πξέπεη 

λα εμεηάδεηαη σο μερσξηζηφο παξάγνληαο. Σελ θνπιηνχξα ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ηε 

δηαρσξίδεη ζε: (α) θνπιηνχξα θαη (β) νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Ζ θνπιηνχξα ζχκθσλα κε 

ηελ Σξάπεδα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα  γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 
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ηξαπεδηθή θαη ζρεηίδεηαη ζε έλα βαζκφ κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Ζ νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα πνπ αλαθέξεηαη απφ ηελ Σξάπεδα σο ζεκαληηθή πεξηιακβάλεη θνηλέο πξαθηηθέο 

ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο. Ζ Σξάπεδα έρεη 

παξνπζία ζε πάλσ απφ 160 ρψξεο ζε φιεο ηηο επείξνπο θαη αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. Γηα ην ιφγν απηφ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

παξάγνληα θνπιηνχξα.   

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ ζε: (α) θαηεγνξία παξαγφλησλ απφδνζεο (performance factors), (β) θαηεγνξία 

αλζξσπίλσλ παξαγφλησλ (human factors), (γ) θαηεγνξία επηρεηξεζηαθψλ παξαγφλησλ 

(business factors) θαη (δ) θαηεγνξία ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ (technical factors) 

ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα. Ζ πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ πηνζεηείηε απφ φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο σο κία ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Καηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δελ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ  

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα έλα δνκεκέλν πιαίζην πνπ λα πεξηιακβάλεη κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ. Αλ θαη εμεηάζηεθαλ αξθεηνί παξάγνληεο απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα πξηλ 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή νη παξάγνληεο εμεηάζηεθαλ κε έλα κε 

δνκεκέλν ηξφπν. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο κία 

αθαδεκατθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζα δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ Σξάπεδα ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ θαη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε φισλ 

ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

χκθσλα κε φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο ε επηξξνή ησλ 

εκπνδίσλ, ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη ζεκαληηθή. Απηφ επαιεζεχεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξαγφλησλ ζηελ θαηεγνξία παξάγνληεο απφδνζεο 

ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην.  

 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα δε ρξεζηκνπνίεζε ηελ πξνηεηλφκελε ηαμηλφκεζε ηνπ θφζηνπο. 

Χζηφζν,  απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ε 

πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ηαμηλφκεζε ην θφζηνο ζε άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο.  



Κεθάιαην 5: Μειέηεο Πεξίπησζεο θαη Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα 

 

 

ζειίδα 254                                                                                                                                     Νηθφιανο Μπαζηάο  

 

Χζηφζν πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα φηη κία ηαμηλφκεζε ηνπ θφζηνπο ζε έκκεζν 

αλζξψπηλν θφζηνο θαη έκκεζν νξγαλσζηαθφ θφζηνο ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηνπ θφζηνπο.  

 

Δπηπξφζζεηα, πηνζεηείηαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ε πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ εκπνδίσλ. Χο ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ηα εκπφδηα πνπ 

ζπλδένληαη κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ηα εκπφδηα πνπ ζπλδένληαη κε επηρεηξεζηαθά 

ζέκαηα ηεο Σξάπεδαο, ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηα εκπφδηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ηερλνινγίαο. 

 

ινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθφ ηνλ 

παξάγνληα πιενλεθηήκαηα θαη δηαρσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ζε πιενλεθηήκαηα ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ζε πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Οη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαθέξνπλ φηη κία επηπξφζζεηε δηάθξηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ζε 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ζε πιενλεθηήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα ηεο Σξάπεδαο, ζε πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ νξγάλσζε θαη ζε πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία ζα ήηαλ ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  πσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ε θαηαλφεζε ησλ εκπνδίσλ, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

ηνπ θφζηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα.  

 

ηελ θαηεγνξία αλζξψπηλνη παξάγνληεο ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αλαθέξεη σο ζεκαληηθνχο 

φινπο ηνπο παξάγνληεο αιιά δίλεη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο δεμηφηεηεο θαη 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη ιηγφηεξε έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο άγρνο θαη θνχξαζε. Γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απαηηήζεθαλ λέεο 

πξνζιήςεηο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο αιιά θαη ππνζηήξημε 

απφ πκβνχινπο. Δπηπξφζζεηα, νξηζκέλνη ππάιιεινη ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο 

πξνθαηαβνιηθά ήηαλ δχζπηζηνη θαη αξλεηηθνί σο πξνο ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα έδσζε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο δεμηφηεηεο θαη αληίζηαζε ζηελ αιιαγή.  

 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα πηνζεηεί ηε ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο θαηεγνξίαο 

επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη σο θξίζηκνη είλαη: ε 
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επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο,  ε 

ζηξαηεγηθή, ε επηθνηλσλία, ν θίλδπλνο θαη ν ζηφρνο. 

  

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηειερψλ ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο ε πηνζεζία 

κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο απφ ηελ αξρή απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Σξάπεδα. Ζ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

θαη ν απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ επηηπρία. Ο θαζνξηζκφο κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ, ησλ 

επηκέξνπο ζηφρσλ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ νξάκαηνο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ν παξάγνληαο ζηφρνο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ παξάγνληα ζηξαηεγηθή. 

    

ινη νη παξάγνληεο ηεο θαηεγνξίαο παξαγφλησλ ηερλνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη θαη 

πηνζεηνχληαη απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο σο 

ζεκαληηθνί. Ο παξάγνληαο αζθάιεηα αλαθέξεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο 

θαηεγνξίαο θαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.   

 

Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ππνδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηαδίσλ 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ε 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ηελ Σξάπεδα. Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα πηνζεηεί ηα πξνηεηλφκελα ηξία ζηάδηα 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ είλαη ε εμέηαζε ηνπ έξγνπ (SOA 

Initiation), ν ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (SOA Planning) θαη ε απφθαζε γηα πηνζεζία 

ηεο ΤΑ (Decision of SOA Adoption). 

 

Σα ηξία ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα  κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηηο Σξάπεδεο ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο 

θαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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5.4  Μειέηε Πεξίπησζεο 3: Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο 

 

Ζ Σξίηε Σξάπεδα (κειέηε πεξίπησζεο 3) απνθαιείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα λα ηεξεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

Σξάπεδα πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απφξξεην. Ζ έδξα ηεο Σξάπεδαο βξίζθεηαη ζε κία 

ρψξα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (κεηαβαηηθή νηθνλνκία) θαη ε Σξάπεδα απνηειεί ηε 

κηθξφηεξε απφ ηηο επηιεγκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.  

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ φπσο: (α) ηε ιηαληθή ηξαπεδηθή, (β) ηελ ηξαπεδηθή κεζαίσλ θαη 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, (γ) ηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ, (δ) ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ, (ε) ηελ επελδπηηθή ηξαπεδηθή, (δ) ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο, (ε) ηε 

δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη (ζ) ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Πξφζθαηα, ε 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πηνζέηεζε ηελ ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη 

γηα ην ιφγν απηφ επηιέρηεθε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.   

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο παξνπζηάδεηαη πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο Σξάπεδαο ζηελ Δλφηεηα 5.4.1.  

 

5.4.1  Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο απαξηζκεί πεξίπνπ 670 θαηαζηήκαηα θαη 7000 

εξγαδνκέλνπο θαη παξνπζηάδεη κία πινχζηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ Σξάπεδα 

αλαγλσξίδεηαη ζηε ρψξα ηεο σο πξσηνπφξνο ζηελ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ θαη επελδχεη 

ζεκαληηθά ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Σα παξαπάλσ θαη ε πξνζπκία 

ηεο Σξάπεδαο γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο Σξάπεδαο 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.    

 

Ζ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο  

βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη σο βαζηθέο αμίεο ηεο 

Σξάπεδαο αλαθέξνληαη: (α) ε αμηνθξαηία, (β) ην ήζνο, (γ) ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη (δ) ε 

ζπλεξγαζία. Σα ζηνηρεία απηά ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ζπληεξνχλ ηελ αμηνπηζηία ηεο 
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Σξάπεδαο. Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (κειέηε πεξίπησζεο 3) πεξηγξάθεηαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5.13. 

πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο (Μειέηε 

Πεξίπησζεο 3) 

Θέκα Πεξηγξαθή 

Γεσγξαθηθή 

Πεξηνρή 

Γξαζηεξηνπνίεζεο. 

Ηζρπξή Παξνπζία ζε ρψξα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

Βαζηθέο Τπεξεζίεο 

 Ληαληθή ηξαπεδηθή 

 Σξαπεδηθή κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

 Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ 

 Γηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 

 Δπελδπηηθή ηξαπεδηθή 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο 

 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 Ζιεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

 

Αξηζκόο 

Καηαζηεκάησλ. 
Πεξίπνπ 670 ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα 

Έδξα Μία ρψξα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

Αξηζκόο 

Δξγαδνκέλσλ. 
Πεξίπνπ 7000 εξγαδφκελνη 

Βαζηθόο ζθνπόο 

 Παξνρή  πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ 

 Πξσηνπνξία ζηελ παξνρή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ 

 Αλάπηπμε ζε γεηηνληθέο ρψξεο 

Βαζηθέο αμίεο 

 Αμηνθξαηία 

 Ήζνο 

 Γηθαηνζχλε 

 Γεκηνπξγηθφηεηα 

 πλεξγαζία 

Πξνηεξαηόηεηεο 
Γηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ζηε ρψξα ηεο θαη αλάπηπμε ζε 

γεηηνληθέο ρψξεο. 

Όξακα Πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

Πίλαθαο 5.13: πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο (Μειέηε 

Πεξίπησζεο 3). 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε Σξάπεδα (κειέηε πεξίπησζεο 3) επηιέρηεθε δηφηη: (α) είλαη 

πξσηνπφξνο ζηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ ζηε ρψξα ηεο, (β) θαηέρεη κεγάιν 

κεξίδην αγνξάο ζηε ρψξα ηεο, (γ) θαηέρεη  εμαηξεηηθή θήκε, (δ) πηνζέηεζε πξφζθαηα ηελ ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (ε) αλήθεη ζε ρψξα κεηαβαηηθήο νηθνλνκίαο (γηα λα 

εληνπηζηνχλ ελδερφκελεο δηαθνξέο κε ηηο κειέηεο πεξίπησζεο 1 θαη 2 πνπ ζρεηίδνληαη κε 

γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο  ή/θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο) θαη (ε) πξνζθέξζεθε γηα 

ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.  
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Ζ εμέηαζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δηήξθεζε 9 κήλεο (απφ Φεβξνπάξην 

2013 έσο Οθηψβξην 2013) θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηέζζεξα πςειφβαζκα 

ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο. πγθεθξηκέλα κε: (α) ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο, (γ) έλα 

πςειφβαζκν ζηέιερνο απφ ηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη (δ) έλα κέινο απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.  

 

ηελ Δλφηεηα 5.4.2 πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

 

5.4.2  Ζ Σερλνινγηθή Τπνδνκή ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δηαρεηξίδεηαη έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξνζθέξεη ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζα απφ 

δηάθνξα ειεθηξνληθά θαλάιηα. Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ ππνζηεξίδεη: (α) ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηα θαηαζηήκαηα, (β) ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη (γ) 

ηνπο πειάηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πεξηιακβάλεη ρηιηάδεο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο 

θαη εμππεξεηεηέο. Ο κεγάινο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

Σξάπεδαο.  

   

χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο ππνζηεξίδεη ηα 670 θαηαζηήκαηα, 

ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη ηνπο ρηιηάδεο πειάηεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ 

δεδνκέλσλ απαηηείηαη ε αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη κία 

ζηξαηεγηθή γηα  ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο. Γηα ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ε Σξάπεδα πξφζθαηα απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ηελ ΤΑ‖.  

 

Οη πξνθιήζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

νινθιήξσζεο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.4.3. 
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5.4.3  Οη Πξνθιήζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο πνπ 

ρεηίδνληαη κε ηελ Οινθιήξσζε  

 

χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ην 38,7% ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ησλ θαλαιηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο, ν αληαγσληζκφο απφ ηηο άιιεο Σξάπεδεο θαη ε απαίηεζε ησλ πειαηψλ γηα 

βειηησκέλεο θαη λέεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο νδήγεζαλ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νινθιήξσζε. χκθσλα κε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ κεγάιε αχμεζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή νδεγνχλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο Σξάπεδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο πηνζέηεζε πξφζθαηα ηελ ΤΑ. Ζ βαζηθή πξφθιεζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε είλαη λα αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επειημία, ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ‖.  

 

 πσο ππνγξακκίδεη ν δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Ζ αχμεζε ησλ ηαρπηήησλ ηνπ Γηαδηθηχνπ φπσο θαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ 

πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν θαη ε βειηίσζε φπσο θαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ 

ησλ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ νδεγνχλ ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Σξάπεδα απνηειεί ε 

παξνρή λέσλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηνλ πειάηε,  ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ππαξρφλησλ ή λέσλ θαλαιηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο νη αιιαγέο 

πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απνηειεζκαηηθά  απφ ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή 

ηεο Σξάπεδαο θαη απηφ πξναπαηηεί ηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ εθαξκνγψλ (ERP,CRM, Mobile Apps), 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαλαιηψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη 

ηελ ΤΑ‖.  
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χκθσλα κε φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ο 

έληνλνο αληαγσληζκφο, νη αιιαγέο ζε επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, νη αιιαγέο ζε 

πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ 

δεδνκέλσλ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζεο.  

 

Οη βαζηθέο πξνθιήζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.14. 

 

Βαζηθέο 

Πξνθιήζεηο πνπ 

ρεηίδνληαη κε ηελ 

Οινθιήξσζε ζηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο 

Πεξηγξαθή 

Έληνλνο 

Αληαγσληζκόο. 

Ζ βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη ε πξνζθνξά λέσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε 

απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νκαιή αθνκνίσζε ησλ αιιαγψλ. 

Αιιαγέο ζηηο 

Δπηρεηξεζηαθέο 

Γηαδηθαζίεο. 

Οη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο (business processes) ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζπρλά αιιάδνπλ θαη ε αιιαγή ζα 

πξέπεη λα πηνζεηείηαη άκεζα απφ ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Παξνρή Νέσλ 

Ζιεθηξνληθώλ 

Σξαπεδηθώλ 

Τπεξεζηώλ. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο βειηηψλεη θαη πξνζζέηεη 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν επειημίαο ψζηε λα 

ελζσκαηψλεη ηηο αιιαγέο θαη ηα λέα πξντφληα. 

Οινθιήξσζε 

Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο έρεη πηνζεηήζεη έλαλ 

πνιχ κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δελ επηθνηλσλνχλ κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κεηαμχ ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή 

νινθιήξσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο. 

Οινθιήξσζε 

Σξαπεδηθώλ 

Καλαιηώλ. 

Σα δηάθνξα θαλάιηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο νθείινπλ λα είλαη 

αιιειέλδεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. 

Οινθιήξσζε 

Δθαξκνγώλ. 

Δθηφο απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ε Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο έρεη πηνζεηήζεη έλα πιήζνο απφ 

κηθξφηεξεο εθαξκνγέο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Apps γηα ηα έμππλα 

θηλεηά ηειέθσλα. Οη ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο πξέπεη λα 

ελζσκαηψλνληαη κε επηηπρία ζηελ ππάξρνπζα ηερλνινγηθή 

ππνδνκή. 
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Βαζηθέο 

Πξνθιήζεηο πνπ 

ρεηίδνληαη κε ηελ 

Οινθιήξσζε ζηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο 

Πεξηγξαθή 

Οινθιήξσζε 

Γεδνκέλσλ. 

Ο φγθνο δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Σξάπεδα απμήζεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Ζ νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ ζπκβάιεη ζηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο Σξάπεδαο. 

Πίλαθαο 5.14: Βαζηθέο Πξνθιήζεηο πνπ ρεηίδνληαη κε ηελ Οινθιήξσζε ζηελ  Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 

 

5.4.4  Ζ Πξνζέγγηζε ηεο Οινθιήξσζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο θαη ε Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ν κεγάινο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε Σξάπεδα πξνρψξεζε πξφζθαηα ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

νινθιήξσζεο  κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ.  

 

πσο αλαθέξεηαη απφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο: 

 

―Ο κεγάινο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ 

Σξάπεδα. Ζ αλαδήηεζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζπρλά γηλφηαλ ζε δηαθνξεηηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ δελ επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο. Με ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

νη αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα αθνκνηψλνληαη απφ φιεο ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ‖.  

 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: 

 

―Ζ λέα πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ ΤΑ καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπκε νινθιεξσκέλεο 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κε κία θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ δηφηη ηα δεδνκέλα ζα αλαδεηνχληαη, ζα απνζεθεχνληαη θαη ζα 

επεμεξγάδνληαη επθνιφηεξα‖.   
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Με ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δηαπηζηψλεη κία 

επθνιφηεξε ελζσκάησζε αιιαγψλ ζηελ ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή. πσο πξνθχπηεη 

απφ ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο ηεο Σξάπεδαο:  

 

―Μεηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ φπνηε πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο ή ζηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο νη 

αιιαγέο πινπνηνχληαη θαη ελζσκαηψλνληαη επθνιφηεξα. Δπηπξφζζεηα, 

βειηηψζεθε ζεκαληηθά ε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο ζε θεληξηθφ επίπεδν, δηφηη  φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο παξαθνινπζνχληαη επθνιφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα‖. 

 

5.4.5  Ζ Αλάγθε Ύπαξμεο ελόο Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο Απνθάζεσλ γηα 

ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

χκθσλα κε φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

δε ρξεζηκνπνηήζεθε έλα αθαδεκατθφ πιαίζην γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ζ Σξάπεδα ππνγξακκίδεη φηη έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηηο δπζθνιίεο θαη 

ηνπο ρξφλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  πσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο αλψηαηνπ ζηειέρνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ Σξάπεδα καο δελ έρεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε έξγα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ. 

Δπηπξφζζεηα, ε Σξάπεδα δελ αλήθεη ζε έλα κεγάιν ηξαπεδηθφ φκηιν φπνπ 

ζα ήηαλ εχθνιε ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ηε κεηξηθή Σξάπεδα ή άιιεο 

Σξάπεδεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ηερλνγλσζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηνρεηεχηεθε θπξίσο απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ηεο ΤΑ. Αλ ππήξρε ε αλαγθαία πιεξνθνξία γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζπγθεληξσκέλε θαη ππήξρε 

έλα αθαδεκατθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζα 

ππνβνεζνχζε ηελ Σξάπεδα ζην λα απνθηήζεη κία θαιχηεξε εηθφλα ψζηε λα 

ιακβάλεη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 
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5.4.6  Έιεγρνο ηνπ Πξνηεηλόκελνπ Θεσξεηηθνύ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο 

Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 

πσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο 1 θαη 2 ην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην πνπ ειέγρεηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο εκπεξηέρεη κεηαμχ 

άιισλ: (α) ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ 

επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (δ) ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο θαη (ε) ην πεξηερφκελν θαη ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο YA ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή (SOA initiation, SOA planning, decision of SOA adoption). 

  

Γηα λα ειεγρζεί ην ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ν εξεπλεηήο πηνζεηεί κία δνκεκέλε 

κέζνδν πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε. Σν κέξνο Α πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Σξάπεδα 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν κέξνο Β ειέγρεη ηελ πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν κέξνο Γ ειέγρεη ην πεξηερφκελν 

θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο YA (SOA initiation, SOA planning, decision of 

SOA adoption) ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ην Γ κέξνο ελζσκαηψλεη 

φια ηα ζηνηρεία ησλ κεξψλ Α,Β,Γ γηα λα ειεγρζεί σο ζχλνιν ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή.    

 

5.4.7 Μέξνο Α - Έιεγρνο ησλ Κξίζηκσλ Παξαγόλησλ πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

πσο αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην 3 θαη ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο 1 θαη 2 πηνζεηήζεθε κία 

δνκεκέλε κέζνδν επηπξφζζεηεο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο 

πνπ πεξηιακβάλεη: (α) ηε ζπγρψλεπζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο κε ίδηα ή παξφκνηα 

έλλνηα, (β) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξνληαη 

σο ζεκαληηθνί απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο, (γ) ηελ αθαίξεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ σο ππνθαηεγνξίεο παξαγφλησλ θαη (δ) ηελ πξφζζεζε 

παξαγφλησλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ αιιά 
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αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί ζε έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία άιισλ ιχζεσλ 

νινθιήξσζεο. 

 

Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε πξνθχπηνπλ νη δεθαπέληε πην πηζαλνί ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην 

λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ θαη επηιέγνληαη γηα έιεγρν ζε πξφζθαην έξγν 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Οη δεθαπέληε επηιεγκέλνη παξάγνληεο νινθιήξσζεο είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα 

πιενλεθηήκαηα, (γ) ην θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε, (ε) νη δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή, (ζ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο 

Σξάπεδαο, (η) ε επηθνηλσλία, (θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, (κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα θαη (ν) ε ππνζηήξημε. 

 

Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

αλαθέξεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο σο ζεκαληηθνχο. Χζηφζν, νη 

παξάγνληεο: (α) άγρνο, (β) θνχξαζε θαη (γ) ππνζηήξημε απφ ζπκβνχινπο θαη πξνκεζεπηέο 

αλαθέξνληαη σο ιηγφηεξν ζεκαληηθνί απφ ηνπο άιινπο παξάγνληεο. Δπηπξφζζεηα, 

επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο φηη ν παξάγνληαο ππνζηήξημε 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Σξάπεδαο 

θαη αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθέο νη εμσηεξηθέο πηέζεηο (external pressures) πνπ δέρεηαη ε 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη παξάγνληεο νινθιήξσζεο παξνπζηάδνληαη ζηηο 

παξαθάησ παξαγξάθνπο.       

 

5.4.7.1  Δκπφδηα 

 

Σα ελδερφκελα εκπφδηα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. πσο αλαθέξεηαη απφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο  

Σξάπεδαο: 

 

―Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ έρεη εκπεηξία ζηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ θαη γηα ην ιφγν απηφ  πξνέθπςαλ αξθεηά εκπφδηα πνπ δελ είραλ 

πξνβιεθζεί απφ ηελ αξρή. Σα βαζηθά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίζακε  

ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ζε έξγα 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ, ηε δπζθνιία πξφβιεςεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δπζθνιία ζηελ 

θαηάξηηζε ελφο ξεαιηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Ο εληνπηζκφο ησλ 
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ελδερνκέλσλ εκπνδίσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή είλαη αλαγθαίνο απφ ηελ αξρή‖.   

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ ρξεζηκνπνίεζε κία ηαμηλφκεζε ησλ πηζαλψλ 

εκπνδίσλ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο κία δηάθξηζε ησλ πηζαλψλ 

εκπνδίσλ ζε: (α) εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (β) εκπφδηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ ζε νηθνλνκηθά, 

ιεηηνπξγηθά, νξγαλσζηαθά θαη ηερλνινγηθά εκπφδηα ζα ήηαλ ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθή. 

 

5.4.7.2  Πιενλεθηήκαηα 

 

πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε θαηαλφεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή επεξεάδεη 

ζεκαληηθή ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ. χκθσλα κε αλψηαην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο ηεο 

Σξάπεδαο:  

 

―Απφ ηψξα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα είλαη ηα νηθνλνκηθά 

πιενλεθηήκαηα, ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

ε επειημία, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξνρήο λέσλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

πξντφλησλ, ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε 

απνηίκεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ αληηθαηνπηξίδεη κεηαμχ άιισλ ην θέξδνο 

ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή Σξαπεδηθή‖.  

 

Απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνηεηλφκελε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ σζηφζν ε Σξάπεδα απνδέρεηαη ηε ζεκαληηθφηεηα 

κίαο δηάθξηζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ζε  πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη κία 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ζε νηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά, νξγαλσζηαθά θαη 

ηερλνινγηθά πιενλεθηήκαηα.  

 

5.4.7.3  Κφζηνο 

 

Ο παξάγνληαο θφζηνο επηζεκαίλεηαη  σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν 
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θφζηνο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ, ην πξνζσπηθφ, ηηο 

επηπξφζζεηεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ινηπά έμνδα. πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή:  

 

―Σν θφζηνο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη κε κία ζρεηηθή αθξίβεηα  απφ ηελ 

αξρή. ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ππήξραλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Σν θφζηνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη καδί κε ηα αλακελφκελα 

πιενλεθηήκαηα θαζνξίδνπλ σο έλα βαζκφ ην θέξδνο ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο αλακέλεη κία αληηζηάζκηζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα, σο ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ: (α) ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κέζσ 

κίαο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο απφ κία θεληξηθή κνλάδα ηεο Σξάπεδαο θαη (β) ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ πνπ νδεγεί ζε ιηγφηεξεο αλάγθεο γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ Ζ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Σξάπεδαο δε ρξεζηκνπνίεζε κία ηαμηλφκεζε ζην θφζηνο σζηφζν 

απνδέρεηαη φηη κία δηάθξηζε ζε άκεζν θφζηνο θαη ζε έκκεζν θφζηνο θαη κία επηπξφζζεηε 

δηάθξηζε ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζε έκκεζν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο 

θαη έκκεζν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο ζα βνεζνχζε ζηνλ 

θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο.  

 

5.4.7.4  Κφπσζε 

 

Ζ ζσκαηηθή θφπσζε φπσο αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην 2 κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ αχμεζε ησλ ιαζψλ θαη ε ςπρηθή θφπσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη ζε ππλειία. πσο επηζεκαίλεη ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο ν παξάγνληαο θφπσζε δελ εμεηάζηεθε σο ζεκαληηθφο απφ ηελ Σξάπεδα. χκθσλα 

κε ηνλ δηεπζπληή ηεο κεραλνγξάθεζεο ηεο Σξάπεδαο: 

 

―Οη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δνπιεχνπλ 

εληαηηθά πνιιέο ψξεο θαη είλαη ζπλεζηζκέλνη ζε απηφ. Πηζαλά ζπκπηψκαηα 

θνχξαζεο ζα πξέπεη λα ηα δηαρεηξίδνληαη νη ππάιιεινη κφλνη ηνπο. Ζ 
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Σξάπεδα δελ έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ παξάγνληα θνχξαζε θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

5.4.7.5  Γεμηφηεηεο 

 

ηηο δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα πξνζιακβάλεηαη ην θαηάιιειν 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ κε απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη εηδηθά ηεζη αμηνιφγεζεο.  

Οξηζκέλεο θνξέο ε Σξάπεδα επηζεκαίλεη φηη δέρεηαη εμσηεξηθέο πηέζεηο γηα πξφζιεςε 

ππαιιήισλ ζηελ Σξάπεδα.  πσο ππνγξακκίδεη αλψηαην ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ Σξάπεδα αλαδεηεί ηνπο θαιχηεξνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη βάδεη 

απζηεξά θξηηήξηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο λέσλ ππαιιήισλ. Δίλαη αιήζεηα φηη νξηζκέλεο 

θνξέο δερφκαζηε εμσηεξηθέο πηέζεηο γηα πξφζιεςε ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ. 

Σα θαηλφκελα απηά ήηαλ εληνλφηεξα ζην παξειζφλ θαη έρνπλ κία κεησηηθή 

ηάζε. Καηά θαλφλα πξνζπαζνχκε λα πξνζιακβάλνπκε ηνπο θαιχηεξνπο θαη 

φπνπ κπνξνχκε λα ηνπο εθπαηδεχνπκε θαηάιιεια.  

 

Γηα ην ίδην ζέκα ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο επηζεκαίλεη:  

 

―Οη δεμηφηεηεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ νκάδα πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πεξηειάκβαλε έκπεηξνπο ππαιιήινπο 

ηεο Σξάπεδαο, εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο 

ηνπ πξνκεζεπηή ηεο ΤΑ. Οη δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ κίαο νκάδαο  

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά νπνηνδήπνηε έξγν πηνζεζίαο ζηελ Σξάπεδα‖.   

 

5.4.7.6  Άγρνο 

 

Ζ πίεζε θαη ηα απζηεξά ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ίζσο λα νδήγεζαλ ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ζε 

ζπκπηψκαηα άγρνπο ζε νξηζκέλνπο ππαιιήινπο. Χζηφζν, απηφ ήηαλ αλακελφκελν γηα ηελ 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε νπνία δελ εμέηαζε ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα σο 
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ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. χκθσλα κε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: 

 

―Σν άγρνο θαη ε θνχξαζε είλαη δεδνκέλα θαη αλακελφκελα. Δίλαη ζην ρέξη 

ησλ ππαιιήισλ λα ην δηαρεηξίδνληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ζ Σξάπεδα 

δε ζεψξεζε αλαγθαίν λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο‖.  

 

5.4.7.7  Αληίζηαζε ζηελ Αιιαγή 

 

Ο θφβνο πξνο ην θαηλνχξγην νδεγεί νξηζκέλεο θνξέο ζηελ πξφβιεςε κίαο πηζαλήο αχμεζεο 

ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή:  

 

―Οξηζκέλνη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζε ηνπο κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ήηαλ δχζπηζηνη θαη 

αξλεηηθνί απφ ηελ αξρή. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε αξθεηέο δπζθνιίεο 

ζηελ Σξάπεδα. Καιφ είλαη ε Σξάπεδα απφ ηελ αξρή λα εμεηάδεη ηνλ 

παξάγνληα αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη λα θαζνξίδεη κία ηαθηηθή 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ‖.        

 

5.4.7.8  Δπζπγξάκκηζε ηεο Σερλνινγηθήο Τπνδνκήο κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απαηηείηαη κία πνιχ 

θαιή ζπλεξγαζία ηνπ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (business) κε ηνλ ηνκέα ησλ 

ηερλνινγηψλ (IT).  Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο αληηκεηψπηδε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα δηφηη νη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαη αιιαγέο δελ επζπγξακκηδφληνπζαλ κε 

ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο. πσο αλαθέξεηαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο 

κεραλνγξάθεζεο:  

 

―Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή βνεζάεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο κε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ 

απνηειεζκαηηθή επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   
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5.4.7.9  Δπηθνηλσλία 

 

χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο θαη κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη ζεκαληηθή. πσο ππνγξακκίδεηαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή:  

 

―ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζπκκεηέρνπλ εξγαδφκελνη ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θαη εξγαδφκελνη ηνπ 

πξνκεζεπηή ιχζεσλ ηεο ΤΑ πνπ έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ θψδηθα 

επηθνηλσλίαο δηφηη  εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

αξρηθά αληηκεησπίζακε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία.  Ζ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο 

αιιά θαη ηεο Σξάπεδαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ΤΑ θαη ηνπο 

ζπκβνχινπο είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Καιφ είλαη λα ζπκθσλεζεί εμαξρήο έλαο θνηλφο 

απνδεθηφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν‖. 

 

5.4.7.10  ηφρνο 

 

Ο παξάγνληαο ζηφρνο αλαθέξεηαη σο αξθεηά ζεκαληηθφο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα έλα έξγν κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη κε ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 

απνηειεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα γηα ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Γπζηπρψο ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ήηαλ 

έλα έξγν πνπ μεπέξαζε ηφζν ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα φζν θαη ηνλ αξρηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε πνιιά θαη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ζηελ Σξάπεδα. Γηα ην ιφγν απηφ θαιφ ζα είλαη λα ηίζεηαη έλαο 

ξεαιηζηηθφο ζηφρνο απφ ηελ αξρή ν νπνίνο λα εθπιεξψλεηαη ζηε ζπλέρεηα 

κε αθξίβεηα. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη απφ ηελ αξρή λα πξνζδηνξίδνληαη κε 

ζαθήλεηα ν βαζηθφο ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζθνπνί ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  
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5.4.7.11  Κίλδπλνο 

 

χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ν παξάγνληαο θίλδπλνο επεξεάδεη 

ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ε 

Σξάπεδα εμεηάδεη φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πξηλ ηελ πηνζεζία ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ. 

πσο ππνγξακκίδεη ν δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο: 

 

―Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ κπνξεί λα εκπεξηέρεη θηλδχλνπο γηα ηελ Σξάπεδα. Γηα 

ην ιφγν απηφ ε Σξάπεδα πξνζπαζεί απφ ηελ αξρή λα πξνζδηνξίδεη θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο. Ο παξάγνληαο 

θίλδπλνο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ιήθζεθε ζνβαξά 

ππφςε απφ ηε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο θαη επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ απφθαζε 

γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

5.4.7.12  ηξαηεγηθή 

 

χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ν παξάγνληαο ζηξαηεγηθή 

ζπζρεηίδεηαη κε φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ 

εξκελεία εζηηάδεηαη ζην φηη ε Σξάπεδα αληηιακβάλεηαη ηε ζηξαηεγηθή σο έλα 

καθξνπξφζεζκν ζρέδην γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ απαηηείηαη κία ζηξαηεγηθή πνπ ελζσκαηψλεη ηελ εμέηαζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  πσο επηζεκαίλεη κέινο ηεο δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: 

 

―Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο νθείιεη λα ελζσκαηψλεη ηελ εμέηαζε φισλ 

ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. Δπηπξφζζεηα, ε ζηξαηεγηθή 

ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ην δηαζέζηκν ρξφλν, ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο. Μφλν κε κία ζσζηή θαη θαιά 

θαζνξηζκέλε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα επηηεπρζεί ε νκαιή πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  
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5.4.7.13  Σερλνινγηθή Τπνδνκή 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο απνηειεί κία αξθεηά κεγάιε Σξάπεδα κε πνιιέο 

θαη πνιχπινθεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο. χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ε ππάξρνπζα ηερλνινγηθή 

ππνδνκή ζεσξείηαη θξίζηκε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. χκθσλα 

κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: 

 

―Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο γηα λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο 

Σξάπεδαο θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα δηφηη ε πηνζεζία ηεο ΤΑ 

βαζίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή. Δπηπξφζζεηα, επεξεάδεη 

ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή. Γεληθφηεξα γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε Σξάπεδα νθείιεη λα εμεηάδεη κε πξνζνρή 

ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ψζηε λα εληνπίδεη πηζαλά πξνβιήκαηα. Ζ 

ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Σξάπεδαο εμππεξεηεί 670 θαηαζηήκαηα θαη 7000 

εξγαδνκέλνπο φπσο θαη ρηιηάδεο πειάηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Σα 

πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηνπο ρηιηάδεο ππνινγηζηέο θαη εμππεξεηεηέο ηεο Σξάπεδαο νδήγεζαλ ηελ 

Σξάπεδα ζηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

5.4.7.14  Αζθάιεηα 

 

χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε αζθάιεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ραξαθηεξίδεηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  πσο 

ππνγξακκίδεη κέινο ηεο δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο:  

 

―Δίλαη αιήζεηα φηη νη Σξάπεδεο γεληθφηεξα θαη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

εηδηθφηεξα απνηεινχλ επηζπκεηνχο ζηφρνπο γηα ηνπο θαθφβνπινπο ρξήζηεο 

(hacker). Κάζε θαθφβνπιε ελέξγεηα πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ 

εηθφλα ηεο Σξάπεδαο. Δπεηδή νη θαθφβνπινη ρξήζηεο εμειίζζνληαη ζπλερψο 

θαη αλαθαιχπηνπλ λένπο ηξφπνπο επίζεζεο ε Σξάπεδα νθείιεη λα 

δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη λα αλαβαζκίδεη ην 

επίπεδν αζθάιεηαο ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά απφ λέεο 

απεηιέο. Ζ πξφιεςε είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο. Ζ Σξάπεδα δελ έρεη ηελ 
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πνιπηέιεηα λα πεξηκέλεη ηνπο θαθφβνπινπο ρξήζηεο λα εηζέιζνπλ ζηα 

ηξαπεδηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη λα επηδηνξζψζεη κεηά ηα θελά ζηελ 

αζθάιεηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηηο επηζέζεηο. Ζ δεκηά γηα ηελ Σξάπεδα ζα 

είλαη θαηαζηξνθηθή‖.    

 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο εμέηαζε πξνζεθηηθά 

πηζαλέο επηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ Σξάπεδα πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληα ζε 

επαγξχπλεζε γηα λα αληηκεησπίζεη ελδερφκελα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο.     

Ζ επίδξαζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θαη πξέπεη λα εμεηάδεηαη απφ ηελ 

Σξάπεδα‖.  

 

5.4.7.15  Τπνζηήξημε 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ έρεη εκπεηξία ζε έξγα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα δελ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε 

απφ ηελ κεξηά ηεο Σξάπεδαο ζηελ ππνζηήξημε απφ ζπκβνχινπο θαη πξνκεζεπηέο ιχζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη φηη ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

απνηειεί ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο. πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή:  

 

―Ζ ππνζηήξημε απφ ζπκβνχινπο θαη πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ζεσξείηαη 

δεδνκέλε. Σνπο πιεξψλνπκε γηα λα θάλνπλε ηε δνπιεηά ηνπο. Σν ζεκαληηθφ 

είλαη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο 

θαη ηα αλψηαηα ηξαπεδηθά ζηειέρε. Υσξίο ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ 

ηα αλψηαηα ηξαπεδηθά ζηειέρε νπνηνδήπνηε έξγν πηνζεζίαο αληηκεησπίδεη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα. Ζ ππνζηήξημε ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  
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5.4.7.16  Κνπιηνχξα  

 

πσο ππνγξακκίδεη ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ιήθζεθε ππφςε ν 

παξάγνληαο θνπιηνχξα. πσο επηζεκαίλεηαη  απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Σξάπεδαο: 

 

―Ζ Σξάπεδα καο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηε ρψξα καο. Δπηπξφζζεηα, 

δελ έρνπκε πνιινχο μέλνπο ππαιιήινπο. Χζηφζν ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε 

απνδνρή κίαο θνηλήο θνπιηνχξαο ππνζηεξίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

Σξάπεδαο θαη βνεζάεη δξάζεηο φπσο ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή κεηψλνληαο ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή‖.  

 

5.4.7.17  Πηέζεηο απφ ην Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο επηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πηέζεσλ απφ 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. πσο ππνγξακκίδεηαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο 

κεραλνγξάθεζεο:  

 

―Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ 

δέρεηαη αξθεηέο πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ επηηπρία ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηεο Σξάπεδαο ζπκβαδίδεη κε ηελ επηηπρία ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηεο ρψξαο (κεηαβαηηθή νηθνλνκία). Γηα ην ιφγν απηφ 

πηέζεηο θπξίσο απφ ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ θαη είλαη αλακελφκελεο. 

Δπηπξφζζεηα, ππήξμαλ αθφκε θαη πηέζεηο σο πξνο ηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ ιχζεσλ ηεο ΤΑ. Ζ Σξάπεδα νθείιεη λα 

εμεηάδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη κε ζνβαξφηεηα ηηο πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξναζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηεο 

Σξάπεδαο‖.  

 

5.4.7.18  πλνπηηθή Απνηχπσζε Παξαγφλησλ πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο  

 

πσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο 1 θαη 2 γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηζπκεηή 

θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ πεδίσλ αλαπηχρζεθε έλα πξσηφθνιιν ζπλεληεχμεσλ πνπ 

απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. Οη ζπλεληεχμεηο 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε έλα αλψηαην ζηέιερνο απφ ηνλ 

ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Σξάπεδαο, κε ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

κεραλνγξάθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη κε έλα κέινο απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Σξάπεδαο.   

 

Ζ ζεκαληηθφηεηα  ησλ πεξηζζνηέξσλ πξνηεηλφκελσλ παξαγφλησλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αλαθέξνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

πγθεθξηκέλα σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή αλαθέξνληαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα, (γ) ην θφζηνο, (δ) νη 

δεμηφηεηεο, (ε) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (δ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο, (ε) ε επηθνηλσλία, (ζ) ν ζηφρνο, (η) νη θίλδπλνη, (θ) ε 

ζηξαηεγηθή, (ι) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη (κ) ε αζθάιεηα. Δπηπξφζζεηα, ε Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο επηζεκαίλεη σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηε θνπιηνχξα, ηηο 

πηέζεηο απφ εμσηεξηθνχο θνξείο θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

νη παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη  ζηνλ Πίλαθα 5.15. Οη παξάγνληεο κε ην ζχκβνιν ● 

ραξαθηεξίδνληαη πνιχ ζεκαληηθνί, νη παξάγνληεο κε ην ζχκβνιν ◒ ραξαθηεξίδνληαη 

ζεκαληηθνί θαη νη παξάγνληεο κε ην ζχκβνιν ○ ραξαθηεξίδνληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί θαη δε 

ιήθζεθαλ ζνβαξά ππφςε απφ ηα ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη 

λένη παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. 
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Οη Κξίζηκνη Παξάγνληεο 

πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

Τπεύζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή 

Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο 

κεραλνγξάθεζεο 

ηεο Σξάπεδαο 

ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο 

Τςειόβαζκν 

ζηέιερνο από 

ηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθό

ηεηαο ηεο 

Σξάπεδαο 

Μέινο 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

ηεο Σξάπεδαο 

ηεο 

Ννηηναλαηνιηθ

ήο Δπξώπεο 

ηξαηεγηθή 

Lawler et al., 

(2008), Luthria 

& Rabhi, 

(2009), 

Schonewille, 

(2010) 

● ● ● ● 

ηόρνο 

Lee et al., 

(2010), Lawler 

et al., (2008), 

IBM, (2008) 

● ◒ ● ● 

Πιενλεθηήκαηα 

Lawler et al., 

(2008), 

Schonewille, 

(2010), HP, 

(2008), Graves 

(2009), Yoon & 

Carter, (2007), 

Baskerville et 

al., (2010), HP, 

(2008) 

● ● ● ● 

Δπζπγξάκκηζε 

Σερλνινγίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Graves, (2009), 

Baskerville et 

al., (2010), 

Luthria & 

Rabhi, (2009), 

Ignatiadis 

et.al.,(2008), 

IBM., (2008), 

Luftman, 

(2003),  

Grembergen, 

(2010), Joachim 

et al., (2011) 

● ◒ ● ● 

Κόζηνο 

Mueller et al., 

(2010), Gold-

Bernstein & 

Ruh, (2004), 

Marks, (2008), 

Luthria & 

Rabhi, (2009), 

Ignatiadis 

et.al.,(2008), 

HP, (2008), 

Mohamad & 

Ismail, (2009) 

● ● ● ● 

Δπηθνηλσλία 

Lee et al., 

(2010), 

Schonewille, 

(2010), 

Cornelissen, 

(2011) 

● ● ● ◒ 

Κίλδπλνη 

Lawler et al., 

(2008), Robert 

& Chapman, 

(2011), 

Antikainen & 

Pekkola, (2009) 

◒ ● ● ● 
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Οη Κξίζηκνη Παξάγνληεο 

πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

Τπεύζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή 

Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο 

κεραλνγξάθεζεο 

ηεο Σξάπεδαο 

ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο 

Τςειόβαζκν 

ζηέιερνο από 

ηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθό

ηεηαο ηεο 

Σξάπεδαο 

Μέινο 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

ηεο Σξάπεδαο 

ηεο 

Ννηηναλαηνιηθ

ήο Δπξώπεο 

Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο. 

Lawler et al., 

(2008), IBM, 

(2008), Gupta, 

(2010) 

● ◒ ◒ ● 

Αζθάιεηα 

IBM, (2008), 

Mohamad & 

Ismail, (2009), 

Lawler et al., 

(2008), 

Claessens, 

(2004), Hanacek 

et al., (2010) 

● ● ● ● 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή. 

Themistocleous 

& Mantzana, 

(2010) 

● ● ● ◒ 

Κόπσζε 

Proctor et al., 

(2008), 

Stamina-BPM, 

(2011), 

Marcora, (2009) 

◒ ○ ○ ○ 

Άγρνο 

Proctor et al., 

(2008), 

Stamina-BPM, 

(2011), 

Marcora, (2009) 

◒ ○ ○ ○ 

Γεμηόηεηεο 

Schonewille, 

(2010), Stone, 

(2005), 

Antikainen & 

Pekkola, (2009) 

● ● ◒ ● 

Δκπόδηα 

Themistocleous 

& Mantzana, 

(2010) 

● ● ● ● 

Κνπιηνύξα - 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Τπνζηήξημε από ηε 

δηνίθεζε θαη ηα 

αλώηαηα ζηειέρε ηεο 

Σξάπεδαο 

- 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Γηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ - 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Αλαθέξεηαη 

σο 

εκαληηθόο 

Νένο 

Παξάγνληαο 

Πίλαθαο 5.15: Αλαθνξά ησλ εκαληηθώλ Παξαγόλησλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ δελ ππάξρνπλ κεγάιεο 

απνθιίζεηο ζηηο απφςεηο ησλ ζηειερψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ. Οη πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ 

αλαθέξνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο σο πάξα πνιχ ζεκαληηθνί ή 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127


Κεθάιαην 5: Μειέηεο Πεξίπησζεο θαη Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα 

 

 

Νηθφιανο  Μπαζηάο                                                                                                                                     ζειίδα 277 

 

πνιχ ζεκαληηθνί. Χζηφζν, νη παξάγνληεο θφπσζε θαη άγρνο αλαθέξνληαη σο ιηγφηεξν 

ζεκαληηθνί.  Δπηπξφζζεηα, ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο αλαθέξεη ηξείο λένπο 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ε ζεκαληηθφηεηα: (α) ηεο θνπιηνχξαο, 

(β) ησλ πηέζεσλ απφ εμσηεξηθνχο θνξείο θαη (γ) ηεο απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο απφ ηε 

δηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ο 

Πίλαθαο 5.16 παξνπζηάδεη κία θαηάηαμε ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ.     

 

Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

Αλαθνξά από ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο (Ν.Α.) 

Ηεξάξρεζε ησλ 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ν.Α. Δπξώπεο 

ηξαηεγηθή 

Lawler et al., (2008), 

Luthria & Rabhi, (2009), 

Schonewille, (2010) 

Έλα καθξνπξφζεζκν 

ζρέδην είλαη απαξαίηεην 

γηα ηελ επίηεπμε κηαο 

επηηπρεκέλεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

5 

ηόρνο 
Lee et al., (2010), Lawler et 

al., (2008), IBM., (2008) 

Ο θαζνξηζκφο ελφο 

κεηξήζηκνπ, εθηθηνχ, 

ξεαιηζηηθνχ θαη ρξνληθά 

θαζνξηζκέλνπ μεθάζαξνπ 

ζηφρνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

είλαη ζεκαληηθφο. 

7 

Πιενλεθηήκαηα 

Lawler et al., (2008), 

Schonewille, (2010), HP, 

(2008), Graves, (2009), 

Yoon and Carter, (2007), 

Baskerville et al., (2010), 

HP. (2008) 

Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε:                  

(α) ησλ πιενλεθηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη  

(β) ησλ πιενλεθηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ βνεζά 

ζεκαληηθά ηελ Σξάπεδα. 

2 

Δπζπγξάκκηζε 

Σερλνινγίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Graves (2009), Baskerville 

et al., (2010), Luthria & 

Rabhi, (2009), Ignatiadis 

et.al., (2008), IBM., (2008), 

Luftman, (2003),  

Grembergen, (2010), 

Joachim et al., (2011) 

Ζ επηηπρία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απαηηεί απνηειεζκαηηθή 

ζχλδεζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ 

ηεο Σξάπεδαο κε ηηο  

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

ηεο Σξάπεδαο. 

11 

Κόζηνο 

Mueller et al., (2010), Gold-

Bernstein & Ruh, (2004), 

Marks, (2008), Luthria & 

Rabhi, (2009), Ignatiadis 

et.al.,(2008), HP., (2008), 

Mohamad & Ismail, (2009) 

Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ, 

ην πξνζσπηθφ θαη ηε 

δηαρείξηζε είλαη ζεκαληηθφ 

γηα ηελ Σξάπεδα. 

1 
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Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

Αλαθνξά από ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο (Ν.Α.) 

Ηεξάξρεζε ησλ 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ν.Α. Δπξώπεο 

Δπηθνηλσλία 

Lee et al., (2010), 

Schonewille & Bouwman, 

(2010), Cornelissen, (2011) 

Μία απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηεο 

Σξάπεδαο αιιά θαη ηεο 

Σξάπεδαο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ΤΑ 

θαη ηνπο ζπκβνχινπο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία 

ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

8 

Κίλδπλνη 

Lawler et al., (2008), Robert 

& Chapman, (2011), 

Antikainen & Pekkola, 

(2009) 

Οη θίλδπλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απνηεινχλ πάληα 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

Σξάπεδα ηεο Ν.Α. 

Δπξψπεο θαη ε Σξάπεδα 

νθείιεη λα παξαθνινπζεί 

θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο 

δηάθνξνπο θηλδχλνπο. 

6 

Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο. 

Lawler et al., (2008), IBM., 

(2008), Gupta, (2010) 

Ζ θαηαλφεζε ηεο 

ππάξρνπζαο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο ηεο Σξάπεδαο 

θαη ε εμέηαζε γηα 

κειινληηθή πηζαλή 

αλαβάζκηζε ηεο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή. 

12 

Αζθάιεηα 

IBM., (2008), Mohamad & 

Ismail, (2009), Lawler et al., 

(2008), Claessens, (2004), 

Hanacek et al., (2010) 

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

απνηειεί ζηφρν γηα 

θαθφβνπινο ρξήζηεο θαη ε 

αζθάιεηα απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ 

Σξάπεδα. 

3 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή. 

Themistocleous & 

Mantzana, (2010) 

Οη ππάιιεινη ηεο 

Σξάπεδαο πξνθαηαβνιηθά 

ήηαλ δχζπηζηνη θαη 

αξλεηηθνί σο πξνο ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ. 

9 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127


Κεθάιαην 5: Μειέηεο Πεξίπησζεο θαη Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα 

 

 

Νηθφιανο  Μπαζηάο                                                                                                                                     ζειίδα 279 

 

Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

Αλαθνξά από ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο (Ν.Α.) 

Ηεξάξρεζε ησλ 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ν.Α. Δπξώπεο 

Κόπσζε 

Proctor et al., (2008), 

Stamina-BPM., (2011), 
Marcora, (2009) 

Οη ππάιιεινη ηεο 

Σξάπεδαο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα 

ζρεηηθά κε ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή αληηκεησπίδνπλ 

λέεο πξνθιήζεηο, 

εξγάδνληαη εληαηηθά 

πνιιέο ψξεο θαη 

παξαθνινπζνχλ ζπλερψο 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

πνπ κπνξεί λα νδεγνχλ ζε 

ζπκπηψκαηα θφπσζεο. Ο 

παξάγνληαο θφπσζε δε 

ιήθζεθε ηδηαίηεξα ππφςε 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. 

- 

Άγρνο 

Proctor et al., (2008), 

Stamina-BPM., (2011),  
Marcora, (2009) 

Σν άγρνο ζρεηίδεηαη: (α) κε 

ηελ έληαζε ηεο εξγαζίαο,      

(β) κε ηνλ θφξην ηεο 

εξγαζίαο, (γ) κε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ λέσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη (γ) ηελ 

αλάγθε γηα εθπαίδεπζε 

θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ο παξάγνληαο 

άγρνο δε ιήθζεθε 

ηδηαίηεξα ππφςε απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. 

- 

Γεμηόηεηεο 

Schonewille, (2010), Stone, 

(2005), Antikainen & 

Pekkola, (2009) 

Πξηλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ε Σξάπεδα 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

εμεηάδεη εάλ κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ην έξγν 

απνηειεζκαηηθά απφ ην 

πξνζσπηθφ ή εάλ 

απαηηνχληαη θαη ζε πνηφλ 

βαζκφ λέεο πξνζιήςεηο 

θαη ζπλεξγαζίεο κε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

10 
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Οη Κξίζηκνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

Αλαθνξά από ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο (Ν.Α.) 

Ηεξάξρεζε ησλ 

Παξαγόλησλ 

από ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ν.Α. Δπξώπεο 

Δκπόδηα 
Themistocleous & 

Mantzana, (2010) 

Ζ θαηαλφεζε ησλ  

εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ Σξάπεδα 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. 

4 

Τπνζηήξημε Salwan, (2007) 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ε επηηπρία ή ε απνηπρία 

πηνζεζίαο έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο ή 

νινθιήξσζεο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ 

ηερλνινγίαο θαη 

ζπκβνχισλ. Ζ Σξάπεδα 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο έδσζε έκθαζε 

κφλν ζηνλ παξάγνληα 

ππνζηήξημε απφ ηε 

δηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα 

ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο πνπ 

αλαθέξεηαη σο λένο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο. 

- 

Κνπιηνύξα 

Ζ θνπιηνχξα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα  γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη 

ζρεηίδεηαη ζε έλα βαζκφ κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Παξάγνληαο 

από ηελ 

Σξάπεδα. 

Δμσηεξηθέο πηέζεηο 

Οη πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (θπξίσο 

πνιηηηθέο) αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθέο απφ ηελ Σξάπεδα 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Παξάγνληαο 

από ηελ 

Σξάπεδα. 

Τπνζηήξημε από ηε 

δηνίθεζε θαη ηα 

αλώηαηα ζηειέρε ηεο 

Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο. 

Ζ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ αλψηαησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο Σξάπεδαο αλαθέξεηαη σο 

μερσξηζηφο παξάγνληαο απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ΤΑ θαη ηνπο 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο. 

Αλαθέξεηαη σο 

εκαληηθόο 

Παξάγνληαο 

από ηελ 

Σξάπεδα. 

Πίλαθαο 5.16: Καηάηαμε ησλ εκαληηθώλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 

 

Σν Β κέξνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο πξνηεηλφκελεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 
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5.4.8  Μέξνο Β – Ο Έιεγρνο ηεο Πξνηεηλόκελεο Καηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

Παξαγόλησλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 

πσο πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Κεθαιαίνπ 2 ηα δηάθνξα κεζνδνινγηθά πιαίζηα  

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δε ζπγθιίλνπλ ζε κηα 

απνδεθηή νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη έρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζην Κεθάιαην 3 πξνζδηνξίδνληαη νη πηζαλέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη πξνηεηλφκελεο 

θαηεγνξίεο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο ειέγρνληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο.  

 

ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ειέγρνληαη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. 

πγθεθξηκέλα ειέγρνληαη: (α) νη παξάγνληεο απφδνζεο (performance factors), (β) νη 

αλζξψπηλνη παξάγνληεο (human factors), (γ) νη επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο (business factors) 

θαη (δ) νη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο (technical factors). χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγν 

ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο:  

 

―Γελ θαηεγνξηνπνηήζακε ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νινθιήξσζεο γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δθ ησλ πζηέξσλ ζα 

ιέγακε φηη κία  θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο ζα 

δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παξαγφλησλ‖.     

 

πσο ππνγξακκίδεη αλψηαην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο: 

 

―Μία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε παξάγνληεο απφδνζεο, 

επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο ζηελ νπζία 

ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Σξάπεδαο. Ζ θαηεγνξία ησλ αλζξψπηλσλ 

παξαγφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη παξάγνληεο φπσο ε θφπσζε θαη ην άγρνο 

δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή‖. 
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5.4.8.1  Καηεγνξία Παξαγφλησλ Απφδνζεο (Performance Factors) 

 

πσο επηζεκαίλεηαη ζην Κεθάιαην 3 νη παξάγνληεο απφδνζεο εζηηάδνπλ ζηελ ππνβνήζεζε 

ησλ Σξαπεδψλ θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή εμεηάδνληαο ηα εκπφδηα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην θφζηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. χκθσλα κε αλψηαην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Οη παξάγνληεο απφδνζεο πξνζδηνξίδνπλ ηα νθέιε απφ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

εμεηάδεη πάληα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην θφζηνο απφ ηελ πηνζεζία 

ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα λα ππνινγίζεη ην θέξδνο. Μία επηπξφζζεηε 

αλάιπζε ησλ πηζαλψλ εκπνδίσλ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε δηφηη 

ελδερφκελα πξνβιήκαηα θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη ζην θφζηνο 

ηνπ έξγνπ‖.   

 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: 

 

―Μία ηαμηλφκεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ζε νηθνλνκηθά, 

επηρεηξεζηαθά, νξγαλσζηαθά θαη ηερλνινγηθά εκπφδηα θαη πιενλεθηήκαηα 

ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ απφδνζεο θαη 

ζηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ απφδνζεο ζηε δηνίθεζε ηεο 

Σξάπεδαο, ζηνπο ππαιιήινπο θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο‖. 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ρξεζηκνπνίεζε κία ηαμηλφκεζε ηνπ θφζηνπο ζε: 

(α) άκεζν θφζηνο θαη (β) έκκεζν θφζηνο. Χζηφζν, φινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ηεο Σξάπεδαο 

επηζεκαίλνπλ φηη κία επηπξφζζεηε ηαμηλφκεζε ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζε: (α) έκκεζν θφζηνο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλζξψπνπο θαη (β) έκκεζν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε 

ηεο Σξάπεδαο ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θφζηνπο.         

 

5.4.8.2  Καηεγνξία Αλζξψπηλσλ Παξαγφλησλ (Human Factors) 

 

Ζ θαηεγνξία αλζξψπηλνη παξάγνληεο πηνζεηείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Σξάπεδαο σο θαηάιιειε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Χζηφζν 

αλαθέξζεθαλ σο ζεκαληηθνί αλζξψπηλνη παξάγνληεο νη δεμηφηεηεο θαη ή αληίζηαζε ζηελ 
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αιιαγή. ε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο φπσο ην άγρνο θαη ε θφπσζε δε δφζεθε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία απφ ηε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. πσο επηζεκαίλεηαη απφ  κέινο ηεο 

δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο:  

 

―Οη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν ζα ήηαλ θαιφ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε κία θαηεγνξία. Ζ επηηπρία ηεο Σξάπεδαο αιιά θαη 

ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή βαζίδεηαη 

ζηνπο ππαιιήινπο ηεο. Οη αλζξψπηλνη παξάγνληεο φπσο νη δεμηφηεηεο θαη ή 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ιακβάλνληαη πάληα ζνβαξά ππφςε απφ ηελ 

Σξάπεδα‖.  

 

5.4.8.3  Καηεγνξία Δπηρεηξεζηαθψλ Παξαγφλησλ (Business Factors)  

 

ηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξεζηαθψλ παξαγφλησλ εληάζζνληαη ε επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα 

ησλ ηερλνινγηψλ κε ηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (IT & Business), ε ζηξαηεγηθή, ε 

επηθνηλσλία, ν ζηφρνο θαη ν θίλδπλνο. πσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Σξάπεδα φινη νη 

επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο 

Σξάπεδαο: 

 

―Ζ επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ κε ηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (IT & Business), ε ζηξαηεγηθή, ε επηθνηλσλία, ν 

ζηφρνο θαη ν θίλδπλνο κπνξεί λα απνηειέζνπλ κία θαηεγνξία. Όινη νη 

παξαπάλσ παξάγνληεο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο 

πνπ εμεηάζηεθαλ κε πξνζνρή απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.    

 

5.3.8.4  Καηεγνξία Σερλνινγηθψλ Παξαγφλησλ (Technical Factors) 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε 

Σξάπεδα πηνζεηεί ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαγφλησλ αζθάιεηα θαη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Ζ ππνζηήξημε απφ εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο θαη πξνκεζεπηέο 

ιχζεσλ ηεο ΤΑ δελ επηζεκάλζεθε σο ζεκαληηθή απφ ηελ Σξάπεδα. χκθσλα κε ην 

δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο ηεο Σξάπεδαο: 
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―Αλ θαη ε Σξάπεδα δελ ρξεζηκνπνίεζε θάπνηα ηαμηλφκεζε παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

θαη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη επεξεάδνπλ 

ηελ ΤΑ ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κία θαηεγνξία παξαγφλησλ. Σα θελά 

αζθάιεηαο φπσο θαη ε κε θαηαλφεζε ησλ ηερλνινγηθψλ ζεκάησλ νδεγνχλ 

ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ θαηεγνξία ησλ ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ 

απνηειεί ζεκαληηθή θαηεγνξία γηα ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο‖.    

 

 

5.4.9  Απνηίκεζε ησλ Καηεγνξηώλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο πνπ Δπεξεάδνπλ 

ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 

Οη θαηεγνξίεο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 5.17. Οη ηέζζεξηο ειεγρφκελεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο σο κία ελδεδεηγκέλε ηαμηλφκεζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πηνζεηείηαη απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ην ζχκβνιν  θαη ε ζρεηηθφηεηα ησλ  παξαγφλησλ πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε ηηο αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ κε ην 

ζχκβνιν ● (πνιχ ζρεηηθφ), κε ην ζχκβνιν ◒ (ζρεηηθφ) θαη κε ην ζχκβνιν ○ (ιηγφηεξν 

ζρεηηθφ).   
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Οη Διεγρόκελνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Καηεγνξία 

Τπεύζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή 

Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο 

ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Ν.Α. 

Δπξώπεο 

Τςειόβαζκν 

ζηέιερνο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο 

Ν.Α. Δπξώπεο 

Μέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Ν.Α. 

Δπξώπεο 

ηξαηεγηθή 

Δπηρεηξεζηαθνί 
Παξάγνληεο 

(Business 

factors) 

 ●  ●  ●  ● 

ηφρνο  ●  ●  ●  ● 

Δπζπγξάκκηζε IT – 

Business 
 ●  ●  ●  ● 

Δπηθνηλσλία  ●  ●  ●  ◒ 

Κίλδπλνη  ●  ●  ●  ● 

Δκπφδηα Παξάγνληεο 
Απφδνζεο 

(Performance 

Factors) 

 ●  ●  ●  ● 

Πιενλεθηήκαηα  ●  ●  ●  ● 

Κφζηνο  ●  ●  ●  ● 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή 

Αλζξψπηλνη 
Παξάγνληεο 

(Human factors) 

 ●  ●  ●  ● 

Κφπσζε  ●  ◒  ○  ● 

Γεμηφηεηεο  ●  ●  ●  ● 

Άγρνο  ●  ◒  ◒  ● 

Σερλνινγηθέο 
Τπνδνκέο Σερλνινγηθνί 

Παξάγνληεο 
(Technical 

factors) 

 ●  ●  ●  ● 

Αζθάιεηα  ●  ●  ●  ● 

Τπνζηήξημε  ●  ●  ●  ◒ 

Πίλαθαο 5.17: Απνηύπσζε ησλ Καηεγνξηώλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο 

 

 

5.4.10  Μέξνο Γ – Ο Έιεγρνο ησλ ηαδίσλ θαη ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηεο Τηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή  Σξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ειέγρνληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο ηα ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

πγθεθξηκέλα ειέγρνληαη: ε εμέηαζε ηνπ έξγνπ (SOA Initiation), ν ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ (SOA Planning) θαη ε απφθαζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ (Decision of SOA 

Adoption). Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πηνζεηεί ηα πξνηεηλφκελα ηξία ζηάδηα 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. χκθσλα κε ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο 

κεραλνγξάθεζεο:  

 

―Ζ Σξάπεδα θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εμέηαζε 

ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νινθιήξσζεο ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ζηάδηα 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ. Σν γεγνλφο απηφ επέθεξε κία δπζιεηηνπξγία ζηελ 
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δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ. Δθ ησλ πζηέξσλ ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα εμεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο κε 

κία δνκεκέλε αιιεινπρία θαη φρη φινη νη παξάγνληεο καδί. Ζ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ηξία 

πξνηεηλφκελα ζηάδηα: εμέηαζε ηεο ΤΑ (SOA Initiation), ζρεδηαζκφο ηεο ΤΑ 

(SOA Planning) θαη απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ (Decision of SOA 

Adoption) ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κία βήκα πξνο βήκα θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηνπ έξγνπ‖. 

 

5.4.10.1  Έιεγρνο ηνπ ηαδίνπ ηεο Δμέηαζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο (SOA Initiation) 

 

πσο επηζεκαίλεηαη ζην Κεθάιαην 3 θαη ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο 1 θαη 2 θαηά ην πξψην 

ζηάδην αλαγλσξίδεηαη έλα επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα ή/θαη κία επθαηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πξνζδηνξίδνληαη νη πηζαλέο ιχζεηο. Σν 

πξνηεηλφκελν πξψην ζηάδην επηπξφζζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε ησλ ξφισλ ζρεηηθά κε 

ηελ εμέηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δε ρξεζηκνπνίεζε ηα πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή σζηφζν ζχκθσλα κε φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο 

ην πξνηεηλφκελν πξψην ζηάδην απνηειεί έλα θαηάιιειν αξρηθφ ζηάδην γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο αξρηθέο δηεξγαζίεο. πσο ηνλίδεηαη απφ αλψηαην 

ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: 

 

―Αξρηθά δηαγλψζακε ηα πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ηε ζπλέρεη εμεηάζακε ηηο πηζαλέο ιχζεηο θαη 

αλαγλσξίζακε ηελ ΤΑ σο κία απφ ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο. Έπεηηα εμεηάζακε 

παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο θαη ηα πηζαλά πιενλεθηήκαηα γηα λα 

απνθηήζνπκε κηα πξψηε εηθφλα γηα ην έξγν. Δθ ησλ πζηέξσλ ζα ιέγακε φηη 

ζα έπξεπε λα εμεηάζνπκε θαη ηα πηζαλά εκπφδηα θαηά ην πξψην ζηάδην 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ. Μεηά αθνινχζεζε ε  αλάζεζε ησλ ξφισλ ζρεηηθά κε ηελ 

εμέηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

γηα λα αθνινπζήζεη έλαο ιεπηνκεξέζηαηνο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ φπνπ 

εμεηάζηεθαλ φινη νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ζηελ νπζία απνηειεί ην δεχηεξν ζηάδην ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   
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πσο επηζεκαίλεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή:  

   

―Σν πξψην βήκα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηε 

Σξάπεδα καο πεξηέιαβε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ, ηα πηζαλά 

νθέιε θαη ην πηζαλφ θφζηνο‖.  

  

5.4.10.2  Έιεγρνο ηνπ ηαδίνπ ηνπ ρεδηαζκνχ ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο  (SOA Planning) 

 

Καηά ην δεχηεξν πξνηεηλφκελν ζηάδην ζρεδηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα φινη νη απαξαίηεηνη 

ζρεδηαζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Αλ θαη ε 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Σξάπεδαο δελ πξνζδηφξηζε έλα δεχηεξν ζηάδην πηνζεζίαο ζηελ 

νπζία κεηά ην πξψην βήκα πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαηαξηίζηεθε ε ζηξαηεγηθή, ν 

ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ηα νηθνλνκηθά, ε αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο. Χζηφζν, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζα έπξεπε λα εμεηαζηνχλ θαηά ην δεχηεξν ζηάδην πηνζεζίαο ηεο ΤΑ θαη 

νη άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ πξνηείλνληαη ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: 

 

―Ο ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη 

απαξαίηεηνο γηα λα έρεη ε Σξάπεδα κία πιήξε εηθφλα γηα ην έξγν θαη κία  

πιήξε εηθφλα ηνπ έξγνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα πξνρσξήζεη ε Σξάπεδα 

ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Ο ζρεδηαζκφο ζσζηά πξνζδηνξίδεηαη σο δεχηεξν 

ζηάδην ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ δηφηη 

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ιεθζεί ε 

ηειηθή απφθαζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Ζ Σξάπεδα ηε ρξνληθή ζηηγκή 

εθείλε πνπ ζπκβαδίδεη ζηελ νπζία κε ην δεχηεξν ζηάδην πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

πξνζδηφξηζε ηε ζηξαηεγηθή, ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ηα 

νηθνλνκηθά, ηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Χζηφζν, ζα έπξεπε λα εμεηαζηνχλ θαη νη άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

πξνηείλνληαη ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ. Σα 

πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

είλαη ζηάδηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πξάμε γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ‖.     
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5.4.10.3  Έιεγρνο ηνπ ηαδίνπ ηεο Απφθαζεο γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

(Decision of SOA Adoption) 

 

ην Κεθάιαην 3 ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ην ηειεπηαίν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη 

αλάιπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζηάδην 1 (εμέηαζε ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ) θαη ζηάδην 2 (ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ). Ζ Σξάπεδα απνθαζίδεη ζην 

πξνηεηλφκελν ζηάδην 3 εάλ πξνρσξήζεη ή φρη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ζ ρξεζηκφηεηα  

ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηαδίσλ πηνζεηείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

χκθσλα κε ην δηεπζπληή κεραλνγξάθεζεο ηεο Σξάπεδαο: 

 

―Αλ θαη δελ νξίζακε ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

αληηιακβαλφκαζηε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηάζπαζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζηα ηξία 

πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο. Ζ Σξάπεδα ίζσο λα απνθάζηζε πξφσξα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ρσξίο λα εμεηάζεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο παξάγνληεο. 

Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα ζην έξγν φπσο 

θαζπζηεξήζεηο θαη επηπξφζζεην θφζηνο. ίγνπξα ζα ήηαλ εππξφζδεθην έλα 

αθαδεκατθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ζα ππνζηήξηδε ηελ Σξάπεδα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξρνπ. Γηα παξάδεηγκα εθ ησλ πζηέξσλ ζπκθσλψ φηη ε 

απφθαζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα έπξεπε λα 

παξζεί ζην πξνηεηλφκελν ηξίην ζηάδην.  

 

Σα πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πηνζεηνχληαη 

απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο (Πίλαθαο 5.18) κε ην ζχκβνιν 

 θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηαδίσλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

αλαθέξεηαη κε ην ζχκβνιν ● (πνιχ ζεκαληηθφ) θαη κε ην ζχκβνιν ◒ (ζεκαληηθφ) θαη κε ην 

ζχκβνιν ○ (ιηγφηεξν ζεκαληηθφ). 
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Σα ηάδηα ηεο 

Τηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή ζηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ν.Α. Δπξώπεο 

Τπεύζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ν.Α. Δπξώπεο 

Γηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο 

ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Ν.Α. 

Δπξώπεο 

Τςειόβαζκν ζηέιερνο 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Ν.Α. 

Δπξώπεο 

Μέινο Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Ν.Α. 

Δπξώπεο 

Έλαξμε ΤΑ 

(SOA Initiation) 
 ●  ●  ●  ● 

ρεδηαζκόο ΤΑ 

(SOA Planning) 
 ●  ●  ◒  ● 

Απόθαζε γηα 

Τηνζεζία ΤΑ 

(Decision of SOA 

Adoption) 

 ●  ●  ●  ● 

Πίλαθαο 5.18: Διεγκέλα ηάδηα ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 

ηελ Δλφηεηα 5.4.10 αλαιχνληαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαπάλσ 

Δλφηεηεο.  

 

 

5.4.11  πκπεξάζκαηα από ηελ Αλάιπζε ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Απφ ηνπο δεθαπέληε  

πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο νη δψδεθα αλαθέξζεθαλ σο ζεκαληηθνί απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. πγθεθξηκέλα επηζεκαίλνληαη απφ ηελ Σξάπεδα: (α) 

ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα,  (γ) ην θφζηνο,  (δ) νη δεμηφηεηεο,  (ε) ε αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή, (δ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο, (ε) 

ε επηθνηλσλία, (ζ) ν ζηφρνο, (η) νη θίλδπλνη, (θ) ε ζηξαηεγηθή, (ι) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο 

θαη (κ) ε αζθάιεηα. πσο ππνδεηθλχνπλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ε Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο αλαθέξεη φινπο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο σο ζεκαληηθνχο γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Δπηπξφζζεηα, αλ θαη ε Σξάπεδα δελ αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

παξάγνληα ππνζηήξημε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ιχζεσλ ή ηνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο 

αλαδεηθλχεη ηνλ παξάγνληα ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο 

Σξάπεδαο σο θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Δμίζνπ,  επηζεκαίλνληαη σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο ε θνπιηνχξα θαη νη πηέζεηο 

απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 
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Απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πξνθχπηεη φηη κία 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε: (α) θαηεγνξία παξαγφλησλ απφδνζεο (performance 

factors), (β) θαηεγνξία αλζξσπίλσλ παξαγφλησλ (human factors), (γ) θαηεγνξία 

επηρεηξεζηαθψλ παξαγφλησλ (business factors) θαη (δ) θαηεγνξία ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ 

(technical factors) ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά 

ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ πξνηεηλφκελε ηαμηλφκεζε ησλ παξαγφλησλ 

πηνζεηείηε απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηεο Σξάπεδαο σο κία ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Αλ θαη εμεηάζηεθαλ αξθεηνί παξάγνληεο νινθιήξσζεο πξηλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δελ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο έλα δνκεκέλν πιαίζην πνπ λα πεξηιακβάλεη κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα κία αθαδεκατθή πξνζέγγηζε πνπ ζα πεξηειάκβαλε κία 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζα δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ Σξάπεδα ζηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

ινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζπκθψλεζαλ φηη ε 

επηξξνή ησλ εκπνδίσλ, ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη ζεκαληηθή. Απηφ 

επαιεζεχεη ηε ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξαγφλησλ ζηελ θαηεγνξία 

παξάγνληεο απφδνζεο ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην. χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε θαηεγνξία παξάγνληεο απφδνζεο απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δε ρξεζηκνπνίεζε ηελ πξνηεηλφκελε ηαμηλφκεζε 

ηνπ θφζηνπο θαη ηαμηλφκεζε ην θφζηνο ζε άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε 

ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο  

ζε έκκεζν αλζξψπηλν θφζηνο θαη έκκεζν νξγαλσζηαθφ θφζηνο απνηειεί κία θαηάιιειε 

ηαμηλφκεζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ ζα βνεζνχζε ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θφζηνπο.  

 

Δπηπξφζζεηα, πηνζεηείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε πξνηεηλφκελε 

ηαμηλφκεζε ησλ εκπνδίσλ. Οξηζκέλα εκπφδηα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα είλαη: ηα 
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εκπφδηα πνπ ζπλδένληαη κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ηα εκπφδηα πνπ ζπλδένληαη κε 

επηρεηξεζηαθά ζέκαηα ηεο Σξάπεδαο, ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηα 

εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα αλαθέξνληαη απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο σο ζεκαληηθά. Ζ Σξάπεδα δηαρσξίδεη ηα πιενλεθηήκαηα ζε 

πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ζε πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ. χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα κία επηπξφζζεηε δηάθξηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

ζε πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε: νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, επηρεηξεζηαθά ζέκαηα, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ ηερλνινγία ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε θαηαλφεζε ησλ εκπνδίσλ, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηνπ 

θφζηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή.  

 

Ζ θαηεγνξία αλζξψπηλνη παξάγνληεο πηνζεηείηαη σο ζεκαληηθή απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Χζηφζν ζηελ θαηεγνξία αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί νη 

παξάγνληεο: (α) αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη (β) δεμηφηεηεο. Οη παξάγνληεο θνχξαζε θαη 

άγρνο αλαθέξνληαη σο ιηγφηεξν ζεκαληηθνί γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πηνζεηεί ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηεγνξίαο 

επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο θαη φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία. Οη παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη σο θξίζηκνη γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη: ε επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο,  ε ζηξαηεγηθή, ε επηθνηλσλία, ν θίλδπλνο θαη ν ζηφρνο. 

  

χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα 

θάζε Σξάπεδα. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, ν απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ, ε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ, ε επηθνηλσλία θαη ε επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

νινθιήξσζεο. 
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Δπηπξφζζεηα, αλαθέξεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο θαηεγνξίαο ηερλνινγηθνί παξάγνληεο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ 

παξαγφλησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. Ο παξάγνληαο αζθάιεηα αλαθέξεηαη σο ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο θαηεγνξίαο θαη νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο επίζεο 

αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθέο. Ο παξάγνληαο ππνζηήξημε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγία θαη 

αθνξά ηελ ππνζηήξημε απφ εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο θαη πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ηεο ΤΑ δελ 

αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθφο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.    

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ζηαδίσλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο ππνγξακκίδεη 

ε Σξάπεδα ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ αθαδεκατθψλ ζηαδίσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πηνζεηεί ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξηψλ ζηαδίσλ 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (εμέηαζε ηνπ έξγνπ ΤΑ,  ζρεδηαζκφο ηεο ΤΑ 

θαη απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ). 

 

Οη παξαπάλσ Δλφηεηεο παξαζέηνπλ κία πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηξηψλ κειεηψλ πεξίπησζεο 

κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη νη 

αιιαγέο θαη επηζεκάλζεηο ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην παξνπζηάδνληαη ζην 

Κεθάιαην 6.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  6 

 

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 

ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΗΑ ΣΖ ΤΑ 

ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

 

 

Πεξίιεςε  

 

ην Κεθάιαην 5 ειέγρεηαη ην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα θαη παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα απφ ηξείο 

κειέηεο πεξίπησζεο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ην 

πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηνπλ λέα δεδνκέλα πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ. ην Κεθάιαην 6 ν ζπγγξαθέαο εμεηάδεη ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ελζσκαηψλεη ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξνηεηλφκελν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Σα πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ φπσο θαη νη πξνηεηλφκελεο 

θαηεγνξίεο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο επαιεζεχνληαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα. 

Χζηφζν, ε αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε κίαο επηπξφζζεηεο 

εμέηαζεο θαη ελζσκάησζεο πέληε λέσλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

ιήςεο απνθάζεσλ. ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη: (α) ε αλάιπζε ησλ 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη (β) νη επηζεκάλζεηο ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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6.1  Δηζαγσγή 

 

Ζ νινθιήξσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ηξαπεδηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηειεί 

ζεκαληηθή εξεπλεηηθή πεξηνρή πνπ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ 

Σξαπεδψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε νινθιήξσζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο θαη νη Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ: (α) πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, (β) εθαξκνγψλ (ERP, CRM, Mobile Apps) θαη (γ) ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

θαλαιηψλ. Γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο νη Σξάπεδεο ζηξάθεθαλ ζηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ. Ζ απνπζία έξεπλαο ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν θαη ε κε χπαξμε 

ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα εμεγεί θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα. Σν εξεπλεηηθφ 

απηφ θελφ πξνζπαζεί λα θαιχςεη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπλζέηνληαο θαη πξνηείλνληαο έλα 

λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή.  

 

ην Κεθάιαην 3 πεξηγξάθεηαη ην λέν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ 

ην νπνίν ειέγρεηαη ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζην Κεθάιαην 5 

κε βάζε κία πνηνηηθή, εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 4. ηηο παξαθάησ Δλφηεηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 6 παξνπζηάδνληαη ε 

αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη νη αιιαγέο ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην. 

Δπηπξφζζεηα, αλαδεηθλχνληαη: (α) ε ρξεζηκφηεηα ηεο πξφηαζεο θαη (β) ε θξηζηκφηεηα 

ηέηνησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ βνεζνχλ ζεκαληηθά ηηο Σξάπεδεο ζηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

6.2  Υξήζηκα Γηδάγκαηα από ηηο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

 

Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ ηηο ηξείο κειέηεο πεξίπησζεο ζην Κεθάιαην 5 βνεζνχλ ην 

ζπγγξαθέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο λα: (α) κειεηήζεη ηνπο παξάγνληεο γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (β) βειηηψζεη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ηηο παξαθάησ 

παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ρξήζηκα δηδάγκαηα φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ζε ηξίηνπο (εξεπλεηέο & 

Σξάπεδεο) λα εμεηάζνπλ ή/θαη λα πηνζεηήζνπλ ηα δηδάγκαηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.  
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Γίδαγκα 1: Ο εκαληηθόο Ρόινο ηεο Οινθιήξσζεο 

 

Ζ νινθιήξσζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο νινθιήξσζεο αλαθέξεηαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία θαη επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα.  

 

Γίδαγκα 2: Ζ εκαληηθόηεηα ηνπ Πξνζδηνξηζκνύ ησλ Κξίζηκσλ Παξαγόλησλ  

                   Οινθιήξσζεο 

 

Οη παξάγνληεο νινθιήξσζεο θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη επαιεζεχεηαη απφ 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. πσο επηζεκαίλεηαη απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε κε 

εμέηαζε ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.     

 

Γίδαγκα 3: Ζ Αλάγθε Ύπαξμεο ελόο Οινθιεξσκέλνπ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο  

                  Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηε κε επηηπρή επίιπζε πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο θαη 

ηελ αδπλακία ησλ Σξαπεδψλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα νθέιε ηεο ΤΑ απνηειεί ε έιιεηςε ελφο 

ζρεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ. Ζ έιιεηςε θαη ε αλάγθε χπαξμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ νινθιήξσζεο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη επαιεζεχεηαη απφ 

ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα.     

 

Γίδαγκα 4: Ζ Θεηηθή Δπίδξαζε ηνπ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο Απνθάζεσλ γηα  

                  ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρξήζηκν εξγαιείν 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο 

επηζεκαίλεηαη απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηηο ηξείο εμεηαδφκελεο Σξάπεδεο ην 

πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην: (α) ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο θαη (β) ζα βνεζνχζε ζηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ έξγνπ πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ θαη ηελ επηηπρία ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γεδνκέλνπ φηη απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ δελ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 
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Σξαπεδψλ θαη νη επηζεκάλζεηο ελζσκαηψζεθαλ ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ην 

αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ Σξάπεδεο 

ρσξψλ αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίαο φζν θαη απφ Σξάπεδεο ρσξψλ κεηαβαηηθήο νηθνλνκίαο. 

ιεο νη εμεηαδφκελεο Σξάπεδεο επηζεκαίλνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή.  

 

Γίδαγκα 5: Νένη εκαληηθνί Παξάγνληεο Οινθιήξσζεο   

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δενκέλσλ πξνθχπηνπλ λένη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

εμεηάδνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζην λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα: 

(α) ηεο θνπιηνχξαο, (β) ηεο δηαθπβέξλεζεο, (γ) ηεο ππνζηήξημεο απφ ηε δηνίθεζε, (δ) ησλ 

εμσηεξηθψλ πηέζεσλ θαη (ε) ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη απφ ηηο Σξάπεδεο.              

 

Γίδαγκα 6: Ζ εκαληηθόηεηα κηαο Καηάιιειεο Καηεγνξηνπνίεζεο ησλ Παξαγόλησλ  

                   Οινθιήξσζεο 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο γηα κία θαιχηεξε 

δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ επηζεκαίλεηαη απφ φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηηο επηιεγκέλεο Σξάπεδεο. Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη 

κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε: (α) αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, (β) επηρεηξεζηαθνχο 

παξάγνληεο, (γ) ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο θαη (δ) παξάγνληεο απφδνζεο ζα είρε ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο εμεηαδφκελεο Σξάπεδεο.        

 

Γίδαγκα 7: Ζ Καηαιιειόηεηα ησλ ηξηώλ Πξνηεηλόκελσλ ηαδίσλ ηεο Τηνζεζίαο ηεο  

                   ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή  

 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ ηξηψλ πξνηεηλφκελσλ ζηαδίσλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή (εμέηαζε ΤΑ, ζρεδηαζκφο ΤΑ θαη απφθαζε ΤΑ) πηνζεηείηαη θαη απφ ηηο ηξείο 

Σξάπεδεο. Δπηπξφζζεηα, δε δηαπηζηψζεθαλ απνθιίζεηο σο πξνο ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ κεηαμχ ησλ Σξαπεδψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θξίλνληαη θαηάιιεια 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ηφζν γηα Σξάπεδεο ρσξψλ 

αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίαο φζν θαη γηα Σξάπεδεο ρσξψλ κεηαβαηηθήο νηθνλνκίαο. 
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Γίδαγκα 8: Γηαθνξέο Μεηαμύ ησλ Σξαπεδώλ ζηελ Ηεξάξρεζε ησλ Παξαγόλησλ  

                   Οινθιήξσζεο 

 

Κάζε παξάγνληαο νινθιήξσζεο πνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαηέρεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ.  Χζηφζν, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ππάξρνπλ απνθιίζεηο ζηελ ηεξάξρεζε ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο ζηηο εμεηαδφκελεο Σξάπεδεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη 

ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα επηζεκαίλεηαη σο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ε αζθάιεηα ελψ ζηε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ην θφζηνο. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ αλακελφκελεο θαη εθηηκάηαη φηη βαζίδνληαη ζηηο δηαθνξέο ησλ Σξαπεδψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ άιισλ κε: (α) ην κέγεζνο, (β) ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, (γ) ηε 

θνπιηνχξα, (δ) ηελ εκπεηξία θαη (ε) ην επίπεδν πηνζεζίαο ηερλνινγηψλ.  

 

Γίδαγκα 9: Αιιειεμάξηεζε Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο 

 

Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ ηηο ηξείο Σξάπεδεο ππνδεηθλχνπλ φηη νη παξάγνληεο 

νινθιήξσζεο δελ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη σο αλεμάξηεηεο νληφηεηεο. Οη παξάγνληεο 

απνηεινχλ ζπζηαηηθά ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ θαη ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Οη πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο 

δελ είλαη αλεμάξηεηνη θαη επεξεάδνπλ ή/θαη επεξεάδνληαη απφ άιινπο παξάγνληεο ηεο ίδηαο 

ή/θαη άιιεο θαηεγνξίαο παξαγφλησλ. Γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο ζπζρεηίδεηαη κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα εκπφδηα ελψ ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηε 

θνπιηνχξα. Δπηπξφζζεηα, ε ζηξαηεγηθή ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο 

νινθιήξσζεο.         

 

6.3  Σν Αλαζεσξεκέλν Μεζνδνινγηθό Πιαίζην Λήςεο Απνθάζεσλ 

γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 5 αλαιχνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Κεθάιαην 6 γηα ηε βειηίσζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 3.   
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Ζ Δλφηεηα 6.3.1 παξνπζηάδεη κία ζπλνπηηθή αλάιπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξάγνληεο 

νινθιήξσζεο, ε Δλφηεηα 6.3.2 αλαιχεη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ, ε Δλφηεηα 6.3.3 αλαθέξεηαη ζηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηελ Δλφηεηα 6.3.4 παξνπζηάδεηαη ην 

αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.    

 

6.3.1  Αλάιπζε ησλ Δκπεηξηθώλ Γεδνκέλσλ πνπ ρεηίδνληαη κε ηνπο Παξάγνληεο 

Οινθιήξσζεο  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ε Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ε Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα επαιεζεχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο ελψ ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο επηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ πεξηζζνηέξσλ παξαγφλησλ. Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε νξηζκέλνη λένη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Οη παξαπάλσ δηαθνξνπνηήζεηο νδεγνχλ ην ζπγγξαθέα ζηελ πηνζεζία κίαο επηπξφζζεηεο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ εξκελεία ησλ λέσλ επξεκάησλ. Ζ αλάιπζε ησλ 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδεηαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.    

 

Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή θαη ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα επαιεζεχνπλ σο 

ζεκαληηθνχο φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο 

απνθάζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα, (γ) ην 

θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε, (ε) νη δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (ζ) ε 

επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο, (η) ε επηθνηλσλία, 

(θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, (κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα 

θαη (ν) ε ππνζηήξημε. Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ επαιεζεχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο Δλφηεηεο 5.2.7 θαη 5.3.7.  

 

Αληίζεηα, πξνθχπηεη φηη ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πηνζεηεί κφλν ηνπο 

δψδεθα απφ ηνπο δεθαπέληε πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο θαη δελ 

αληηιακβάλεηαη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ παξαγφλησλ: θνχξαζε, άγρνο θαη ππνζηήξημε. Σα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ νδεγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ Δλφηεηα 5.4.7.  
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χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε πίεζε θαη ηα απζηεξά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζπκπηψκαηα θνχξαζεο ή άγρνπο. Χζηφζν, ε Σξάπεδα 

ζεσξεί φηη νη εξγαδφκελνη ηεο Σξάπεδαο είλαη ζπλεζηζκέλνη ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη 

πηζαλά ζπκπηψκαηα θνχξαζεο θαη άγρνπο ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο 

θαη φρη απφ ηελ Σξάπεδα. πσο αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην 5 ζχκθσλα κε κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: 

 

―Σν άγρνο θαη ε θνχξαζε είλαη δεδνκέλα θαη αλακελφκελα. Δίλαη ζην ρέξη 

ησλ ππαιιήισλ λα ην δηαρεηξίδνληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ζ Σξάπεδα 

δε ζεψξεζε αλαγθαίν λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο‖.  

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη δελ πηνζεηεί ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο σο ζεκαληηθνχο 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ πξνζέγγηζε απηή έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο φπσο ε θνχξαζε 

θαη ην άγρνο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηερλνινγηψλ (Proctor et 

al., 2008, Stamina-BPM., 2011, Marcora, 2009, Soja, 2011). 

 

Δπηπξφζζεηα, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δε 

ζπκβαδίδεη κε ηε δηαπίζησζε φηη ζηηο άιιεο δχν εμεηαδφκελεο Σξάπεδεο (Δπξσπατθή 

Σξάπεδα, Ακεξηθάληθε Σξάπεδα) νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ θαη πηνζεηήζεθαλ σο ζεκαληηθνί. χκθσλα κε φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηηο δχν Σξάπεδεο (Δπξσπατθή Σξάπεδα, Ακεξηθάληθε Σξάπεδα) ηα 

ηκήκαηα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πηνζεηνχζαλ ζπλερφκελεο δξάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πηζαλψλ αλεπηζχκεησλ παξελεξγεηψλ ηεο θφπσζεο θαη ηνπ άγρνπο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο ππνγξακκίδεηαη απφ 

αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ο παξάγνληαο θφπσζε αληηκεησπίδεηαη κε ππεπζπλφηεηα απφ ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα. Κπξίσο ην Σκήκα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ πηνζεηεί δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ αλεπηζχκεησλ 

παξελεξγεηψλ ηεο θφπσζεο. πρλά πξνηξέπνληαη νη ππάιιεινη πνπ 

εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα θνχξαζεο λα παίξλνπλ νιηγνήκεξε άδεηα ψζηε λα 

επηζηξέθνπλ δξηκχηεξνη θαη μεθνχξαζηνη ζηα θαζήθνληά ηνπο. Δίλαη 
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αιήζεηα φηη  νη ηξαπεδνυπάιιεινη ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα 

θφπσζεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απμεκέλα σξάξηα, 

απμεκέλν θφξην εξγαζίαο θαη ζπλερφκελε εθπαίδεπζε κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζε εμάληιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ‖.   

 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα: 

 

―Σν άγρνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε απηνεθηίκεζε, κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζε έλα θαχιν θχθιν ελνρνπνίεζεο θαη ακθηβνιίαο 

πνπ έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Σξάπεδαο. Γηαπηζηψζεθε φηη ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

αλεζχρεζε ηνπο ππαιιήινπο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νδήγεζε ζε 

απμεκέλα επίπεδα άγρνπο. Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο φηαλ νη εξγαδφκελνη 

αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη ηνπο αλαζέηνπκε λέεο αξκνδηφηεηεο ζε 

άγλσζηα πξνο απηνχο αληηθείκελα. Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα είρε ηέηνηνπ είδνπο επηπηψζεηο 

αχμεζεο άγρνπο δηφηη νη ππάιιεινη δελ ήηαλ εμνηθεησκέλε κε ηελ ΤA‖.  

 

πσο ππνγξακκίδεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα: 

 

―Σν ππεξβνιηθφ άγρνο έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Σξάπεδαο. Σν άγρνο πξνθαιείηαη θπξίσο φηαλ νη 

εξγαδφκελνη αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη ηνπο αλαζέηνπκε λέεο 

αξκνδηφηεηεο ζε άγλσζηα πξνο απηνχο αληηθείκελα. Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απμάλεη ηα επίπεδα άγρνπο δηφηη νη ππάιιεινη δελ 

είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ΤA. Χζηφζν, γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ ηελ 

Σξάπεδα λα κεησζεί ην άγρνο ζε έλα επίπεδν πνπ ζα δξα δεκηνπξγηθά γηα 

ηνπο ππαιιήινπο. Μεηαμχ άιισλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκηλάξηα Γηαρείξηζεο 

Άγρνπο. Δπηπξφζζεηα, ην ππεξβνιηθφ αξρηθφ άγρνο θαίλεηαη λα ππνρσξεί 

απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ππάιιεινη αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ ζεκαληηθή 

ππνζηήξημε ηφζν απφ εμσηεξηθνχο θαηαξηηζκέλνπο ζπκβνχινπο, φζν θαη 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιχζεο‖.  
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Γηα ηνλ παξάγνληα θφπσζε ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα επηζεκαίλεη:  

 

―Αξθεηνί ππάιιεινη εκθαλίδνπλ θαηά δηαζηήκαηα ζπκπηψκαηα θφπσζεο. 

Δγψ πξνηξέπσ ηνπο ππαιιήινπο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα θνχξαζεο λα 

παίξλνπλ νιηγνήκεξε άδεηα ψζηε λα επηζηξέθνπλ δξηκχηεξνη θαη 

μεθνχξαζηνη ζηα θαζήθνληά ηνπο. Δπηπξφζζεηα, αξθεηνί ηξαπεδηθνί 

ππάιιεινη φηαλ ιείπνπλ γηα αξθεηφ ρξφλν ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη επηζηξέθνπλ ζηα γξαθείν ηνπο βξίζθνπλ πνιιέο εθθξεκφηεηεο καδεκέλεο 

θαη αληηκεησπίδνπλ έλα κεγάιν θφξην εξγαζίαο. Απηφ νδεγεί ζε απμεκέλα 

σξάξηα θαη ζε εμάληιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ 

πξνζπαζεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα κε ζεκηλάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ‖.   

 

Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα δηαθνξνπνηνχληαη θαη σο πξνο ηνλ πξνηεηλφκελν παξάγνληα 

ππνζηήξημε. Αλ θαη ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ έρεη εκπεηξία ζε έξγα 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 5 πξνθχπηεη φηη ε Σξάπεδα δελ έδσζε έκθαζε ζηελ 

ππνζηήξημε απφ ζπκβνχινπο θαη πξνκεζεπηέο ιχζεσλ. πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Ζ ππνζηήξημε απφ ζπκβνχινπο θαη πξνκεζεπηέο ιχζεσλ ζεσξείηαη 

δεδνκέλε. Σνπο πιεξψλνπκε γηα λα θάλνπλε ηε δνπιεηά ηνπο‖.  

 

Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο (Salwan, 2007) θαη 

ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο άιιεο δχν Σξάπεδεο (Δπξσπατθή Σξάπεδα, 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα) πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ε ππνζηήξημε απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο θαη παξφρνπο ιχζεσλ νινθιήξσζεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. χκθσλα κε 

αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Αλ θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα δηαζέηεη επαξθέο θαη άξηηα εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ καο έιεηπε ε εκπεηξία ζε έξγα πηνζεζίαο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Γεδνκέλνπ φηη ε επηηπρία ή ε απνηπρία πηνζεζίαο έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο ή νινθιήξσζεο ζρεηίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη  κε ηελ επηινγή 
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ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ ηερλνινγίαο θαη ζπκβνχισλ ε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα έδσζε έκθαζε ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ. Ζ 

Σξάπεδα ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο 

θαη κε έλαλ θαηαμησκέλν πξνκεζεπηή ιχζεσλ ΤΑ γηα ηελ επηηπρεκέλε 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα‖.  

 

πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα:  

 

―Ζ Σξάπεδα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο 

ζπκβνχινπο θαη κε έλαλ θαηαμησκέλν πξνκεζεπηή ιχζεσλ ΤΑ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ ππνζηήξημε ηνπο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην γηα 

ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  

 

Σα παξαπάλσ εκπεηξηθά δεδνκέλα επαιεζεχνπλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηαμχ 

ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο φπσο θαη ηηο δηαθνξέο κε ηελ 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηε πξνζέγγηζε ησλ παξαγφλησλ: (α) άγρνο,         

(β) θνχξαζε θαη (γ) ππνζηήξημε. Χζηφζν, νξηζκέλεο δηαθνξέο ζηηο πξνζεγγίζεηο πηνζεζίαο 

ηερλνινγηψλ κεηαμχ Σξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 

(Δπξσπατθή Σξάπεδα, Ακεξηθάληθε Σξάπεδα) θαη Σξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο (Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο) είλαη αλακελφκελεο θαη 

ζπκβαδίδνπλ κε ηε βηβιηνγξαθία (Zoroya, 2011, Roztocki & Weistroffer, 2011, Soja, 2011). 

 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο εθηηκάηαη φηη νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ε Σξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κία ρψξα 

φπνπ γηα πάξα πνιιά ρξφληα ππήξρε κία θεληξηθή δηαρείξηζε θαη έλαο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο 

απφ ην θξάηνο φπνπ νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο δελ θαηείραλ ηνλ ίδην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 

ζε ζχγθξηζε κε Σξάπεδεο αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ.  

 

Απηή ε ηδηνκνξθία εθηηκάηαη φηη απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα αιιάμεη δηφηη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ φπσο θαη ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο έρεη εμνηθεησζεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζεκάησλ θαη ε αιιαγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο 

απαηηεί ρξφλν θαη πξνζπάζεηα. Ίζσο νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη κία θαηάιιειε ππνζηήξημε 
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απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ζπλεξγαδφκελνπο νξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα βνεζνχζε ηελ 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο λα μεπεξάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία. Ζ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα γηα παξάδεηγκα ιεηηνπξγνχλ ζε ρψξεο κε 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη ζπλεξγάδνληαη κε άιιεο Σξάπεδεο, νξγαληζκνχο θαη εηαηξίεο 

ζπκβνχισλ πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ θαη 

ζηελ ππνζηήξημε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία. 

 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο (άγρνο, θνχξαζε, ππνζηήξημε) 

νδήγεζαλ ην ζπγγξαθέα ζε κία πξφζζεηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εμεηάδνληαο 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ πηνζεζία ηερλνινγηψλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηπξφζζεηεο 

αλάιπζεο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αθφκε θαη κεηαμχ κεηαβαηηθψλ 

νηθνλνκηψλ ζηηο πξνζεγγίζεηο πηνζεζίαο ηερλνινγηψλ. Οξηζκέλεο Δπξσπατθέο πξψελ 

θνκκνπληζηηθέο ρψξεο φπσο ε ινβελία θαη ε Δζζνλία έθαλαλ ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή απφ ηελ έλαξμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ελψ άιιεο ρψξεο απφ ηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε φπσο ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία θαη ε Οπγγαξία πζηεξνχλ 

ζεκαληηθά ζηελ πηνζεζία ηερλνινγηψλ θαη ζηελ εκπεηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε απηή (Zoroja, 

2011, Zon, 2005).  

 

Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη φηη κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο φπσο ε ινβελία, ε Πνισλία θαη ε 

Δζζνλία έρνπλ ζηελφηεξεο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο 

φπσο ηε Γεξκαλία θαη ην γεγνλφο απηφ ζπκβάιιεη ζηε ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή 

ηερλνγλσζίαο πνπ νδεγεί ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά πηνζεζίαο ηερλνινγηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ρσξψλ θαη ζε κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε πηνζεζίαο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε Βνπιγαξία.  

 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ρψξεο 

απηέο (κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο) ππνδεηθλχνπλ φηη πηζαλφηαηα  ηνπηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηερλνινγηψλ θαη ηνλ παξάγνληα ππνζηήξημε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηερλνινγία θαη γηα ην ιφγν απηφ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο νινθιήξσζεο. Γηα 

παξάδεηγκα ζε αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο δηαπηζηψζεθαλ πςειή ξπζκνί πηνζεζίαο 

ηερλνινγηψλ κε αλάινγε ππνζηήξημε απφ ζπκβνχινπο θαη πξνκεζεπηέο ηερλνινγηθψλ 

ιχζεσλ (Duplaga & Astani, 2003) ελψ ζε ρψξεο κε κεηαβαηηθή νηθνλνκία φπσο ηε ινβελία 

θαη ηε ινβαθία νη επηρεηξήζεηο εκπιέθνληαη ιηγφηεξν ζε ζπλεξγαζίεο θαη ππνζηεξίδνληαη 

ιηγφηεξν απφ πξνκεζεπηέο θαη θαηάιιειεο ιχζεηο ηερλνινγηψλ (Bernroider, Sudzina, & 

Pucihar, 2011).  
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Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηελ εθηίκεζε φηη ηα δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη Σξάπεδεο επηδξνχλ ζηηο πξνζεγγίζεηο πηνζεζίαο 

ηερλνινγηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Χζηφζν, κε βάζε φιεο ηηο παξαπάλσ 

δηαπηζηψζεηο ν ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζηελ εθηίκεζε φηη νη παξάγνληεο:  (α) ππνζηήξημε απφ 

ζπκβνχινπο θαη πξνκεζεπηέο ιχζεσλ, (β) άγρνο θαη (γ) θφπσζε ζα έπξεπε λα εμεηάδνληαη 

θαη λα πηνζεηνχληαη σο ζεκαληηθνί θαη απφ Σξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία 

θαη επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δχν Σξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Ζ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν πξφηαζεο γηα κειινληηθή μερσξηζηή έξεπλα. 

 

Δθηφο απφ ηνπο παξάγνληεο: ππνζηήξημε απφ ζπκβνχινπο θαη πξνκεζεπηέο ιχζεσλ, άγρνο 

θαη θφπσζε ε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηπξφζζεησλ δψδεθα πξνηεηλφκελσλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ησλ ηξηψλ κειεηψλ πεξίπησζεο 

(Δπξσπατθή Σξάπεδα, Ακεξηθάληθε Σξάπεδα, Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο). 

πγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ νη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα, (γ) ην θφζηνο, (δ) νη δεμηφηεηεο, (ε) ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή, (δ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο 

Σξάπεδαο, (ε) ε επηθνηλσλία, (ζ) ν ζηφρνο, (η) νη θίλδπλνη, (θ) ε ζηξαηεγηθή, (ι) νη 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη (κ) ε αζθάιεηα. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο νινθιήξσζεο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3 θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ επαιεζεχνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο Δλφηεηεο 

5.2.7, 5.3.7 θαη 5.4.7 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

 

Αλ θαη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο ηξείο κειέηεο πεξίπησζεο πηνζεηνχλ ηνπο  

παξαπάλσ πξνηεηλφκελνπο παξάγνληεο σο ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

Σξαπεδψλ σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ πέληε λένη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο νινθιήξσζεο: (α) ε θνπιηνχξα, (β) νη εμσηεξηθέο πηέζεηο,                      

(γ) ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο, (δ) ε εηαηξηθή 

θνπιηνχξα θαη (ε) ε δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ.  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε νη παξάγνληεο απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.1 πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 
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ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ θαη ηελ  

ηεξάξρεζε ησλ παξαγφλησλ απφ ηηο επηιεγκέλεο Σξάπεδεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 5. Ζ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ αθνινπζεί 

παξαθάησ. 

 

Κξίζηκνη Παξάγνληεο 

πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

 

Ηεξάξρεζε 

από ηελ 

Δπξσπατθή 

Σξάπεδα 

Ηεξάξρεζε 

από ηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Ηεξάξρεζε 

από ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ν.Α. 

Δπξώπεο 

Μέζνο 

Όξνο 

ηξαηεγηθή 

Lawler et al., (2008), 

Luthria & Rabhi, 

(2009), Schonewille, 

(2010) 

5 2 5 4 

ηόρνο 

Lee et al., (2010), 

Lawler et al., (2008), 

IBM, (2008) 

12 6 7 8,3 

Πιενλεθηήκαηα 

Lawler et al., (2008), 

Schonewille, (2010), 

HP, (2008), Graves, 

(2009), Yoon & Carter, 

(2007), Baskerville et 

al., (2010), HP, (2008) 

3 3 2 2,6 

Δπζπγξάκκηζε 

Σερλνινγίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Graves, (2009), 

Baskerville et al., 

(2010), Luthria & 

Rabhi, (2009), 

Ignatiadis et  al.,(2008), 

IBM,(2008), Luftman, 

(2003),  Grembergen, 

(2010), Joachim et al., 

(2011) 

11 11 11 11 

Κόζηνο 

Mueller et al., (2010), 

Gold-Bernstein & Ruh, 

(2004), Marks, (2008), 

Luthria & Rabhi, 

(2009), Ignatiadis et.al., 

(2008), HP., (2008), 

Mohamad & Ismail, 

(2009) 

2 4 1 2,3 

Δπηθνηλσλία 

Lee et al., (2010), 

Schonewille, (2010), 

Cornelissen, (2011) 

10 12 8 10 

Κίλδπλνη 

Lawler et al., (2008), 

Robert & Chapman, 

(2011), Antikainen & 

Pekkola, (2009) 

9 10 6 8,3 

Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο 

Lawler et al., (2008), 

IBM, (2008), Gupta, 

(2010) 

8 9 12 9,6 

Αζθάιεηα 

IBM, (2008), Mohamad 

& Ismail, (2009), 

Lawler et al., (2008), 

Claessens, (2004), 

Hanacek et al., (2010) 

1 1 3 1,6 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127
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Κξίζηκνη Παξάγνληεο 

πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

 

Ηεξάξρεζε 

από ηελ 

Δπξσπατθή 

Σξάπεδα 

Ηεξάξρεζε 

από ηελ 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Ηεξάξρεζε 

από ηελ 

Σξάπεδα ηεο 

Ν.Α. 

Δπξώπεο 

Μέζνο 

Όξνο 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή. 

Themistocleous & 

Mantzana, (2010) 
7 8 9 8 

Κόπσζε 

Proctor et al., (2008), 

Stamina-BPM., (2011), 

Marcora, (2009) 

15 14 - 14,5 

Άγρνο 

Proctor et al., (2008), 

Stamina-BPM., (2011), 

Marcora, (2009) 

14 15 - 14,5 

Γεμηόηεηεο 

Schonewille, (2010), 

Stone, (2005), 

Antikainen & Pekkola, 

(2009) 

13 13 10 12 

Δκπόδηα 
Themistocleous & 

Mantzana, (2010) 
4 7 4 5 

Τπνζηήξημε Salwan, (2007) 6 5 - 5,5 

Κνπιηνύξα 

Νένη Παξάγνληεο 

Δμσηεξηθέο Πηέζεηο 

Τπνζηήξημε από ηε 

Γηνίθεζε θαη ηα 

Αλώηαηα ηειέρε ηεο 

Σξάπεδαο 

Δηαηξηθή Κνπιηνύξα 

Γηαθπβέξλεζε ΤΑ 

Πίλαθαο 6.1: Ηεξάξρεζε ησλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο από ηηο Σξείο Δπηιεγκέλεο Σξάπεδεο 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 6.1 ε Δπξσπατθή θαη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα πηνζεηνχλ φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο ελψ ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθή δελ πηνζεηεί ηνπο παξάγνληεο 

θνχξαζε, άγρνο θαη ππνζηήξημε σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη κία κηθξή δηαθνξνπνίεζε 

ζηελ ηεξάξρεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ Σξαπεδψλ πνπ νδεγεί ην 

ζπγγξαθέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε κία επηπξφζζεηε αλάιπζε ησλ 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.  

 

Γηα ηελ Δπξσπατθή θαη ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ε αζθάιεηα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

παξάγνληα νινθιήξσζεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ελψ γηα ηελ 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ην θφζηνο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα 

αζθάιεηα (IBM., 2008, Mohamad & Ismail, 2009, Lawler et al., 2008, Claessens, 2004, 

Hanacek et al., 2010) θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα θφζηνο (Mueller et al., 2010, 

Gold-Bernstein & Ruh, 2004, Marks, 2008, Luthria & Rabhi, 2009, Ignatiadis et.al., 2008, 

HP., 2008, Mohamad & Ismail, 2009) αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη επαιεζεχεηαη απφ ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα ησλ ηξηψλ κειεηψλ πεξίπησζεο. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404802003127
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πσο αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην 5 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζχκθσλα κε 

αλψηαην ζηέιερνο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

  

―Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα έρεη αλαπηχμεη κία ζεκαληηθή ζρέζε εκπηζηνζχλεο 

κε ηνπο πειάηεο ηεο. Κάζε ελέξγεηα πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζε απηή ηε 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο βιάπηεη ζνβαξά ηελ εηθφλα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ παξνρή 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απμάλεη ην επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο 

γηα ην ιφγν φηη εθζέηεη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο θαη δεδνκέλα 

ζε αλνηρηά θαη επάισηα πεξηβάιινληα. Πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα απνηειεί ε αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ‖. 

 

χκθσλα κε αλψηαην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο:  

 

―Κάζε ελέξγεηα πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο βιάπηεη ζνβαξά 

ηελ εηθφλα ηεο Σξάπεδαο κε ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Δίλαη αιήζεηα φηη 

έρνπκε δερηεί ζην παξειζφλ έλα ηζρπξφ πιήγκα φηαλ θαθφβνπινη ρξήζηεο 

θαηάθεξαλ λα ππνθιέςνπλ ζηνηρεία πειαηψλ. Έρνπκε πάξεη αξθεηά λέα 

κέηξα θαη ε αζθάιεηα πνπ πξνζθέξνπκε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Χζηφζν, ε αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ έρεη κία δπλακηθή δηφηη ζπλερψο εκθαλίδνληαη λέεο 

απεηιέο. Γηα ην ιφγν απηφ ε επίδξαζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ αζθάιεηα 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα‖.  

 

πσο ππνγξακκίδεη κέινο ηεο δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Δίλαη αιήζεηα φηη νη Σξάπεδεο γεληθφηεξα θαη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

εηδηθφηεξα απνηεινχλ επηζπκεηνχο ζηφρνπο γηα ηνπο θαθφβνπινπο ρξήζηεο 

(hacker). Κάζε θαθφβνπιε ελέξγεηα πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ 

εηθφλα ηεο Σξάπεδαο. Δπεηδή νη θαθφβνπινη ρξήζηεο εμειίζζνληαη ζπλερψο 

θαη αλαθαιχπηνπλ λένπο ηξφπνπο επίζεζεο ε Σξάπεδα νθείιεη λα 

δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη λα αλαβαζκίδεη ην 



Κεθάιαην 6: Αλαζεψξεζε ηνπ Μεζνδνινγηθνχ Πιαηζίνπ Λήςεο Απνθάζεσλ 

 

 

ζειίδα 308                                                                                                                                     Νηθφιανο Μπαζηάο  

 

επίπεδν αζθάιεηαο ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά απφ λέεο 

απεηιέο. Ζ πξφιεςε είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο. Ζ Σξάπεδα δελ έρεη ηελ 

πνιπηέιεηα λα πεξηκέλεη ηνπο θαθφβνπινπο ρξήζηεο λα εηζέιζνπλ ζηα 

ηξαπεδηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη λα επηδηνξζψζεη κεηά ηα θελά ζηελ 

αζθάιεηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηηο επηζέζεηο. Ζ δεκηά γηα ηελ Σξάπεδα ζα 

είλαη θαηαζηξνθηθή‖.    

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηεξάξρεζε ηνπ παξάγνληα αζθάιεηα εθηηκάηαη φηη δελ είλαη 

ζεκαληηθή δηφηη φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.1 ε αζθάιεηα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε 

ζηελ Δπξσπατθή θαη Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη κία αξθεηά πςειή ζέζε ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (ζέζε 3). Σν γεγνλφο φηη ην θφζηνο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

παξάγνληα νινθιήξσζεο γηα ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο εθηηκάηαη φηη 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κία αξθεηά κηθξφηεξε Σξάπεδα (ζε ζρέζε 

κε ηελ Δπξσπατθή θαη Ακεξηθάληθε Σξάπεδα) κε κηθξφηεξν πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πηνζεζία 

ηερλνινγηψλ.  

 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ν παξάγνληαο θφζηνο εκθαλίδεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ελψ ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ζηελ ηέηαξηε ζέζε. Ζ κηθξή απηή δηαθνξνπνίεζε πηζαλφηαηα λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ιφγνπ κεγέζνπο: (α) έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δηαζέηεη κεγάια πνζά γηα ηελ πηνζεζία ηερλνινγηψλ νινθιήξσζεο θαη (β) αλακέλεη νθέιε 

απφ ηελ πηνζεζία ηερλνινγηψλ νινθιήξσζεο πνπ ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο. ε θάζε 

πεξίπησζε ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα θφζηνπο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα 

θαη ησλ ηξηψλ κειεηψλ πεξίπησζεο.  

 

πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν έξγνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα: 

 

―Μία εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θφζηνο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δεηήζεθε 

απφ ηε δηνίθεζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο πξηλ ιεθζεί ε απφθαζε γηα 

πηνζεζία ηεο ΤΑ. Σν θφζηνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα λα 

θαηαλνήζεη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα ηα νθέιε απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη 

λα πεηζηεί γηα ην ελδερφκελν θέξδνο ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ ππνζηήξημε 

ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.          
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χκθσλα κε αλψηαην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ Σξάπεδα καο επελδχεη πνιχ κεγάια πνζά ζηελ πηνζεζία λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Σν θφζηνο εμεηάδεηαη πάληα πξνζεθηηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

ζπλνιηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Σξάπεδα. Αλ θαη ην θφζηνο γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαηλνκεληθά θαίλεηαη πςειφ ε 

Σξάπεδα αλακέλεη ζεκαληηθά ζπλνιηθά νθέιε πνπ ζα ππεξθαιχςνπλ ην 

αλακελφκελν θφζηνο‖. 

 

Ο παξάγνληαο θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ, ην 

πξνζσπηθφ, ηηο επηπξφζζεηεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ινηπά έμνδα επηζεκαίλεηαη  

σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή:  

 

―Σν θφζηνο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη κε κία ζρεηηθή αθξίβεηα  απφ ηελ 

αξρή. ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ππήξραλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Σν θφζηνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη καδί κε ηα αλακελφκελα 

πιενλεθηήκαηα θαζνξίδνπλ ην θέξδνο ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηα ην ιφγν απηφ ην θέξδνο απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή‖. 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 5 αλ θαη νη 

ηξείο Σξάπεδεο δε ρξεζηκνπνηήζαλε κία ηαμηλφκεζε ηνπ θφζηνπο απνδέρνληαη φηη κία 

δηάθξηζε ζε άκεζν θφζηνο θαη ζε έκκεζν θφζηνο θαη κία επηπξφζζεηε δηάθξηζε ηνπ έκκεζνπ 

θφζηνπο ζε έκκεζν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο θαη έκκεζν θφζηνο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο ζα βνεζνχζε ζηνλ θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πηνζεηνχλ ηε πξνηεηλφκελε ηαμηλφκεζε ηνπ θφζηνπο.  

 

ε πςειή ζέζε ζεκαληηθφηεηαο θαη ζηηο ηξείο Σξάπεδεο (Πίλαθα 6.1) βξίζθνληαη: (α) ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη (β) ηα εκπφδηα. Σφζν ε ζεκαληηθφηεηα ησλ πιενλεθηεκάησλ (Lawler et 

al.,2008, Schonewille, 2010, Graves, 2009, Yoon & Carter, 2007, Baskerville et al., 2010) 

φζν θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ εκπνδίσλ (Themistocleous & Mantzana, 2010) αλαθέξεηαη απφ 
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ηε βηβιηνγξαθία θαη επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

Κεθάιαην 5 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. πγθεθξηκέλα ν παξάγνληαο 

πιενλεθηήκαηα εκθαλίδεηαη: (α) ζηελ ηξίηε ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα, (β) ζηελ ηξίηε 

ζέζε ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη (γ) ζηε δεχηεξε ζέζε ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 

Ο παξάγνληαο εκπφδηα εκθαλίδεηαη: (α) ζηελ ηέηαξηε ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα, (β) 

ζηελ έβδνκε ζέζε ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη (γ) ζηελ ηέηαξηε ζέζε ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη κηθξέο παξαπάλσ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ Σξαπεδψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ πιενλεθηήκαηα θαη εκπφδηα εθηηκάηαη φηη 

δελ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία δηφηη νη απνθιίζεηο είλαη κηθξέο θαη νη δχν παξάγνληεο 

νινθιήξσζεο πεξηιακβάλνληαη ζε πςειέο ζέζεηο θαη ζηηο ηξείο Σξάπεδεο. Σα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δχν παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο αληίζηνηρεο Δλφηεηεο ζην Κεθάιαην 5.  

 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ππφινηπσλ 

πξνηεηλφκελσλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. πγθεθξηκέλα σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

επαιεζεχνληαη: (α) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (β) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο, (γ) ε επηθνηλσλία, (δ) ν ζηφρνο, (ε) νη θίλδπλνη, (δ) ε 

ζηξαηεγηθή, (ε) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (ζ) ε αζθάιεηα θαη (η) ε ππνζηήξημε. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ  παξαπάλσ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο αλαθέξεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία 

θαη επαιεζεχεηαη απφ ηηο ηξείο Σξάπεδεο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο δελ 

παξνπζηάδνληαη κεγάιεο απνθιίζεηο ζηελ ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ Σξαπεδψλ. Οη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο εθηηκάηαη φηη νθείινληαη 

κεηαμχ άιισλ: (α) ζε θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο θαη (β) ζην κέγεζνο ησλ Σξαπεδψλ.  

 

Δθηφο απφ ηελ αλάιπζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαη ζρεηίδεηαη κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξνηεηλφκελν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ πέληε λένη ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε. πγθεθξηκέλα νη λένη παξάγνληεο είλαη: (α) ε θνπιηνχξα, (β) ε 

δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ, (γ) ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε, (δ) νη πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη (ε) ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Ζ 

αλάιπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο λένπο παξάγνληεο παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ.   
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Ζ εγθαζίδξπζε κίαο ππνζηεξηθηηθήο θνπιηνχξαο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο θαη ησλ ηξηψλ Σξαπεδψλ. 

χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ: 

 

―Γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα ε θνπιηνχξα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

Ζ Σξάπεδα είλαη αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο θαη επηθξνηεί ζπλερφκελεο αιιαγέο 

πνπ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Σξάπεδαο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα νη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο λα 

αζπάδνληαη ην φξακά ηεο Σξάπεδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε εγθαζίδξπζε κίαο 

ππνζηεξηθηηθήο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο πξνο δξάζεηο φπσο ε πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη βνεζάεη ζην λα 

ακβιπλζνχλ ελδερφκελεο αληηδξάζεηο ησλ ππαιιήισλ‖.   

 

Παξφκνηα πξνζέγγηζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. χκθσλα κε ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αληηιακβάλεηαη φηη ε κε χπαξμε κίαο θνηλήο 

θνπιηνχξαο ζηα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θξάηε φπνπ έρεη παξνπζία ε Σξάπεδα δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. πσο αλαθέξεηαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

―Έρνπκε παξνπζία ζε πάλσ απφ 160 ρψξεο ζε φιεο ηηο επείξνπο. Οη 

εξγαδφκελνη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο. ε θάζε πεξίπησζε ε Σξάπεδα ζέβεηαη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη επηδηψθεη έλα πνιππνιηηηζκηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Χζηφζν, νη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο δε ζα πξέπεη λα αληηζηέθνληαη ζε λέεο 

ηδέεο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο  πνπ νδεγνχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

Σξάπεδαο. Ζ εγθαζίδξπζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο γηα δξάζεηο φπσο ε 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα‖.   

 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα θνπιηνχξα παξαηεξείηαη θαη ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. πσο επηζεκαίλεηαη  απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Σξάπεδαο: 

 

―Ζ Σξάπεδα καο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηε ρψξα καο. Δπηπξφζζεηα, 

δελ έρνπκε πνιινχο μέλνπο ππαιιήινπο. Χζηφζν ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε 
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απνδνρή κίαο θνηλήο θνπιηνχξαο ππνζηεξίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

Σξάπεδαο θαη βνεζάεη δξάζεηο φπσο ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή κεηψλνληαο ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή‖.  

 

Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

παξάγνληα δηαθπβέξλεζε ΤΑ. Σε δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ νη δχν Σξάπεδεο (Δπξσπατθή θαη 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα) ηελ αληηιακβάλνληαη σο κία πξνζέγγηζε πνπ κεηαμχ άιισλ παξέρεη 

επζπγξάκκηζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο θαη ειέγρεη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηνίθεζε θαη ηελ αζθάιεηα. Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ ζχκθσλα κε ηηο δχν Σξάπεδεο απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα θαζφηη βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο ζηελ επίβιεςε θαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο ππνγξακκίδεη αλψηαην ζηέιερνο ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηά ηελ 

πξφζθαηε δηαδηθαζία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. ηελ αξρή δελ ππήξρε μεθάζαξνο θαηακεξηζκφο 

θαη ε δηαθπβέξλεζε ΤΑ απνηεινχζε απιά έλα θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο 

ζηξαηεγηθήο. Χζηφζν, θάλεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ φηη απνηειεί 

μερσξηζηφ παξάγνληα θαη βνεζάεη ζεκαληηθά ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

χκθσλα κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ Σξάπεδα καο ζεσξεί φηη ε δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ο ζσζηφο 

θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ θαη ε επζπγξάκκηζε ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Σξάπεδαο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ έξγνπ‖.     

   

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα δηαθπβέξλεζε ΤΑ δελ πξνθχπηεη ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο δελ αλαθέξεηαη απφ θαλέλαλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν ηεο Σξάπεδαο νχηε πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Ο 

ζπγγξαθέαο εθηηκάεη φηη ην γεγνλφο απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηε κηθξή θιίκαθα ησλ έξγσλ 

πηνζεζίαο ηερλνινγηψλ ζηε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πηζαλφηαηα λα ζεσξεί φηη έλα κηθξφ έξγν πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

κπνξεί λα δηνηθεζεί ρσξίο ηνλ παξάγνληα δηαθπβέξλεζε ΤΑ. Χζηφζν, εθηηκάηαη φηη ε 
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Σξάπεδα ζα κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα δηαθπβέξλεζε ΤΑ 

εάλ: (α) ζπκκεηείρε ζε πεξηζζφηεξν πνιχπινθα θαη κεγαιχηεξα έξγα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ θαη     

(β) απνθηνχζε κεγαιχηεξν κέγεζνο (πνιιέο θαη πνιχπινθεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο). 

 

Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη επίζεο ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα ππνζηήξημε 

απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Αλ θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα δελ αλαθέξεηαη απφ ηηο δχν κεγαιχηεξεο Σξάπεδεο (Δπξσπατθή 

θαη Ακεξηθάληθε Σξάπεδα) παξαηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Σν ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε 

ηεο Σξάπεδαο θαη ηα αλψηαηα ηξαπεδηθά ζηειέρε. Υσξίο ηελ θαηάιιειε 

ππνζηήξημε απφ ηα αλψηαηα ηξαπεδηθά ζηειέρε νπνηνδήπνηε έξγν πηνζεζίαο 

αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Ζ ππνζηήξημε ηνπο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ Δπξσπατθή θαη Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ε 

ππνζηήξημε απφ ηε Γηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα ηξαπεδηθά ζηειέρε ζε έλα έξγν πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζεσξείηαη δεδνκέλε. Χζηφζν, εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη σο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απφ θάζε Σξάπεδα πξηλ 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε ππνζηήξημε γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

έξγνπ.     

 

Έλαο επηπξφζζεηνο λένο παξάγνληαο νινθιήξσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα είλαη νη πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. πσο ππνγξακκίδεηαη απφ ην 

δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο ηεο κεραλνγξάθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ 

δέρεηαη αξθεηέο πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ επηηπρία ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηεο Σξάπεδαο ζπκβαδίδεη κε ηελ επηηπρία ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηεο ρψξαο (κεηαβαηηθή νηθνλνκία). Γηα ην ιφγν απηφ 

πηέζεηο θπξίσο απφ ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ θαη είλαη αλακελφκελεο. 

Δπηπξφζζεηα, ππήξμαλ αθφκε θαη πηέζεηο σο πξνο ηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ ιχζεσλ ηεο ΤΑ. Ζ Σξάπεδα νθείιεη λα 
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εμεηάδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη κε ζνβαξφηεηα ηηο πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξναζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηεο 

Σξάπεδαο‖.  

 

Αλ θαη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο δελ αλαθέξζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα εθηηκάηαη φηη νη Σξάπεδεο είλαη αλακελφκελν λα δέρνληαη νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ επηξξνή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα εθηηκάηαη φηη ζρεηίδεηαη: (α) κε ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο, (β) κε 

ην είδνο ηνπ πνιηηεχκαηνο, (γ) κε ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη (δ) κε ηε 

θνπιηνχξα. Οη Σξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν δέρνληαη επηδξάζεηο. 

Γηα ην ιφγν απηφ νη εμσηεξηθέο πηέζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη νη Σξάπεδεο νθείινπλ λα ηνλ εμεηάδνπλ.      

 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη σο λένο παξάγνληαο νινθιήξσζεο  ε 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πεξηιακβάλεη θπξίσο θνηλέο πξαθηηθέο 

ζε ζέκαηα αξρψλ, νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ φηαλ απνπζηάδνπλ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη σο 

μερσξηζηφο  παξάγνληαο νινθιήξσζεο απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη παξαηεξείηαη ζηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα: 

 

―Σν έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ηελ αξρή ππήξμαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδψλ. Σα πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ 

θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Ζ εγθαζίδξπζε κηαο θνηλά απνδεθηήο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ αληηιακβάλεηαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα θαη ηνλ ελζσκαηψλεη ζηνλ παξάγνληα θνπιηνχξα. Απηφ εθηηκάηαη 

φηη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δε 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε άιιεο ρψξεο. Ηδηαίηεξα ζε έξγα παγθφζκηαο θιίκαθαο ζα πξέπεη λα 

δηακνξθψλεηαη κία θνηλά απνδεθηή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα γηα ηελ επηηπρία ελφο έξγνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 
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πνιηηηζκφ θαη ηε ζξεζθεία θαη ηεο θνπιηνχξαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο 

Σξάπεδαο. 

 

Με βάζε ηε παξαπάλσ αλάιπζε επαιεζεχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ δεθαπέληε 

πξνηεηλφκελσλ θαη ησλ πέληε λέσλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην 

αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα νη παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα, (γ) ην 

θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε, (ε) νη δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (ζ) ε 

επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο, (η) ε επηθνηλσλία, 

(θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, (κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα  

(ν) ε ππνζηήξημε, (π) ε θνπιηνχξα, (ξ) ε δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ, (ζ) ε ππνζηήξημε απφ ηε 

δηνίθεζε θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, (η) νη πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη 

(π) ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα.  

 

Μία πξφζζεηε αλάιπζε ππνδεηθλχεη φηη νη παξαπάλσ παξάγνληεο νινθιήξσζεο δελ είλαη 

αλεμάξηεηνη θαη αξθεηνί παξάγνληεο νινθιήξσζεο επεξεάδνπλ άιινπο παξάγνληεο. Γηα 

παξάδεηγκα παξαηεξείηαη φηη νη παξάγνληεο άγρνο, θφπσζε θαη θνπιηνχξα κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηνλ παξάγνληα αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Ο θφβνο γηα κία ελδερφκελε αχμεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ζε έλα άγλσζην αληηθείκελν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλα επίπεδα 

άγρνπο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε κία αληίζηαζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, κία ελδερφκελε θνχξαζε πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο ζε έλα άγλσζην αληηθείκελν κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηνλ παξάγνληα αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη γηα ηνλ 

παξάγνληα θνπιηνχξα φπνπ ε κε χπαξμε κηαο θνηλήο θνπιηνχξαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζε έξγα πηνζεζία ηερλνινγηψλ.  

 

Μία αιιεινεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ παξαηεξείηαη θαη ζηνπο παξάγνληεο απφδνζεο φπνπ 

έλα απμεκέλν θφζηνο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα 

θαη ελδερφκελα εκπφδηα ηνπ έξγνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Μία 

έξεπλα πνπ ζα πξνζδηφξηδε ηηο αιιεινεπηδξάζεηο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πξνηείλεηαη 

γηα κειινληηθή έξεπλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξίζεη ην πφζν 

ζεκαληηθέο είλαη νη αιιεινεπηδξάζεηο ησλ παξαγφλησλ θαη ην πφζν επηδξά ν έλαο 

παξάγνληαο ζηνλ άιινλ.   
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ηελ Δλφηεηα 6.3.2 παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ.   

 

6.3.2  Αλάιπζε ησλ Δκπεηξηθώλ Γεδνκέλσλ πνπ ρεηίδνληαη κε ηελ 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Παξαγόλησλ 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηηο Δλφηεηεο 5.2.8, 5.3.8 θαη 5.4.8 ειέγρνληαη ζην ζεσξεηηθφ 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα ειέγρνληαη: (α) νη παξάγνληεο απφδνζεο 

(performance factors), (β) νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο (human factors), (γ) νη επηρεηξεζηαθνί 

παξάγνληεο (business factors) θαη (δ) νη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο (technical factors). Απφ ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη θαη νη ηξείο Σξάπεδεο: (α) επαιεζεχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

κίαο θαηάιιειεο ηαμηλφκεζεο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο ζην έξγν θαη (β) πηνζεηνχλ ηηο 

πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο σο θαηάιιειεο θαηεγνξίεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα δελ ππνδεηθλχνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ Σξαπεδψλ ζηηο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. 

 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα:  

 

―Δίλαη αιήζεηα φηη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δε ρξεζηκνπνίεζε έλα δνκεκέλν πιαίζην πνπ λα 

πεξηιακβάλεη κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. 

Δμεηάζηεθαλ αξθεηνί παξάγνληεο πξηλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αιιά κε έλαλ κε δνκεκέλν ηξφπν. Μία αθαδεκατθή 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζα δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ θαη ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα‖. 

 

Αλψηαην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο ππνγξακκίδεη:  

 

―Αξγήζακε ιίγν λα βάινπκε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζε κηα ζεηξά. Έλα πιαίζην πνπ ζα πξνζδηφξηδε 
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απφ ηελ αξρή κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζα δηεπθφιπλε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ θαη ζα εμνηθνλνκνχζε πνιχηηκν ρξφλν. 

Δπηπξφζζεηα, νη παξάγνληεο ζα παξνπζηαδφληνπζαλ κε έλαλ πην δνκεκέλν 

θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ζηηο εθζέζεηο πξνο ηα άιια εκπιεθφκελα ηκήκαηα θαη 

ηε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο‖.    

 

πσο επηζεκαίλεη ν επηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηεξηθηηθψλ 

Λεηηνπξγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Μία θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη παξάγνληεο 

απφδνζεο, αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη 

ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο βξίζθεηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Απηή ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ζηελ νπζία ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα‖. 

 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα:  

 

―Δμεηάζηεθαλ αξθεηνί παξάγνληεο πξηλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα. Χζηφζν, πξαθηηθά 

θαηεγνξηνπνηήζακε ηνπο παξάγνληεο ζε δχν κφλν θαηεγνξίεο. 

Υξεζηκνπνηήζακε κία ηαμηλφκεζε ζε επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη 

ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο. ηελ πνξεία δηαπηζηψζακε φηη κία πνην 

εκπεξηζηαησκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ζα δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ Σξάπεδα 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ θαη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Μία  θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε 

παξάγνληεο απφδνζεο, ζε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, ζε επηρεηξεζηαθνχο 

παξάγνληεο θαη ζε ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο  ζα ππνβνεζνχζε ζεκαληηθά 

ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα‖. 
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πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―Γελ είρακε ππφςε θάπνην πιαίζην πνπ αθνξά ηνπο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Μία  θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε 

παξάγνληεο απφδνζεο, ζε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, ζε επηρεηξεζηαθνχο 

παξάγνληεο θαη ζε ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο ζα δηεπθφιπλε ηελ θαηαλφεζε 

ησλ παξαγφλησλ θαη νη παξάγνληεο ζα παξνπζηαδφληνπζαλ κε έλαλ πην 

δνκεκέλν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν πξνο ηελ δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο‖.     

 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Γελ θαηεγνξηνπνηήζακε ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νινθιήξσζεο γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δθ ησλ πζηέξσλ ζα 

ιέγακε φηη κία  θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο ζα 

δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παξαγφλησλ‖.     

 

πσο επηζεκαίλεη αλψηαην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο: 

 

―Μία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε παξάγνληεο απφδνζεο, 

επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο ζηελ νπζία 

ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Σξάπεδαο‖. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ εκπεηξηθά δεδνκέλα επαιεζεχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

πξνηεηλφκελεο ηαμηλφκεζεο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. Ζ πξνηεηλφκελε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε παξάγνληεο απφδνζεο, ζε αλζξψπηλνπο 

παξάγνληεο, ζε επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη ζε ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο ζα 

δηεπθφιπλε ηελ θαηαλφεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο. Οη πξνζεγγίζεηο ησλ Σξαπεδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξάγνληεο 

απφδνζεο (εκπφδηα, πιενλεθηήκαηα, θφζηνο) αλαθέξνληαη παξαθάησ.    
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πσο ππνγξακκίδεη αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ:  

 

―Οη παξάγνληεο απφδνζεο εμαζθαιίδνπλ απαληήζεηο ζε θξίζηκα εξσηήκαηα 

πνπ απαζρνινχλ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη δίλνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, γηα ην ελδερφκελν θφζηνο απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο αξλεηηθνχ 

αληίθηππνπ απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

χκθσλα κε αλψηαην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―Οη παξάγνληεο απφδνζεο δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Σα αλακελφκελα νθέιε ζα πξνθχςνπλ ηφζν απφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο φζν θαη απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Σα 

πιενλεθηήκαηα φκσο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζηελή ζπλάξηεζε κε ηα 

εκπφδηα θαη ην θφζηνο. Ζ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα ρξεζηκνπνίεζε κία 

αλάιπζε πιενλεθηεκάησλ θαη θφζηνπο (cost benefit analysis) πξηλ 

απνθαζίζεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Χζηφζν, ε 

Σξάπεδα δηαπίζησζε φηη ζηελ πνξεία εκθαλίζηεθαλ νξηζκέλα εκπφδηα φπσο 

ε πνιππινθφηεηα ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ νξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζσζηά. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηα εκπφδηα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην θφζηνο πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα απφ ηελ αξρή ψζηε λα ππάξρεη κία εθηίκεζε γηα ηα ζπλνιηθά 

νθέιε απφ κία ελδερφκελε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

πσο επηζεκαίλεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα: 

 

―Μία δηάθξηζε εκπνδίσλ θαη πιενλεθηεκάησλ ζε νηθνλνκηθά, 

επηρεηξεζηαθά, νξγαλσζηαθά θαη ηερλνινγηθά εκπφδηα θαη πιενλεθηήκαηα 

ζα βνεζνχζε ηδηαίηεξα ζηνλ θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ ζπλνιηθνχ νθέινπο απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 
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χκθσλα κε αλψηαην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Οη παξάγνληεο απφδνζεο πξνζδηνξίδνπλ ηα νθέιε απφ ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

εμεηάδεη πάληα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην θφζηνο απφ ηελ πηνζεζία 

ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα λα ππνινγίζεη ην θέξδνο. Μία επηπξφζζεηε 

αλάιπζε ησλ πηζαλψλ εκπνδίσλ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε δηφηη 

ελδερφκελα πξνβιήκαηα θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη ζην θφζηνο 

ηνπ έξγνπ‖.   

 

πσο επηζεκαίλεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: 

 

―Μία ηαμηλφκεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ζε νηθνλνκηθά, 

επηρεηξεζηαθά, νξγαλσζηαθά θαη ηερλνινγηθά εκπφδηα θαη πιενλεθηήκαηα 

ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ απφδνζεο θαη 

ζηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ απφδνζεο ζηε δηνίθεζε ηεο 

Σξάπεδαο, ζηνπο ππαιιήινπο θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο‖. 

 

Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη θαη νη ηξείο Σξάπεδεο επαιεζεχνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ παξαγφλησλ απφδνζεο. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε φινπο 

ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο κία ηαμηλφκεζε ηνπ θφζηνπο ζε άκεζν θαη  έκκεζν θφζηνο θαη κία 

επηπξφζζεηε ηαμηλφκεζε ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζε: (α) έκκεζν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

αλζξψπνπο θαη (β) έκκεζν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο Σξάπεδαο ζα 

βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δθηφο απφ ηελ θαηεγνξία ησλ 

παξαγφλησλ απφδνζεο επαιεζεχεηαη θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ αλζξσπίλσλ 

παξαγφλησλ. 

 

πσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3 νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ φπσο: (α) ε θφπσζε, (β) νη δεμηφηεηεο, (γ) ην 

άγρνο θαη (δ) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο:  
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―Οη αλζξψπηλνη παξάγνληεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί γηα ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα δηφηη θαζνξίδνπλ ηε ζηάζε ησλ ππαιιήισλ απέλαληη ζηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπο αλζξψπηλνπο παξάγνληεο θαη 

πξνζπαζεί κε ζπλερφκελα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα λα απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ, λα θεξδίζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ππαιιήισλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο θφπσζεο‖.   

 

χκθσλα κε αλψηαην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο:  

 

―Οη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε κία θαηεγνξία αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο. Αλζξψπηλνη παξάγνληεο φπσο ε 

θφπσζε, νη δεμηφηεηεο, ην άγρνο θαη ή αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε απφ ηελ Σξάπεδα θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κία 

μερσξηζηή θαηεγνξία παξαγφλησλ‖.  

 

Μία παξφκνηα πξνζέγγηζε επηζεκαίλεηαη απφ κέινο ηεο δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Ζ επηηπρία ηεο Σξάπεδαο αιιά θαη ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή βαζίδεηαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο. Οη αλζξψπηλνη 

παξάγνληεο φπσο νη δεμηφηεηεο θαη ή αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ιακβάλνληαη 

πάληα ζνβαξά ππφςε απφ ηελ Σξάπεδα‖.  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ε θαηεγνξία αλζξψπηλνη παξάγνληεο πηνζεηείηαη απφ ηηο 

ηξείο Σξάπεδαο σο θαηάιιειε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ κφλε 

δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο  

αλαθέξζεθαλ σο ζεκαληηθνί αλζξψπηλνη παξάγνληεο νη δεμηφηεηεο θαη ή αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή. ε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο φπσο ην άγρνο θαη ε θφπσζε δε δφζεθε ηδηαίηεξε 
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ζεκαζία απφ ηε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή 

εξκελεχεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.3.1. Δθηφο απφ ηηο θαηεγνξίεο: (α) 

παξάγνληεο απφδνζεο θαη (β) αλζξψπηλνη παξάγνληεο επαιεζεχεηαη θαη απφ ηηο ηξείο 

Σξάπεδεο ε ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ παξαγφλησλ.  

 

Οη επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο πνπ επαιεζεχνληαη απφ ηηο ηξείο Σξάπεδεο σο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

είλαη: (α) ε επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(IT & Business), (β) ε ζηξαηεγηθή, (γ) ε επηθνηλσλία, (δ) ν ζηφρνο θαη (ε) ν θίλδπλνο. 

χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ θαηεγνξία επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο απνηειεί κία ζεκαληηθή 

θαηεγνξία γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα. Ζ επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (IT & Business), ε ζηξαηεγηθή, ε 

επηθνηλσλία, ν ζηφρνο θαη ν θίλδπλνο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ εμεηάζηεθαλ κε πξνζνρή απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ζπλέβαιιαλ 

ζεκαληηθά ζηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα‖.    

   

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε αλψηαηνπ ζηέιερνο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ κε ηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (IT & Business), ε ζηξαηεγηθή, ε επηθνηλσλία, ν 

ζηφρνο θαη ν θίλδπλνο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ 

απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαηά ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη παξάγνληεο απηνί ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαη παξνπζηαζηνχλ θαιχηεξα ζε κία θαηεγνξία‖.    

 

χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: 

 

―Ζ επζπγξάκκηζε ηνπ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ κε ηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (IT & Business), ε ζηξαηεγηθή, ε επηθνηλσλία, ν 

ζηφρνο θαη ν θίλδπλνο κπνξεί λα απνηειέζνπλ κία θαηεγνξία. Όινη νη 

παξαπάλσ παξάγνληεο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο 
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πνπ εμεηάζηεθαλ κε πξνζνρή απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.    

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ φινη νη επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο εμεηάζηεθαλ απφ ηηο 

ηξείο Σξάπεδεο θαη επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δθηφο απφ ηηο θαηεγνξίεο: (α) παξάγνληεο απφδνζεο, (β) αλζξψπηλνη 

παξάγνληεο θαη (γ) επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο επαιεζεχεηαη θαη απφ ηηο ηξείο Σξάπεδεο ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ.   

 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη  παξάγνληεο: (α) αζθάιεηα, (β) ππνζηήξημε θαη (γ) 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα: 

 

―Οη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

Ζ  πηνζεζία ηεο ΤΑ επεξεάδεη ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα εμέηαζε ηελ επάξθεηα θαη πηζαλέο αλάγθεο 

αλαβάζκηζεο ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. Δπηπξφζζεηα, εμεηάζηεθαλ  

αλάγθεο ππνζηήξημεο απφ πξνκεζεπηέο ιχζεσλ νινθιήξσζεο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο. Σέινο ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο απνηειεί πάληα πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα‖.    

 

πσο ηνλίδεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα: 

 

―Ζ πηνζεζία ηεο ΤΑ εμαξηάηαη ζε έλα βαζκφ απφ ηελ ππάξρνπζα 

ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 

επεξεάδεη ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ ηθαλφηεηα 

θαηαγξαθήο θαη θαηαλφεζεο ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο φπσο 

θαη ε ηθαλφηεηα θαηαγξαθήο θαη θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ αλαβάζκηζεο 

ηεο απνηεινχλ ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηηπρία. Καηά ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα δεηήζεθε 

ππνζηήξημε γηα ηερλνινγηθά ζέκαηα απφ πξνκεζεπηέο ιχζεσλ νινθιήξσζεο 

θαη εμεηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζην έξγν 

θξίλεηαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα σο πνιχ ζεκαληηθή. Δπηπξφζζεηα, 
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ηα δηάθνξα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

θαη ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο απαζρνινχλ ηδηαίηεξα ηελ Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα. Οξηζκέλα θελά αζθάιεηαο ζηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο φπσο θαη ε 

κε θαηαλφεζε ησλ ηερλνινγηθψλ ζεκάησλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο νδεγνχλ ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε θαηεγνξία 

ηερλνινγηθνί παξάγνληεο απνηειεί ζεκαληηθή θαηεγνξία γηα ηελ 

Ακεξηθάληθε Σξάπεδα‖.    

 

χκθσλα κε ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: 

 

―Αλ θαη ε Σξάπεδα δελ ρξεζηκνπνίεζε θάπνηα ηαμηλφκεζε παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

θαη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη επεξεάδνπλ 

ηελ ΤΑ ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κία θαηεγνξία παξαγφλησλ. Σα θελά 

αζθάιεηαο φπσο θαη ε κε θαηαλφεζε ησλ ηερλνινγηθψλ ζεκάησλ νδεγνχλ 

ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ θαηεγνξία ησλ ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ 

απνηειεί ζεκαληηθή θαηεγνξία γηα ηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο‖.    

 

Οη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ή κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη απφ ηηο 

ηξείο Σξάπεδεο. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο δε ζπκπεξηιακβάλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηνλ παξάγνληα 

ππνζηήξημε (απφ ζπκβνχινπο ζε ηερλνινγηθά ζέκαηα). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή 

ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.3.1.  

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη θαη νη ηξείο Σξάπεδεο 

επαιεζεχνπλ: (α) ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ θαηεγνξηψλ θαη (β) ηε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ θαηεγνξηψλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Χζηφζν, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.3.1 πξνθχπηνπλ πέληε λένη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ν ζπγγξαθέαο πηνζέηεζε κία επηπξφζζεηε 

αλάιπζε γηα ηελ έληαμε ησλ λέσλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο ζηηο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ. Οη πέληε λένη επαιεζεπκέλνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο νινθιήξσζεο είλαη: (α) ε 
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ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, (β) νη πηέζεηο απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, (γ) ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, (δ) ε δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ θαη (ε) ε 

θνπιηνχξα. 

 

Ο παξάγνληαο ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

ελζσκαηψλεηαη ζηε θαηεγνξία επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο. πσο πξνθχπηεη απφ αλψηαην 

ηξαπεδηθφ ζηέιερνο: 

 

―Ζ ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Υσξίο ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε νπνηνδήπνηε έξγν κπνξεί λα 

απνηχρεη. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα 

ηεο Σξάπεδαο θαη εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο‖.   

 

Οη πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαηεγνξία παξάγνληεο 

απφδνζεο. πσο ππνγξακκίδεηαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Ζ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ 

δέρεηαη αξθεηέο πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ επηηπρία ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηεο Σξάπεδαο ζπκβαδίδεη κε ηελ επηηπρία ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηεο ρψξαο (κεηαβαηηθή νηθνλνκία). Γηα ην ιφγν απηφ 

πηέζεηο θπξίσο απφ ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ θαη είλαη αλακελφκελεο. 

Δπηπξφζζεηα, ππήξμαλ αθφκε θαη πηέζεηο σο πξνο ηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ ιχζεσλ ηεο ΤΑ. Οη πηέζεηο απηέο κπνξεί λα  

έρνπλ επίπησζε ζηελ απφδνζε ελφο έξγνπ θαη εληάζζνληαη ζηνπο 

παξάγνληεο απφδνζεο‖. 

 

Δθηφο απφ ηηο πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε εηαηξηθή θνπιηνχξα εληάζζεηαη 

ζηελ θαηεγνξία παξάγνληεο απφδνζεο. Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη ε  

ζπνπδαηφηεηα ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ηεο θνπιηνχξαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο Σξάπεδαο. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: 

 

―Σν έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ηελ αξρή ππήξμαλ ζεκαληηθά 
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πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδψλ. Σα πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ 

θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Ζ εγθαζίδξπζε κηαο θνηλά απνδεθηήο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ο παξάγνληαο απηφο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ απφδνζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ εληάζζεηαη ζηνπο 

παξάγνληεο απφδνζεο‖.   

 

Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηερλνινγηθνί παξάγνληεο. πσο 

επηζεκαίλεηαη απφ αλψηαην ηξαπεδηθφ ζηέιερνο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ απνηειεί κία πξνζέγγηζε πνπ κεηαμχ άιισλ 

παξέρεη επζπγξάκκηζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο θαη ειέγρεη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ αζθάιεηα. Γηα ην 

ιφγν απηφ ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο εληάζζεηαη ζηε θαηεγνξία ησλ 

ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ‖.  

 

Ο παξάγνληαο θνπιηνχξα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ. Σα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη θαη νη ηξείο Σξάπεδεο αληηιακβάλνληαη φηη ε κε 

χπαξμε κίαο θνηλήο θνπιηνχξαο δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο αλαθέξεηαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

―Έρνπκε παξνπζία ζε πάλσ απφ 160 ρψξεο ζε φιεο ηηο επείξνπο. Οη 

εξγαδφκελνη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο. ε θάζε πεξίπησζε ε Σξάπεδα ζέβεηαη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη επηδηψθεη έλα πνιππνιηηηζκηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Χζηφζν, νη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο δε ζα πξέπεη λα αληηζηέθνληαη ζε λέεο 

ηδέεο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο πνπ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε θαη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο Σξάπεδαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε 

ηνπο αλζξψπνπο ηεο Σξάπεδαο θαη εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία αλζξψπηλνη 

παξάγνληεο‖.   

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο ζηηο 

πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο παξνπζηάδεηαη ν Πίλαθαο 6.2. Ζ πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε 
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ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πηνζεηείηαη απφ ηα ηξαπεδηθά ζηειέρε ησλ ηξηψλ Σξαπεδψλ 

κε ην ζχκβνιν  θαη ε ζρεηηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή κε ηηο αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ κε ην ζχκβνιν ● (πνιχ ζρεηηθφ), κε 

ην ζχκβνιν ◒ (ζρεηηθφ) θαη κε ην ζχκβνιν ○ (ιηγφηεξν ζρεηηθφ). Με δηαθνξεηηθφ ρξψκα 

ηνλίδεηαη ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ παξαγφλησλ ζηηο θαηάιιειεο θαηεγνξίεο. 

 

Οη Διεγρόκελνη 

Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ 

Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Καηεγνξία 
Δπξσπατθή 

Σξάπεδα 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Σξάπεδα ηεο 

Ν.Α. 

Δπξώπεο 

ηξαηεγηθή 

Δπηρεηξεζηαθνί Παξάγνληεο (Business 

factors) 

 ●  ●  ● 

ηφρνο  ●  ●  ● 

Δπζπγξάκκηζε IT – 
Business 

 ●  ●  ● 

Δπηθνηλσλία  ●  ●  ● 

Κίλδπλνη  ●  ●  ● 

Τπνζηήξημε απφ ηε 

Γηνίθεζε θαη ηα 

Αλψηαηα Γηνηθεηηθά 
ηειέρε 

Νένο Παξάγνληαο 

Δκπφδηα 

Παξάγνληεο Απφδνζεο (Performance 

Factors) 

 ●  ●  ● 

Πιενλεθηήκαηα  ●  ●  ● 

Κφζηνο  ●  ●  ● 

Πηέζεηο απφ ην 

Δμσηεξηθφ 

Πεξηβάιινλ 
Νένο Παξάγνληαο 

Δηαηξηθή 
Κνπιηνχξα 

Νένο Παξάγνληαο 

Αληίζηαζε ζηελ 

Αιιαγή 

Αλζξψπηλνη Παξάγνληεο 

(Human factors) 

 ●  ●  ● 

Κφπσζε  ●  ● - 

Γεμηφηεηεο  ●  ●  ● 

Άγρνο  ●  ● - 
Κνπιηνχξα Νένο Παξάγνληαο 

Σερλνινγηθέο 

Τπνδνκέο 

Σερλνινγηθνί Παξάγνληεο (Technical 

factors) 

 ●  ●  ● 

Αζθάιεηα  ●  ●  ● 
Τπνζηήξημε (απφ 

πκβνχινπο θαη 
Πξνκεζεπηέο ζε 

Σερλνινγηθά 

ζέκαηα) 

 ●  ● - 

Γηαθπβέξλεζε ΤΑ Νένο Παξάγνληαο 

Πίλαθαο 6.2: Δλζσκάησζε ησλ Νέσλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο ζηηο Πξνηεηλόκελεο Καηεγνξίεο 
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6.3.3  Αλάιπζε ησλ Δκπεηξηθώλ Γεδνκέλσλ πνπ ρεηίδνληαη κε ηα ηάδηα ηεο 

Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 5 ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ηξηψλ πξνηεηλφκελσλ ζηαδίσλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή επαιεζεχεηαη απφ ηηο ηξείο κειέηεο πεξίπησζεο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

δε δηαπηζηψζεθαλ ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ηξηψλ Σξαπεδψλ ζρεηηθά κε 

ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα επαιεζεχνληαη: 

(α) ε εμέηαζε ηνπ έξγνπ (SOA Initiation), (β) ν ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (SOA 

Planning) θαη (γ) ε απφθαζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ (Decision of SOA Adoption). 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν έξγν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα: 

 

―ηελ νπζία αληηκεησπίζακε φιν ην δηάζηεκα κέρξη ηελ απφθαζε γηα 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα σο έλα εληαίν ζηάδην. Απηή ε 

πξνζέγγηζε δεκηνχξγεζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην έξγν. Μία βήκα πξνο 

βήκα αθαδεκατθή πξνζέγγηζε κε ηα ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά‖.   

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα: 

 

―Έλα ζπγθεθξηκέλν δνκεκέλν πιαίζην κε ηα πξνηεηλφκελα ζηάδηα γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα έιπλε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα θαη ζα νδεγνχζε ζε πην νξζνινγηθέο απνθάζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα πξψηα απνθαζίζακε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη κεηά πξνβήθακε ζηνλ επηκέξνπο ζρεδηαζκφ θάηη πνπ 

απνδείρζεθε ιάζνο δηφηη κε ην ζρεδηαζκφ πξνθχςαλε αξθεηά πξνβιήκαηα 

πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί. Σα ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ εμέηαζε ηνπ έξγνπ (SOA Initiation),ην ζρεδηαζκφ (SOA Planning) θαη 

ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία (Decision of SOA Adoption) αληαπνθξίλνληαη 

θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  
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χκθσλα κε ην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

 

―Ζ Σξάπεδα θαηά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εμέηαζε 

ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νινθιήξσζεο ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ζηάδηα 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ. Σν γεγνλφο απηφ επέθεξε κία δπζιεηηνπξγία ζηελ 

δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ. Δθ ησλ πζηέξσλ ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα εμεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο κε 

κία δνκεκέλε αιιεινπρία θαη φρη φινη νη παξάγνληεο καδί. Ζ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ηξία 

πξνηεηλφκελα ζηάδηα: εμέηαζε ηεο ΤΑ (SOA Initiation), ζρεδηαζκφο ηεο ΤΑ 

(SOA Planning) θαη απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ (Decision of SOA 

Adoption) ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κία βήκα πξνο βήκα θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηνπ έξγνπ‖. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη: (α) ε ζεκαληηθφηεηα ηεο χπαξμεο ζηαδίσλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (β) ε πηνζεζία ησλ ηξηψλ πξνηεηλφκελσλ ζηαδίσλ απφ ηηο 

ηξείο Σξάπεδεο. Σα ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα επηζεκαίλνληαη σο θαηάιιεια ζηάδηα γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ απφ ηηο ηξείο Σξάπεδεο θαη ν ζπγγξαθέαο δε δηαπηζηψλεη απνθιίζεηο σο 

πξνο ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ησλ ζηαδίσλ πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηηο ηξείο Σξάπεδεο. 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ζην πξψην ζηάδην αλαγλσξίδεηαη έλα 

επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα ή/θαη κία επθαηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πξνζδηνξίδνληαη νη πηζαλέο ιχζεηο. χκθσλα κε αλψηαην 

ζηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―Ζ πιαηθφξκα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο είρε 

θηάζεη ζηα φξηα ηεο θαη αληηκεηψπηδε αξθεηά πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο 

ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε δεδνκέλσλ, ηελ νινθιήξσζε εθαξκνγψλ, ηελ 

νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ θαη ηελ νινθιήξσζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

θαλαιηψλ. Μεηά ηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ αλαδεηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα ε θαηάιιειε ιχζε θαη εμεηάζηεθε ε πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   
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χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα: 

 

―ηελ αξρή εμεηάζηεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ γεληθά νη πηζαλέο ιχζεηο, ηα 

πηζαλά νθέιε, ην πηζαλφ θφζηνο, νη  ζηφρνη, ην πεδίν εθαξκνγήο, ε πηζαλή 

νκάδα ηνπ έξγνπ θαη ν απαηηνχκελνο ρψξνο εξγαζίαο. Θα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη απνηεινχζε ην πξψην ζηάδην γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα‖.  

 

πσο ππνγξακκίδεη αλψηαην ζηέιερνο ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο: 

 

―Μεηά ηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα αλαδήηεζε ηε 

θαηάιιειε ιχζε. Ζ ΤΑ εκθαλίζηεθε σο κία απφ ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο θαη 

γηα ην ιφγν απηφ εμεηάζηεθε ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

ηελ αξρή εμεηάζηεθαλ παξάγνληεο φπσο ηα αλακελφκελα πιενλεθηήκαηα 

θαη ην πηζαλφ θφζηνο απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ‖.   

 

χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα:  

 

―ηελ αξρή εμεηάζηεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ γεληθά νη πηζαλέο ιχζεηο, ηα 

πηζαλά νθέιε, ην πηζαλφ θφζηνο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο. Γηα ηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα απνηεινχζε ην πξψην βήκα γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.  

 

πσο ηνλίδεηαη απφ αλψηαην ζηέιερνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: 

 

―Αξρηθά εμεηάζακε παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο θαη ηα πηζαλά 

πιενλεθηήκαηα γηα λα απνθηήζνπκε κηα πξψηε εηθφλα γηα ην έξγν. Δθ ησλ 

πζηέξσλ ζα ιέγακε φηη ζα έπξεπε λα εμεηάζνπκε θαη ηα πηζαλά εκπφδηα 

θαηά ην πξψην ζηάδην πηνζεζίαο ηεο ΤΑ. Μεηά αθνινχζεζε ε  αλάζεζε ησλ 

ξφισλ ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή γηα λα αθνινπζήζεη έλαο ιεπηνκεξέζηαηνο 

ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ φπνπ εμεηάζηεθαλ φινη νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα 
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ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ζηελ νπζία απνηειεί ην 

δεχηεξν ζηάδην ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.   

 

πσο επηζεκαίλεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ ηξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο:  

   

―Σν πξψην βήκα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηε 

Σξάπεδα καο πεξηέιαβε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ, ηα πηζαλά 

νθέιε θαη ην πηζαλφ θφζηνο‖.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη πξνζεγγίζεηο ησλ ηξηψλ Σξαπεδψλ θαηά ην ζηάδην ηεο 

εμέηαζεο ηεο ΤΑ είλαη παξφκνηεο. ην πξψην ζηάδην αλαγλσξίδεηαη έλα επηρεηξεζηαθφ 

πξφβιεκα ή/θαη κία επθαηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη πξνζδηνξίδνληαη νη πηζαλέο ιχζεηο. Δπηπξφζζεηα ην πξψην ζηάδην 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε ησλ ξφισλ ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Αλ θαη νη ηξείο Σξάπεδεο δε ρξεζηκνπνίεζαλ  

ηα πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζχκθσλα κε φινπο 

ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ην πξνηεηλφκελν πξψην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηεο ΤΑ απνηειεί έλα 

θαηάιιειν πξψην ζηάδην γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

αξρηθέο δηεξγαζίεο. Δπηπξφζζεηα, δε δηαπηζηψλνληαη δηαθνξέο ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ηξηψλ 

Σξαπεδψλ θαηά ην δεχηεξν ζηάδην (ζρεδηαζκφο ηεο ΤΑ). 

 

πσο ππνγξακκίδεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα: 

 

―Ο ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Υσξίο ηνλ απαξαίηεην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ε δηνίθεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο δελ ζα είρε πιήξε εηθφλα γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ. Χο ζπλέπεηα δε ζα κπνξνχζε λα θξίλεη εάλ ζα έπξεπε 

ή δελ έπξεπε λα πξνρσξήζεη ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ζ θαηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ βνεζνχλ ζεκαληηθά ζην ζρεδηαζκφ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 
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χκθσλα κε αλψηαην ζηέιερνο θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο:  

 

―ηελ αξρή ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζρεδηάδεηαη ε αλαιπηηθή δνκή θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ  ε νπνία 

πεξηιακβάλεη: (α) ηελ ηεξαξρηθή ζεηξά ησλ θάζεσλ, (β) ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

(γ) ηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ επηηπρεκέλε εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ, (δ) ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ, (ε) ηνπο πφξνπο πνπ 

δηαηίζεληαη θαη έλα ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. Ζ θαηαλφεζε 

ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ φπσο απνηππψλνληαη ζην πξνηεηλφκελν 

αθαδεκατθφ πιαίζην απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επηηπρίαο ή θαη απνηπρίαο ελφο έξγνπ. Οη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ‖. 

 

πσο επηζεκαίλεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα: 

 

―Ο ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή καο 

βνεζάεη ζην λα έρνπκε κία πιήξε εηθφλα γηα ην έξγν. Μία πιήξε εηθφλα ηνπ 

έξγνπ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πηνζεζία ε κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηα απηφ ην ιφγν ν 

ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπνπ 

εμεηάδνληαη θπξίσο αλζξψπηλνη, επηρεηξεζηαθνί θαη ηερλνινγηθνί 

παξάγνληεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο φπνπ 

εμεηάδνληαη θπξίσο παξάγνληεο απφδνζεο θαη λα πξνπνξεχεηαη ηνπ ζηαδίνπ 

ηεο απφθαζεο γηα πηνζεζία ε κε ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖.     

 

χκθσλα κε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ακεξηθάληθεο Σξάπεδαο:  

 

―ηελ αξρή ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζρεδηάδεηαη ε αλαιπηηθή δνκή θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γεδνκέλνπ φηη, ζην πξψην 

ζηάδην εμεηάδνληαη θπξίσο παξάγνληεο φπσο πηζαλά εκπφδηα, 

πιενλεθηήκαηα θαη θφζηνο γηα λα απνθηήζεη ε Σξάπεδα κία πξψηε εηθφλα 
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γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζην δεχηεξν ζηάδην 

εμεηάδνληαη ζε βάζνο φινη νη παξάγνληεο‖.  

  

πσο ππνγξακκίδεη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζηελ Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: 

 

―Ο ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη 

απαξαίηεηνο γηα λα έρεη ε Σξάπεδα κία πιήξε εηθφλα γηα ην έξγν θαη κία  

πιήξε εηθφλα ηνπ έξγνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα πξνρσξήζεη ε Σξάπεδα 

ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Ο ζρεδηαζκφο ζσζηά πξνζδηνξίδεηαη σο δεχηεξν 

ζηάδην ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ δηφηη 

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ιεθζεί ε 

ηειηθή απφθαζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Ζ Σξάπεδα ηε ρξνληθή ζηηγκή 

εθείλε πνπ ζπκβαδίδεη ζηελ νπζία κε ην δεχηεξν ζηάδην πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

πξνζδηφξηζε ηε ζηξαηεγηθή, ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ηα 

νηθνλνκηθά, ηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Χζηφζν, ζα έπξεπε λα εμεηαζηνχλ θαη νη άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

πξνηείλνληαη ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ. Σα 

πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

είλαη ζηάδηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πξάμε γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ‖.     

 

Σα παξαπάλσ επαιεζεχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (ζρεδηαζκφο ηεο ΤΑ). Ο ζρεδηαζκφο ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πεξηιακβάλεη  ηελ αλαιπηηθή δνκή ηνπ έξγνπ. Δλψ ζην πξψην ζηάδην 

εμεηάδνληαη θπξίσο παξάγνληεο φπσο ηα πηζαλά εκπφδηα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην θφζηνο 

γηα λα απνθηήζεη ε Σξάπεδα κία πξψηε εηθφλα γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζην δεχηεξν ζηάδην εμεηάδνληαη ζε βάζνο φινη νη παξάγνληεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Οη πξνζεγγίζεηο ησλ ηξηψλ Σξαπεδψλ είλαη παξφκνηεο θαη θαηά ην ηξίην ζηάδην 

ηεο πηνζεζία ηεο ΤΑ (απφθαζε γηα πηνζεζία ηεο ΤΑ). Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ αλαθέξεηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζηάδην 1 (εμέηαζε πηνζεζίαο ΤΑ) θαη ζηάδην 2 (ζρεδηαζκφο πηνζεζίαο 

ΤΑ).   
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χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιή ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηεξηθηηθψλ 

Λεηηνπξγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο: 

 

―ηελ νπζία ε Δπξσπατθή Σξάπεδα απνθάζηζε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κεηά ην πξψην ζηάδην θαη πξηλ απφ ην ιεπηνκεξή 

ζρεδηαζκφ. Δθ ησλ πζηέξσλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ήηαλ ιάζνο θαη φηη 

δεκηνχξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα. Θα ήηαλ πην νξζνινγηθφ ε απφθαζε γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ λα παίξλεηαη ζην πξνηεηλφκελν ηξίην ζηάδην. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο έρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηε 

δηάζεζε ηεο ψζηε λα επηιέμεη ή λα απνξξίςεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γηεπζπληή Πιεξνθνξηθήο ηεο Ακεξηθάληθεο 

Σξάπεδαο: 

 

―Δίλαη ρξήζηκε ε δηάζπαζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζε ηξία ζηάδηα. Ζ  απφθαζε γηα ελδερφκελε πηνζεζία ηεο ΤΑ 

πξέπεη λα παίξλεηαη ζην πξνηεηλφκελν ηξίην ζηάδην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

Σξάπεδα έρεη κία πιήξε εηθφλα πξηλ επηιέμεη ε απνξξίςεη ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, ν μεθάζαξνο θαζνξηζκφο 

ησλ ζηαδίσλ απφ ηελ αξρή κεηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα, κεηψλεη ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ελφο 

έξγνπ‖. 

 

χκθσλα κε ην δηεπζπληή κεραλνγξάθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: 

 

―Αλ θαη δελ νξίζακε ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

αληηιακβαλφκαζηε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηάζπαζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζηα ηξία 

πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο. Ζ Σξάπεδα ίζσο λα απνθάζηζε πξφσξα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ρσξίο λα εμεηάζεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο παξάγνληεο. 

Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα ζην έξγν φπσο 

θαζπζηεξήζεηο θαη επηπξφζζεην θφζηνο. ίγνπξα ζα ήηαλ εππξφζδεθην έλα 

αθαδεκατθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ζα ππνζηήξηδε ηελ Σξάπεδα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξρνπ. Γηα παξάδεηγκα εθ ησλ πζηέξσλ ζπκθσλψ φηη ε 

απφθαζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα έπξεπε λα 

παξζεί ζην πξνηεηλφκελν ηξίην ζηάδην‖.  
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Απφ ηα παξαπάλσ επαιεζεχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα θαη ην πεξηερφκελνπ ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ ηηο ηξείο κειέηεο πεξίπησζεο επαιεζεχεηαη φηη ηα ηξία πξνηεηλφκελα 

ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζα κπνξνχζαλ λα: (α) κεηψζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα, (β) κεηψζνπλ 

ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη (γ) απμήζνπλ ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ηα ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ελζσκαηψλνληαη ζην αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.3.4. Γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηα ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

πηνζεηνχληαη απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε ησλ ηξηψλ Σξαπεδψλ κε ην ζχκβνιν  θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηαδίσλ  πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αλαθέξεηαη κε 

ην ζχκβνιν ● (πνιχ ζεκαληηθφ), κε ην ζχκβνιν ◒ (ζεκαληηθφ) θαη κε ην ζχκβνιν ○ 

(ιηγφηεξν ζεκαληηθφ). 

 

Σα ηάδηα ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

Δπξσπατθή 

Σξάπεδα 

Ακεξηθάληθε 

Σξάπεδα 

Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο 

Έλαξμε ΤΑ (SOA Initiation)  ●  ●  ● 

ρεδηαζκόο ΤΑ 

(SOA Planning) 
 ●  ●  ● 

Απόθαζε γηα Τηνζεζία ΤΑ 

(Decision of SOA Adoption) 
 ●  ●  ● 

 Πίλαθαο 6.3: Σα Διεγκέλα ηάδηα ηεο Τηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

 

6.3.4  Σν Αλαζεσξεκέλν Μεζνδνινγηθό Πιαίζην Λήςεο Απνθάζεσλ γηα ηελ 

Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

ηηο Δλφηεηεο 2.2.1, 2.3.4, 2.3.5 θαη 2.4 παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε ζχγρπζε πνπ 

επηθξαηεί γχξσ απφ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ο ζπγγξαθέαο 

θαηαιήγεη κεηαμχ άιισλ ζην ζπκπέξαζκα φηη: (α) έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηε κε 

επηηπρή επίιπζε πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο θαη ηελ αδπλακία ησλ Σξαπεδψλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηα νθέιε ηεο ΤΑ απνηειεί ε έιιεηςε ελφο ζρεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ (Schonewille et al., 2010, Shah et al., 2007), (β) ηα δηάθνξα κεζνδνινγηθά πιαίζηα 

πνπ εληνπίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δελ ζπγθιίλνπλ ζε κηα 

απνδεθηή νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη έρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ, ην πεξηερφκελν 

ηεο πηνζεζίαο θαη ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο θαη (γ) αλ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλα κεζνδνινγηθά 

πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δελ ππάξρεη έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ λα 
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παξνπζηάδεη θαη λα εμεγεί ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ παξαγφλησλ θαη ηα 

ζηάδηα  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία θαη επηηπρία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (Δλφηεηα 2.4). Σν λέν πξνηεηλφκελν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηηο Δλφηεηεο 3.2, 3.3, 

3.4 θαη 3.5 θαη απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 3.1. Ο έιεγρνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ πινπνηείηαη ζην Κεθάιαην 5 κε βάζε ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζην Κεθάιαην 4. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη: (α) 

ε επαιήζεπζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη (β) ε αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο Δλφηεηεο 6.3.1, 6.3.2, 

6.3.3 πξνθχπηνπλ πέληε λένη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη 

ζην λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα: (α) ηεο θνπιηνχξαο, (β) ηεο 

δηαθπβέξλεζεο, (γ) ηεο ππνζηήξημεο απφ ηε δηνίθεζε, (δ) ησλ εμσηεξηθψλ πηέζεσλ θαη (ε) 

ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη 

πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ ηηο Σξάπεδεο. 

 

Μεηά απφ κία ζε βάζνο αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.3.2 ε θνπιηνχξα 

ελζσκαηψλεηαη ζηνπο αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, ε δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ ζηνπο 

ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο, ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο, νη πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζηνπο 

παξάγνληεο απφδνζεο θαη ε εηαηξηθή θνπιηνχξα ζηνπο παξάγνληεο απφδνζεο.  

 

ρεηηθά κε: (α) ηηο θαηεγνξίεο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο θαη (β) ηα ζηάδηα ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηηο Δλφηεηεο 6.3.2 θαη 6.3.3, δελ ππήξμαλ απνθιίζεηο ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ 

ηξηψλ επηιεγκέλσλ Σξαπεδψλ θαη δελ πξνέθπςαλ δεδνκέλα πνπ λα απαηηνχλ ηελ 

αλαζεψξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή Σξαπεδηθή.  
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Σν αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.1 κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ρξήζηκν εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ζα 

βνεζνχζε: (α) ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο θαη 

(β) ζηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ απνθπγή 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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ρήκα 6.1: Αλαζεσξεκέλν Μεζνδνινγηθό Πιαίζην Λήςεο Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή 

 

 

 

ΣΑΓΗΑ ΤΗΟΘΔΗΑ 

ΣΖ ΤΑ ΣΖΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

Δμέηαζε 

ρεδηαζκφο 

Απφθαζε 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΗΑ 

ΣΖ ΤΑ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Κίλδπλνο Δπηθνηλσλία 

ηξαηεγηθή 

ηφρνο 

Δπζπγξάκκηζε  

Σερλνινγίαο & 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Αζθάιεηα Τπνζηήξημε 

Σερλνινγηθέο Τπνδνκέο  

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Κνχξαζε Γεμηφηεηεο Άγρνο 

Αληίζηαζε ζηελ Αιιαγή 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΠΟΓΟΖ 

Οξγαλσζηαθά 

Οηθνλνκηθά Δπηρεηξεζηαθά 

Σερλνινγηθά 

ΤΑ Ζιεθηξνληθή 

Σξαπεδηθή 

Δκπφδηα Πιενλεθηήκαηα Κφζηνο 

 
Άκεζν 

Έκκεζν Αλζξψπηλν 

Έκκεζν Οξγαλσζηαθφ 

Κνπιηνχξα Γηαθπβέξλεζε 
Τπνζηήξημε απφ ηε 

Γηνίθεζε 

Πηέζεηο απφ ην 

Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ  
Δηαηξηθή Κνπιηνχξα 
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ην αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.1 εθηφο απφ ηνπο παξάγνληεο, ηηο 

θαηεγνξίεο παξαγφλησλ θαη ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

Κεθάιαην 3 θαη παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 3.1 ελζσκαηψλνληαη πέληε λένη παξάγνληεο. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ πέληε λέσλ παξαγφλησλ πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 5. 

 

Οη πέληε λένη παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 6.1 ζε γθξη θχθινπο θαη πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  

 

Κνπιηνύξα: Ζ κε χπαξμε κίαο θνηλήο θνπιηνχξαο πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δεκηνπξγεί ζηηο Σξάπεδεο αξθεηέο δπζθνιίεο. πσο πξνθχπηεη 

απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα  ε θνπιηνχξα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θαη ζηηο ηξείο 

Σξάπεδεο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη ππάιιεινη θάζε Σξάπεδαο λα αζπάδνληαη ην φξακά ηεο 

Σξάπεδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε εγθαζίδξπζε κίαο ππνζηεξηθηηθήο θνπιηνχξαο πξνο δξάζεηο 

φπσο ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο 

Σξάπεδεο θαη βνεζάεη ζην λα ακβιπλζνχλ ελδερφκελεο αληηδξάζεηο ησλ ππαιιήισλ. Ο 

παξάγνληαο θνπιηνχξα ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ. 

 

Γηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ: Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο    

δηαθπβέξλεζεο ηεο ΤΑ. Ο απνηειεζκαηηθφο θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ θαη ε επζπγξάκκηζε ηνπ 

έξγνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ Σξαπεδψλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα 

ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ 

επίβιεςε θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ 

δηαθπβέξλεζε ηεο ΤΑ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (ηερλνινγία) θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ. 

 

Τπνζηήξημε από ηε Γηνίθεζε θαη ηα Αλώηαηα Γηνηθεηηθά ηειέρε: Σα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα επηζεκαίλνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ θαη ηα αλψηαηα ηξαπεδηθά ζηειέρε. Υσξίο ηελ θαηάιιειε 

ππνζηήξημε νπνηνδήπνηε έξγν πηνζεζίαο αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Ζ ππνζηήξημε 

απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ θαη ηα αλψηαηα ηξαπεδηθά ζηειέρε είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα ησλ Σξαπεδψλ 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξεζηαθψλ παξαγφλησλ.  
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Πηέζεηο από ην Δμσηεξηθό Πεξηβάιινλ: Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ επηζεκαίλεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ πηέζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη Σξάπεδεο απνηεινχλ 

νξγαληζκνχο πνπ δέρνληαη πηέζεηο απφ ην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ. Ζ επηηπρία ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ Σξαπεδψλ νξηζκέλεο 

θνξέο ζπκβαδίδεη κε ηελ επηηπρία ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Γηα ην ιφγν απηφ νη Σξάπεδεο κπνξεί λα δερηνχλ πηέζεηο θαη 

παξεκβάζεηο αθφκε θαη ζε έξγα πηνζεζίαο ηερλνινγηψλ. Οη Σξάπεδεο νθείινπλ λα εμεηάδνπλ 

θαη λα δηαρεηξίδνληαη κε ζνβαξφηεηα ηηο πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πξναζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπο.  

 

Δηαηξηθή Κνπιηνύξα: Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

παξάγνληα εηαηξηθή ή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Ζ εηαηξηθή θνπιηνχξα δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ 

παξάγνληα θνπιηνχξα θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο θνηλέο πξαθηηθέο ζε ζέκαηα αξρψλ, 

νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Οη θνηλέο απηέο πξαθηηθέο φηαλ απνπζηάδνπλ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα ζηηο Σξάπεδεο. Ηδηαίηεξα ζε έξγα κεγάιεο 

θιίκαθαο φπσο είλαη ε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα πξέπεη λα 

δηακνξθψλεηαη κία θνηλά απνδεθηή εηαηξηθή θνπιηνχξα. Γηα ην ιφγν απηφ πξνθχπηεη ε 

αλάγθε κίαο δηάθξηζεο κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλζξψπνπο 

(θνπιηνχξα) θαη ηεο θνπιηνχξαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ησλ Σξαπεδψλ (εηαηξηθή 

θνπιηνχξα). Γεδνκέλνπ φηη απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ε εηαηξηθή θνπιηνχξα επεξεάδεη 

ηελ απφδνζε ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ν ζπγθεθξηκέλνο 

παξάγνληαο ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαγφλησλ απφδνζεο. 

 

ηελ Δλφηεηα 6.4 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θεθαιαίνπ. 

 

6.4  πκπεξάζκαηα 

 

Ο εξεπλεηήο πξνηείλεη, αλαιχεη θαη αλαζεσξεί έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο επηζεκαίλεηαη απφ φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηηο ηξείο εμεηαδφκελεο Σξάπεδεο ην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην: (α) ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο θαη (β) ζα βνεζνχζε ζηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ πνπ ζα 

είρε σο ζπλέπεηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ θαη ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 



Κεθάιαην 6: Αλαζεψξεζε ηνπ Μεζνδνινγηθνχ Πιαηζίνπ Λήςεο Απνθάζεσλ 

 

 

Νηθφιανο  Μπαζηάο                                                                                                                                     ζειίδα 341 

 

Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 5 πξνθχπηνπλ πέληε λένη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζην λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα 

πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα: (α) ηεο θνπιηνχξαο, (β) ηεο δηαθπβέξλεζεο, (γ) ηεο ππνζηήξημεο 

απφ ηε δηνίθεζε, (δ) ησλ πηέζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη (ε) ηεο εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ ηηο Σξάπεδεο. 

 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ λέσλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο αλαθέξζεθε απφ ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο θαη παξαηεξήζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή. Ο εξεπλεηήο πεξηγξάθεη 

ζπλνπηηθά ηνπο λένπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο ζηελ Δλφηεηα 6.3.4 θαη ηνπο ελζσκαηψλεη 

ζην αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (ρήκα 6.1). 

 

Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηηο επηιεγκέλεο Σξάπεδεο 

ε αλαγθαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο γηα κία θαιχηεξε 

δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ. Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη κία 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε: (α) αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, (β) επηρεηξεζηαθνχο 

παξάγνληεο, (γ) ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο θαη (δ) παξάγνληεο απφδνζεο ζα είρε ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο εμεηαδφκελεο Σξάπεδεο. 

 

Σα ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (εμέηαζε 

ΤΑ, ζρεδηαζκφο ΤΑ θαη απφθαζε ΤΑ) πηνζεηνχληαη θαη απφ ηηο ηξείο Σξάπεδεο. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θξίλνληαη θαηάιιεια γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Ζ θαηλνηνκία θαη ε πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ζπληίζεηαη έλα λέν ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ ειέγρεηαη γηα πξψηε θνξά ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην θξίλεηαη αλαγθαίν δηφηη 

εθηηκάηαη φηη: (α) βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο ζηε ιήςε νξζψλ ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο θαη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, (β) πξνζζέηεη κία λέα ζεκαληηθή δηάζηαζε ζε ππάξρνληα κνληέια θαη 

κεζνδνινγηθά πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ εξεπλψληαο γηα πξψηε θνξά ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (γ) εκπινπηίδεη ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  7 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

 

Πεξίιεςε  

 

Σν Κεθάιαην 7 απνηειεί κία ζχλνςε ηεο έξεπλαο θαη αλαδεηθλχεη ηα θαηλνηφκα 

απνηειέζκαηα. Δπηπξφζζεηα, πξνζδηνξίδνληαη πεξηνρέο γηα πεξαηηέξσ κειινληηθή έξεπλα θαη 

παξνπζηάδνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. ηελ αξρή ηνπ Κεθαιαίνπ εηζάγεηαη κία ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα. Δπηπξφζζεηα, ηεθκεξηψλεηαη ε 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θαηλνηφκα απνηειέζκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. Ο 

ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη φηη νη πεξηνξηζκνί ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηξίηνπο 

θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. ην ηέινο ηνπ Κεθαιαίνπ 7 επηζεκαίλνληαη 

νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ζην απαηηεηηθφ θαη αλαπηπζζφκελν εξεπλεηηθφ 

πεδίν ηεο νινθιήξσζεο ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.   
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7.1  Δπηζθόπεζε ηεο Έξεπλαο 

 

ην Κεθάιαην 1 ηεο δηαηξηβήο εηζάγεηαη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη επηζεκαίλεηαη ε 

αλάγθε γηα έξεπλα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ζ κε χπαξμε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί ζεκαληηθφ 

εξεπλεηηθφ πξφβιεκα. Οη Σξάπεδεο εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

νινθιήξσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) δηαθνξεηηθά κε ζπκβαηά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

(β) εθαξκνγέο (CRM, ERP, Mobile Applications), (γ) δεδνκέλα θαη (δ) ειεθηξνληθά 

ηξαπεδηθά θαλάιηα (Shah et al., 2007, Rosen et al., 2008). Αλ θαη ε ΤΑ εκθαλίδεηαη σο κία 

πηζαλή απνηειεζκαηηθή ιχζε νη Σξάπεδεο ζπρλά απνηπγράλνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ (Rosen et al., 2008, Baskerville et al., 2012). 

 

Ζ απνηπρία απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε ελφο νινθιεξσκέλνπ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ (Schonewille et al., 2010). Έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, φπσο εθηηκάηαη ζηελ αξρή 

ηεο έξεπλαο θαη επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα είλαη αλαγθαίν δηφηη: (α) βνεζάεη 

ηηο Σξάπεδεο ζηε ιήςε νξζψλ ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα 

νινθιήξσζεο θαη ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) πξνζζέηεη κία λέα 

ζεκαληηθή δηάζηαζε ζε ππάξρνληα κνληέια θαη κεζνδνινγηθά πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ΤΑ εξεπλψληαο ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή φπνπ πεξηνξηζκέλε 

έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη (γ) εκπινπηίδεη ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Σν Κεθάιαην 2 παξνπζηάδεη κία αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο φπνπ 

εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηελ νινθιήξσζε 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) ηελ ΤΑ, (δ) ην πεξηερφκελν ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ, (ε) ηνπο 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο, (δ) ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (ε) ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο θαη (ζ) ηα ζηάδηα πηνζεζίαο ηερλνινγηψλ νινθιήξσζεο.  

 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.4 απφ ηελ αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη: (α) έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο είλαη ε νινθιήξσζε θαη νη Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο γηα ηα νπνία αλαδεηνχλ ιχζεηο (Shah et al., 2007, Baskerville et 

al., 2012), (β) κε ηελ ΤΑ νη Σξάπεδεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

θαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε (Rosen et al., 2008, 
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Baskerville et al., 2012),  (γ) ηα δηάθνξα κνληέια θαη κεζνδνινγηθά πιαίζηα πνπ εληνπίδνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δε ζπγθιίλνπλ ζε κηα απνδεθηή νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηνπο 

παξάγνληεο, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ, ην πεξηερφκελν ηεο πηνζεζίαο θαη ηα 

ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο, (δ) νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ΤΑ 

δηαθέξνπλ φηαλ εμεηάδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο  επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ciganek et al., 2009), (ε) ην πεξηερφκελν θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα εθηέιεζεο ελφο έξγνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγία κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ θιάδν επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ην είδνο ηνπ έξγν (Marchewka J.T., 2013) θαη (δ) νη πεξηζζφηεξνη 

εξεπλεηέο εμεηάδνπλ ηελ ΤΑ απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία εζηηάδνληαο ζηε γεληθή 

εθαξκνγή ηεο ΤΑ ζε επηρεηξήζεηο θαη φρη ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Lee et al., 2010).  

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο επηπξφζζεηα πξνθχπηεη φηη: (α) έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο ιφγνπο γηα ηε κε επηηπρή επίιπζε πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο θαη ηελ αδπλακία ησλ 

Σξαπεδψλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα νθέιε ηεο ΤΑ απνηειεί ε έιιεηςε ζρεηηθνχ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ (Schonewille et al., 2010, Shah et al., 2007), (β) δελ ππάξρεη 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (γ) δελ ππάξρεη έξεπλα πνπ πξνζδηνξίδεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (δ) δελ ππάξρεη έξεπλα 

πνπ  πξνζδηνξίδεη θαηάιιειεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (ε) δελ ππάξρεη έξεπλα πνπ πξνζδηνξίδεη ζηάδηα πηνζεζίαο 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (δ) αλ θαη ππάξρνπλ κνληέια θαη κεζνδνινγηθά 

πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δελ ππάξρεη κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα νδήγεζαλ 

ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Έλα λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο 

απνθάζεσλ είλαη αλαγθαίν γηα ηηο Σξάπεδεο γηα ηε ζσζηή ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ηελ 

απνθπγή ησλ ιαζψλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή νδήγεζε ηνλ ζπγγξαθέα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. πσο αλαθέξεηαη ζην  
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Κεθάιαην 1: 

 

―Βαζηθφ ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηειεί ε 

δεκηνπξγία ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή‖. 

 

Ζ θαηλνηνκία θαη ε πξσηνηππία εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζπληίζεηαη έλα λέν ζεσξεηηθφ 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πνπ ειέγρεηαη γηα πξψηε θνξά ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ αλ θαη ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ δελ 

ππάξρεη έξεπλα πνπ λα πξνζδηνξίδεη θαη κειεηά ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ 

Δλφηεηα 2.3.5 αλαιχνληαη πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΤΑ ή/θαη ηελ νινθιήξσζε κε 

ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ πηζαλψλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ηε βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη θαη εμεηάδνληαη 114 

πηζαλνί ζεκαληηθνί παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Οη παξάγνληεο απηνί παξνπζηάδνληαη ελνπνηεκέλνη ζηνλ Πίλαθα 2.10. Χζηφζν, δεδνκέλνπ 

φηη: (α) δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν θαη λα εμεηαζηεί έλαο ηφζν 

κεγάινο αξηζκφο παξαγφλησλ νινθιήξσζεο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

αιιά θαη ηνλ πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ ηα αλψηεξα ηξαπεδηθά ζηειέρε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, (β) δελ είλαη φινη νη παξάγνληεο νινθιήξσζεο ην ίδην ζεκαληηθνί θαη 

(γ) ππάξρνπλ παξάγνληεο  πνπ κπνξνχλ λα ζπγρσλεπηνχλ ν ζπγγξαθέαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πηνζεηεί κία δνκεκέλε κέζνδν επηπξφζζεηεο αλάιπζεο, ζε βάζνο 

εμέηαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πεξηιακβάλεη: (α) ηε ζπγρψλεπζε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο κε 

ίδηα ή παξφκνηα έλλνηα, (β) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ 

αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο, (γ) ηελ αθαίξεζε παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ σο ππνθαηεγνξίεο παξαγφλησλ θαη (δ) ηελ 

πξφζζεζε παξαγφλησλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ΤΑ 

αιιά αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθνί ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία 

άιισλ ιχζεσλ νινθιήξσζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε νδήγεζε ζηελ επηινγή ησλ 

δεθαπέληε  ζεκαληηθφηεξσλ πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 
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ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Παξφκνηεο πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην ζπγγξαθέα θαη 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεηλφκελσλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.  

 

Οη δεθαπέληε παξάγνληεο νινθιήξσζεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3 είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα 

πιενλεθηήκαηα, (γ) ην θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε, (ε) νη δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή, (ζ) ε επζπγξάκκηζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ ηερλνινγία, (η) ε 

επηθνηλσλία, (θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, (κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, 

(μ) ε αζθάιεηα θαη (ν) ε ππνζηήξημε. Ο ζπγγξαθέο επηζεκαίλεη φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηε δνκεκέλε κέζνδν επηπξφζζεηεο αλάιπζεο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ επηιέρηεθαλ 

νη δεθαπέληε πηζαλνί ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο νινθιήξσζεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν γεγνλφο απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαηξεί ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ππφινηπσλ παξαγφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη 

απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.10.  

 

Οη ηέζζεξηο επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζην ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3 είλαη: 

(α) νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο, (β) νη επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο, (γ) νη ηερλνινγηθνί 

παξάγνληεο, θαη (δ) νη παξάγνληεο απφδνζεο. Σα ηξία πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3 είλαη: ε εμέηαζε ηεο ΤΑ, ν ζρεδηαζκφο ηεο ΤΑ 

θαη ε απφθαζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. Ζ ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ φπσο θαη ε πεξηγξαθή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 

Κεθάιαηα 2 θαη 3.  

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ 

ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πξνθχπηεη ε αλάγθε ην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην (ρήκα: 3.1) λα 

εμεηαζηεί ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα. Γηα ην ιφγν απηφ ζην Κεθάιαην 4 πξνζδηνξίδεηαη, 

επηιέγεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη κία πξνζέγγηζε πνηνηηθήο έξεπλαο κε πνιιαπιέο κειέηεο 

πεξίπησζεο. Ζ επηιεγκέλε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4.2 ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  
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Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ κειεηήζεθαλ 

ηξείο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ έξγα ζρεηηθά κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. πγθεθξηκέλα εμεηάζηεθαλ: (α) έλα πξφζθαην έξγν ζε κεγάιε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα κε παξνπζία ζε πνιιέο ρψξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη έρεη νινθιεξσζεί, (β) έλα έξγν ζε κεγάιε Ακεξηθάληθε Σξάπεδα 

κε παξνπζία ζε πνιιέο ρψξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη (γ) έλα πξφζθαην έξγν ζε κηθξφηεξε 

Σξάπεδα ζε ρψξα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (κεηαβαηηθή νηθνλνκία) πνπ  ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ είλαη νη εμήο: (α) νη δχν 

κεγάιεο Σξάπεδεο (Δπξσπατθή θαη Ακεξηθάληθε) θαηέρνπλ κεγάιν κεξίδην αγνξάο θαη 

εμαηξεηηθή θήκε γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, (β) ε ηξίηε Σξάπεδα ηεο 

Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο θαηέρεη κεγάιν κεξίδην αγνξάο ζηε ρψξα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη,  

είλαη κηθξφηεξε ζε κέγεζνο θαη αλήθεη ζε ρψξα κε κεηαβαηηθή νηθνλνκία, (γ) φιεο νη 

επηιεγκέλεο Σξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ ή ζπκκεηείραλ ζε πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο 

δηαδηθαζηψλ θαη (δ) επηιέγνληαη κία Δπξσπατθή Σξάπεδα, κία Ακεξηθάληθε Σξάπεδα θαη κία 

Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο, γεσγξαθηθνχο ή άιινπο παξάγνληεο. 

 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε κέρξη ηελ επαξθή ζπγθνκηδή δεδνκέλσλ γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηακάηεζε φηαλ θξίζεθε φηη ηα 

επηπξφζζεηα δεδνκέλα δελ πξνζέζεηαλ επηπιένλ αμία ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Ο 

ζπγγξαθέαο ππνγξακκίδεη φηη δελ εμεηάζηεθαλ άιιεο κειέηεο πεξίπησζεο δηφηη δελ 

εληνπίζηεθαλ άιιεο αληηπξνζσπεπηηθέο Σξάπεδεο πνπ λα έρνπλ πξφζθαηε εκπεηξία κε ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη λα επηζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Δπηπξφζζεηα, ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη φηη: (α) ηα πινχζηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα απφ ηηο ηξείο επηιεγκέλεο Σξάπεδεο θάιπςαλ ηηο αλάγθεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη (β) δελ ππήξμαλ κεγάιεο  

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πξνζεγγίζεηο κεηαμχ ησλ Σξαπεδψλ πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ αλάγθε 

επηινγήο κίαο ηέηαξηεο κειέηεο πεξίπησζεο.    

 

Σα εκπεηξηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηηο ηξεηο επηιεγκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο 

παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ζην Κεθάιαην 5 κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
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κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ζ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ηα δηδάγκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη νη 

αιιαγέο θαη επηζεκάλζεηο ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ 

παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 6. Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα επαιεζεχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

φισλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα πιενλεθηήκαηα, (γ) ην θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε, (ε) νη δεμηφηεηεο, 

(δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, (ζ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Σξάπεδαο, (η) ε επηθνηλσλία, (θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, (κ) ε 

ζηξαηεγηθή, (λ) νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα θαη (ν) ε ππνζηήξημε. 

 

Χζηφζν, πξνθχπηνπλ πέληε λένη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη θαη 

ελζσκαηψλνληαη ζην λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη λένη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: (α) ε 

θνπιηνχξα, (β) ε δηαθπβέξλεζε, (γ) ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε, (δ) νη πηέζεηο απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη (ε) ε εηαηξηθή θνπιηνχξα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο νη παξαπάλσ παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ ηηο Σξάπεδεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα επαιεζεχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα θαη ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηαδίσλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή φπσο θαη νη πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο. Οη κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ ησλ Σξαπεδψλ θαη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε: (α) ηνπο 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο θαη (β) ηελ ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο εξκελεχνληαη ζην Κεθάιαην 6.  

 

Με βάζε ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα θαη ηα εξεζίζκαηα απφ ηα Γηδάγκαηα ν ζπγγξαθέαο 

ελζσκαηψλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη παξνπζηάδεη ην αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζην ρήκα: 

6.1. πσο επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη επηζεκαίλεηαη απφ φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηηο ηξείο εμεηαδφκελεο Σξάπεδεο ην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην: (α) βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο θαη (β) βνεζάεη ζηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ πνπ έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 
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7.2  Δπίηεπμε ηνπ θνπνύ θαη ησλ Αληηθεηκεληθώλ ηόρσλ ηεο 

Έξεπλαο 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 7.1 έρνπλ εθπιεξσζεί 

νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Κεθάιαην 1. Ο ζθνπφο θαη νη ζηφρνη 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 7.1 θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.  

 

θνπόο & Αληηθεηκεληθνί ηόρνη Κεθάιαηα 

Δπίηεπμε 

θνπνύ & 

Αληηθεηκεληθώλ 

ηόρσλ 

Βαζηθόο θνπόο: Ζ δεκηνπξγία ελφο 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Κεθάιαην 1, Κεθάιαην 2, 

Κεθάιαην 3, Κεθάιαην 4, 

Κεθάιαην 5 & Κεθάιαην 6. 
 

ηόρνο: 1. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

θαη ε θξηηηθή αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. Ζ πεξηγξαθή ελλνηψλ θαη 

ν εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ, ειιείςεσλ 

θαη δηαθνξνπνηήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε: (α) ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, (β) ηελ νινθιήξσζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, (γ) ηελ 

ΤΑ, (δ) ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (ε) ηνπο 

παξάγνληεο νινθιήξσζεο, (δ) ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο θαη (ε) ηα ζηάδηα πηνζεζίαο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Κεθάιαην 1 & Κεθάιαην 2.  

ηόρνο: 2. Ζ ζχλζεζε ελφο ζεσξεηηθνχ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ηδηαίηεξα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

Κεθάιαην 3.  

ηόρνο: 3. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη νη αιιαγέο θαη επηζεκάλζεηο ζην 

πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ 

αθνξά ηελ πηνζεζία ηεο YA ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ αλάδεημε: (α) 

ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο ζηνπο 

ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο, (β) ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο θαη (γ) ηεο θξηζηκφηεηαο 

ηέηνησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ βνεζνχλ 

ζεκαληηθά ηηο Σξάπεδεο ζηε ιήςε νξζψλ 

θαη γξήγνξσλ απνθάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο YA 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Κεθάιαην 5 & Κεθάιαην 6  
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θνπόο & Αληηθεηκεληθνί ηόρνη Κεθάιαηα 

Δπίηεπμε 

θνπνύ & 

Αληηθεηκεληθώλ 

ηόρσλ 

ηόρνο: 4. Σα ζπκπεξάζκαηα, ε 

αλάδεημε θαηλνηφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο θαη ε απνηχπσζε ηεο ζπκβνιήο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ζηελ επηζηήκε θαη ζηνπο 

ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο 

Κεθάιαην 6 & Κεθάιαην 7  

 Πίλαθαο 7.1: Δπίηεπμε θνπνύ θαη Αληηθεηκεληθώλ ηόρσλ ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

 

 

Δπίηεπμε ηνπ θνπνύ:  πσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 7.1 βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο 

απνηειεί ε παξνπζίαζε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζπληίζεηαη θαη 

παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 3, ειέγρεηαη ζην Κεθάιαην 5 κε βάζε ηελ εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην Κεθάιαην 4 θαη αλαζεσξείηαη ζην Κεθάιαην 6 ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

 

Δπίηεπμε ηνπ ηόρνπ 1: Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ε θξηηηθή  αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο απνηειεί ηνλ πξψην ζηφρν. ην Κεθάιαην 2 πεξηγξάθνληαη έλλνηεο θαη 

εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα, ειιείςεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) 

ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) ηελ νινθιήξσζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, (γ) ηελ ΤΑ, 

(δ) ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (ε) ηνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο, (δ) 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο θαη (ε) ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη κεηαμχ άιισλ ε απνπζία θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. 

 

Δπίηεπμε ηνπ ηόρνπ 2: Ζ ζχλζεζε ελφο ζεσξεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνηειεί ην δεχηεξν ζηφρν 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Σν λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 3 

θαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ είλαη: (α) νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (β) κία θαηάιιειε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ 

νινθιήξσζεο θαη (γ) ηα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.   

 

Δπίηεπμε ηνπ ηόρνπ 3: Ο ζηφρνο 3 πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο 

αιιαγέο θαη επηζεκάλζεηο ζην πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα 
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ηελ πηνζεζία ηεο YA ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην 

ειέγρεηαη ζην Κεθάιαην 5 θαη αλαζεσξείηε ζην Κεθάιαην 6. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη: (α) ε ρξεζηκφηεηα ηεο πξφηαζεο ζηνπο ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη (β) ε θξηζηκφηεηα ηέηνησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ βνεζνχλ ζεκαληηθά ηηο 

Σξάπεδεο ζηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ θαη ζηελ απνθπγή ιαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πηνζεζία ηεο YA ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Δπίηεπμε ηνπ ηόρνπ 4: πσο αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην 1 ν ηέηαξηνο ζηφρνο πεξηιακβάλεη 

ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ αλάδεημε ησλ θαηλνηφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ο ζηφρνο 4 

επηηπγράλεηαη ζην Κεθάιαην 6 & ζην Κεθάιαην 7. ηα ζπγθεθξηκέλα Κεθάιαηα 

αλαδεηθλχνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, δηδάγκαηα, θαηλνηφκα απνηειέζκαηα θαη ε ζπκβνιή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηελ επηζηήκε θαη ζηνπο ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο. πσο επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ε νινθιήξσζε απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

Δπηπξφζζεηα, αλαδεηθλχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ή ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζπκβάιεη: (α) ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο, (β) ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

έξγνπ πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη ηελ επηηπρία ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη (γ) ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κεηαμχ άιισλ: (α) επηζεκαίλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο, (β) ππνδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο νινθιήξσζεο, (γ) κειεηάεη ηελ ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (δ) πξνζδηνξίδεη θαη εμεηάδεη ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρεκέλε πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, (ε) νξίδεη κία 

θαηάιιειε θαηεγνξηνπνίεζε παξαγφλησλ νινθιήξσζεο θαη (δ) πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν 

θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ηηο παξαθάησ 

παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη ηα θαηλνηφκα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο.  
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7.3  Καηλνηόκα Δπξήκαηα ηεο Έξεπλαο 

 

Δύξεκα 1: Δπαιήζεπζε ηεο εκαληηθόηεηαο ηεο Οινθιήξσζεο ζηελ Ζιεθηξνληθή  

                  Σξαπεδηθή. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο νινθιήξσζεο ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο νινθιήξσζεο αλαθέξεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη 

επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα. πσο αλαθέξεηαη απφ φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηηο ηξείο επηιεγκέλεο Σξάπεδεο ε νινθιήξσζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.  

 

Δύξεκα 2: Αλάγθε Πξνζδηνξηζκνύ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο Απνθάζεσλ  

                  γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή.    

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή αλαδεηθλχεη φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο 

γηα ηε κε επηηπρή επίιπζε πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο θαη ηελ αδπλακία ησλ Σξαπεδψλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηα νθέιε ηεο ΤΑ απνηειεί ε έιιεηςε ελφο ζρεηηθνχ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ. Ζ έιιεηςε θαη ε αλάγθε χπαξμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ζην Κεθάιαην 2 θαη επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ζην Κεθάιαην 

5. 

 

Δύξεκα 3: Πξνζδηνξηζκόο ησλ εκαληηθόηεξσλ Παξαγόλησλ πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ  

                  Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή.      

 

πσο επαιεζεχεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη παξάγνληεο νινθιήξσζεο θαηέρνπλ 

ζεκαληηθή ζέζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

Ζ αλαγθαηφηεηα, ζεκαληηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

παξαγφλησλ επαιεζεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα. πσο ππνγξακκίδεηαη απφ φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηηο ηξείο εμεηαδφκελεο Σξάπεδεο ε κε εμέηαζε ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ νινθιήξσζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζηελ απνηπρία ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ.     

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξνζδηνξίδεη θαη ειέγρεη γηα πξψηε θνξά ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο είλαη: (α) ηα εκπφδηα, (β) ηα 
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πιενλεθηήκαηα, (γ) ην θφζηνο, (δ) ε θνχξαζε, (ε) νη δεμηφηεηεο, (δ) ην άγρνο, (ε) ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή, (ζ) ε επζπγξάκκηζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο 

Σξάπεδαο, (η) ε επηθνηλσλία, (θ) ν ζηφρνο, (ι) νη θίλδπλνη, (κ) ε ζηξαηεγηθή, (λ) νη 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, (μ) ε αζθάιεηα θαη (ν) ε ππνζηήξημε, (π) ε θνπιηνχξα, (ξ) ε 

δηαθπβέξλεζε, (ζ) ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε, (η) νη πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη (π) ε εηαηξηθή θνπιηνχξα. πσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ζην 

Κεθάιαην 5 θαη ηελ αλάιπζε ζην Κεθάιαην 6 νη παξαπάλσ παξάγνληεο απνηεινχλ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

απφ ηηο Σξάπεδεο.  

 

Δύξεκα 4: Πξνζδηνξηζκόο Καηεγνξηνπνίεζεο ησλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο πνπ  

                  Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή. 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα κίαο θαηάιιειεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο γηα κία θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

παξαγφλησλ. Δπηπξφζζεηα, πξνζδηνξίδνληαη θαη ειέγρνληαη γηα πξψηε θνξά ηέζζεξηο 

θαηάιιειεο θαηεγνξίεο γηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία 

ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ ζεκαληηθφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο 

πξνηεηλφκελεο θαηεγνξηνπνίεζεο επηζεκαίλεηαη απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηηο 

ηξείο επηιεγκέλεο Σξάπεδεο. πσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 5  ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ ζε: (α) αλζξψπηλνπο 

παξάγνληεο, (β) επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο, (γ) ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο θαη                  

(δ) παξάγνληεο απφδνζεο ζα είρε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο εμεηαδφκελεο Σξάπεδεο. Δπίζεο, 

επαιεζεχεηαη ε ζεηηθή επίδξαζε κίαο επηπξφζζεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εκπνδίσλ θαη 

πιενλεθηεκάησλ ζε νηθνλνκηθά, επηρεηξεζηαθά, νξγαλσζηαθά θαη ηερλνινγηθά 

εκπφδηα/πιενλεθηήκαηα θαη ηνπ θφζηνπο ζε άκεζν, έκκεζν θαη έκκεζν νξγαλσζηαθφ θφζηνο. 

 

Δύξεκα 5: Πξνζδηνξηζκόο ηαδίσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή  

                  Σξαπεδηθή.   

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξνζδηνξίδεη γηα πξψηε θνξά ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο 

ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Ζ ζεκαληηθφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ ηξηψλ 

πξνηεηλφκελσλ ζηαδίσλ ηεο πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή  επαιεζεχεηαη 

απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη πηνζεηείηαη θαη απφ ηηο ηξείο Σξάπεδεο. Σα ζηάδηα ηεο 

πηνζεζίαο ηεο ΤΑ πνπ πξνζδηνξίδνληαη, ειέγρνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
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δηδαθηνξηθή δηαηξηβή είλαη: (α) ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηεο ΤΑ, (β) ην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο ΤΑ θαη (γ) ην ζηάδην ηεο απφθαζεο γηα ηελ ΤΑ.  

 

Δύξεκα 6: Ηεξάξρεζε ησλ εκαληηθόηεξσλ Παξαγόλησλ πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Τηνζεζία  

                  ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή.      

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά κία ηεξάξρεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο κηθξέο 

απνθιίζεηο ζηελ ηεξάξρεζε ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ 

Σξαπεδψλ. ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα επηζεκαίλεηαη σο 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ε αζθάιεηα ελψ ζηε Σξάπεδα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ην θφζηνο. Ζ αζθάιεηα ζηε Σξάπεδα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο εκθαλίδεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε ελψ ην θφζηνο εκθαλίδεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ζηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ζηελ Ακεξηθάληθε Σξάπεδα. 

 

Οη κηθξέο απηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ζεσξνχληαη αλακελφκελεο θαη 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα βαζίδνληαη ζηηο δηαθνξέο ησλ Σξαπεδψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ άιισλ κε: (α) ην κέγεζνο, (β) ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, (γ) ηε 

θνπιηνχξα, (δ) ηελ εκπεηξία, (ε) ην επίπεδν πηνζεζίαο ηερλνινγηψλ θαη (δ) ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο. Οη δηαθνξέο ηεθκεξηψλνληαη ζην Κεθάιαην 6. Χζηφζν, κεηά απφ 

ηελ επεμεξγαζία ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ηξηψλ εμεηαδφκελσλ Σξαπεδψλ ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδεη κία γεληθή ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζηνλ Πίλαθα 

6.1. Οη πέληε ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο νινθιήξσζεο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο είλαη: (α) ε 

αζθάιεηα, (β) ην θφζηνο, (γ) ηα πιενλεθηήκαηα, (δ) ε ζηξαηεγηθή θαη (ε) ηα εκπφδηα.  

 

Δύξεκα 7: Αλάδεημε ηεο Αιιειεμάξηεζεο ησλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο.  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα νη παξάγνληεο νινθιήξσζεο δε ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη σο αλεμάξηεηεο νληφηεηεο. Οη παξάγνληεο απνηεινχλ ζπζηαηηθά ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ θαη ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη κε κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο δελ είλαη αλεμάξηεηνη θαη επεξεάδνπλ ή/θαη επεξεάδνληαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο ηεο ίδηαο ή/θαη άιιεο θαηεγνξίαο παξαγφλησλ. Γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα εκπφδηα ελψ ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή κπνξεί λα 
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ζπλδέεηαη κε ηε θνπιηνχξα. Σν άγρνο θαη ε θνχξαζε κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή θαη ε ζηξαηεγηθή ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο 

νινθιήξσζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ.         

 

Δύξεκα 8: ύλζεζε, Έιεγρνο, Αλαζεώξεζε θαη Παξνπζίαζε Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ  

                   Λήςεο Απνθάζεσλ γηα ηελ Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή.  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή γηα πξψηε θνξά ζπλζέηεη ζην Κεθάιαην 3, ειέγρεη ζην 

Κεθάιαην 5, αλαζεσξεί ζην Κεθάιαην 6 θαη παξνπζηάδεη ζε ηειηθή κνξθή ζην ρήκα 6.1 έλα 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Σν λέν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην εηζάγεη θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ζε ηξία 

επίπεδα. ην πξψην επίπεδν πξνζδηνξίδεη γηα πξψηε θνξά ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ ηηο Σξάπεδεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. ην δεχηεξν επίπεδν εηζάγεη κία λέα 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πηνζεζίαο ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη ζην ηξίην επίπεδν παξνπζηάδεη γηα πξψηε θνξά ηξία ζηάδηα πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σα ζηάδηα είλαη: ε εμέηαζε ηεο ΤΑ, ν ζρεδηαζκφο ηεο ΤΑ θαη ε 

απφθαζε γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ. 

 

Ο ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη φηη ηα ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη νη 

αιιειεμαξηήζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ ηξίηνπο κε κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη 

γηα ην ιφγν απηφ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα εληαίν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. πσο πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα θαη φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζηηο ηξείο εμεηαδφκελεο Σξάπεδεο ην 

πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Δπηπξφζζεηα, βνεζάεη ηηο Σξάπεδεο ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ, πξνζζέηεη κία λέα ζεκαληηθή δηάζηαζε ζε ππάξρνληα κνληέια θαη 

κεζνδνινγηθά πιαίζηα εμεηάδνληαο γηα πξψηε θνξά ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή θαη εκπινπηίδεη ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία.  

 

7.4  Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο  

 

πσο ηεθκεξηψλεηαη ζην Κεθάιαην 4 γηα ηε ζπιινγή θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ 

επηιέρηεθε κηα πνηνηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κε πνιιαπιέο κειέηεο πεξίπησζεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε έρεη απνδεηρζεί φηη απνηειεί κία θαηάιιειε εξεπλεηηθή κέζνδνο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαζψο επλνεί κεηαμχ άιισλ ηελ 
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εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αλζξψπηλα θαη νξγαλσζηαθά ζέκαηα. Ζ επηινγή 

ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο ηεθκεξηψλεηαη ζην Κεθάιαην 4. Χζηφζν, απηή ε πξνζέγγηζε 

εκθαλίδεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

Αξρηθά, ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απνδεηθλχεηαη ρξνλνβφξα θαη 

αξθεηά απαηηεηηθή. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε πνιπάξηζκσλ ζπλεληεχμεσλ 

κε αλψηαηα ηξαπεδηθά ζηειέρε απαηηεί επηκνλή, ππνκνλή θαη κπνξεί λα νδεγεί ζε κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ εξεπλεηή κε αληηθεηκεληθφ 

ηξφπν θαη ρσξίο θάπνην βαζκφ πξνθαηάιεςεο απαηηεί θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

επηινγή κίαο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο. 

 

Ζ πνηνηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε επηθξίλεηαη ζπρλά γηα κία ελδερφκελε ππνθεηκεληθή 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ εξεπλεηή. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο ν ζπγγξαθέαο επηιέγεη κηα πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ πεγψλ θαη κεζφδσλ γηα ηε 

ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Γεδνκέλνπ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα: (α) 

ζπιιέγνληαη θαη αλαιχνληαη πινχζηα δεδνκέλα κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ 

ηξείο Σξάπεδεο, (β) δε δηαπηζηψλνληαη ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πεγψλ θαη (γ) ηα 

βαζηθά απνηειέζκαηα ηηο έξεπλαο πξνθχπηνπλ απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 5 ε ππνθεηκεληθφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ εξκελεία ηνπ 

εξεπλεηή πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. 

 

Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο νξηζκέλεο 

θνξέο επηθξίλνληαη φηη δελ έρνπλ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ν ζπγγξαθέαο αληηκεησπίδεη ελ κέξεη ην πξφβιεκα απηφ παξνπζηάδνληαο 

έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πνπ βαζίδεηαη ζε επξήκαηα ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ειέγρεηαη ζε 

πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα. πλδπάδεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηνηρεία απφ πξνεγνχκελεο 

αθαδεκατθέο κειέηεο (ζεσξία) θαη ζηνηρεία απφ πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο (πξάμε).  

 

Δπηπξφζζεηα, εθθξάδεηαη νξηζκέλεο θνξέο κία αλεζπρία γηα ην εάλ ηα απνηειέζκαηα κίαο 

πνηνηηθήο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα γεληθεπηνχλ πέξα απφ ηα φξηα ηεο έξεπλαο. 

Απηφ ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα φηαλ ζπιιέγνληαη θαη αλαιχνληαη ειιηπείο δεδνκέλα απφ κία 

κειέηε πεξίπησζεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ν ζπγγξαθέαο επέιεμε κία 

πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο επηιέγνληαο ηξία αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα 
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Σξαπεδψλ κε πξφζθαηε εκπινθή ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ 

νδήγεζε ζηε ζπιινγή πινχζησλ δεδνκέλσλ. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα: (α) ππήξμε ζπιινγή θαη αλάιπζε πινχζησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηξείο Σξάπεδεο, (β) δε δηαπηζηψζεθαλ ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

πξνζεγγίζεηο κεηαμχ ησλ Σξαπεδψλ, (γ) νξηζκέλεο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

Σξαπεδψλ εμεηάδνληαη, ηεθκεξηψλνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζην αλαζεσξεκέλν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην θαη (δ) πξνθχπηεη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο ησλ ηξηψλ Σξαπεδψλ ε ζεκαληηθφηεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο γεληθφ πιαίζην απφ άιιεο Σξάπεδεο. Χζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη νη Σξάπεδεο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε φηη κπνξεί λα εκθαλίδνληαη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ άιισλ κε νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο παξάγνληεο θαη ην κέγεζνο ηεο 

Σξάπεδαο.  

 

πλνπηηθά νη θχξηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ν εξεπλεηήο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ: (α) ε δπζθνιία αλεχξεζεο αληηπξνζσπεπηηθψλ Σξαπεδψλ, (β) ε 

δπζθνιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεληεχμεσλ κε αλψηαηα 

ηξαπεδηθά ζηειέρε θαη (γ) ε κε παξνρή νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ ιφγν ησλ απζηεξψλ 

δηαδηθαζηψλ ησλ Σξαπεδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη απνξξήηνπ.  

 

7.5  Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα 

 

Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επαιεζεχνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη 

ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ν ζπγγξαθέαο πξνηείλεη ηελ επηπξφζζεηε κειινληηθή εμέηαζε 

νξηζκέλσλ ζεκάησλ.    

   

Πξόηαζε 1: Δμέηαζε Νέσλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο. 

 

Σν αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.1 πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί ζε 

επηπξφζζεηα πξαγκαηηθά ηξαπεδηθά πεξηβάιινληα ψζηε λα εμεηαζηνχλ θαη αμηνινγεζνχλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν νη λένη παξάγνληεο πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη 

ελζσκαηψλνληαη ζην αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην.  
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Πξόηαζε 2: Ηεξάξρεζε Νέσλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο.  

 

ην αλαζεσξεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πξνθχπηνπλ πέληε λένη ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

πνπ εμεηάδνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζην λέν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οη λένη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη: (α) ε θνπιηνχξα, (β) ε δηαθπβέξλεζε, (γ) ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε 

θαη ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, (δ) νη πηέζεηο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη (ε) ε 

εηαηξηθή θνπιηνχξα. Δθηφο απφ ηελ επηπξφζζεηε εμέηαζε ησλ λέσλ παξαγφλησλ ν 

ζπγγξαθέαο πξνηείλεη ηε κειινληηθή ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ λέσλ παξαγφλησλ 

κέζα απφ λέεο κειέηεο πεξίπησζεο.    

 

Πξόηαζε 3: Δμέηαζε ηνπ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο Απνθάζεσλ γηα ηελ  

                    Τηνζεζία ηεο ΤΑ ζε άιινπο Σνκείο. 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη Σξάπεδεο: (α) επελδχνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηελ πηνζεζία ηερλνινγηψλ, 

(β) ραξαθηεξίδνληαη σο πξσηνπφξνη ζηελ πηνζεζία θαηλνηφκσλ ιχζεσλ θαη (γ) επαιεζεχνπλ 

ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ν 

ζπγγξαθέαο πξνηείλεη ηελ εμέηαζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζε 

άιινπο εξεπλεηηθνχο ηνκείο φπσο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο (e-health) ή/θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο (e-government). Οη ηνκείο απηνί πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

νινθιήξσζεο ελδερνκέλσο λα επσθειεζνχλ απφ νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ (βέιηηζηεο πξαθηηθέο).     

 

Πξόηαζε 4: Γηεξεύλεζε ηνπ θάζε Παξάγνληα ή/θαη ηηο θάζε Καηεγνξίαο Παξαγόλησλ  

                    ηνπ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο Απνθάζεσλ Ξερσξηζηά.  

 

Κάζε παξάγνληαο ή/θαη θάζε θαηεγνξία παξαγφλησλ ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ έλα ελδηαθέξνλ μερσξηζηφ εξεπλεηηθφ πεδίν. Γηα ην ιφγν απηφ ν 

ζπγγξαθέαο πξνηείλεη ηε ζε βάζνο εμέηαζε ηνπ θάζε παξάγνληα ή/θαη ηεο θάζε θαηεγνξίαο 

παξαγφλησλ μερσξηζηά φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάιπζε θηλδχλνπ γηα ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ή ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ή ε επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ απφδνζεο ζηελ πηνζεζία ηεο ΤΑ 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.   
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Πξόηαζε 5: Δμέηαζε ηεο Αιιειεμάξηεζεο ησλ Παξαγόλησλ Οινθιήξσζεο. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππνδεηθλχεη φηη νη πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο δελ είλαη αλεμάξηεηνη 

θαη επεξεάδνπλ ή/θαη επεξεάδνληαη απφ άιινπο παξάγνληεο ηεο ίδηαο ή/θαη άιιεο 

θαηεγνξίαο παξαγφλησλ. Γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο ζπζρεηίδεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα εκπφδηα ελψ ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηε θνπιηνχξα. Σν άγρνο 

θαη ε θνχξαζε κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη ε ζηξαηεγηθή 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο νινθιήξσζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. Μία 

έξεπλα πνπ ζα πξνζδηφξηδε ηηο αιιεινεπηδξάζεηο ησλ παξαγφλησλ νινθιήξσζεο πξνηείλεηαη 

γηα κειινληηθή έξεπλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξίζεη ην πφζν 

ζεκαληηθέο είλαη νη αιιεινεπηδξάζεηο ησλ παξαγφλησλ θαη ην πφζν επηδξά ν έλαο 

παξάγνληαο ζηνλ άιινλ (Fuzzy Cognitive Mapping and Structural Equation Modelling).   

 

Πξόηαζε 6: Γηεξεύλεζε άιισλ λέσλ Σερλνινγηώλ Οινθιήξσζεο. 

 

Ο ζπγγξαθέαο πξνηείλεη ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο άιισλ λέσλ ηερλνινγηψλ νινθιήξσζεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ νινθιήξσζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Γηα παξάδεηγκα ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί εάλ ην 

Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (cloud) ζα κπνξνχζε λα απνηειεί κία ελαιιαθηηθή ιχζε ή εάλ ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ ΤΑ θαη ζε πνην βαζκφ.  

 

Πξόηαζε 7: Δμέηαζε Πηζαλήο Δθαξκνγήο ηνπ Μεζνδνινγηθνύ Πιαηζίνπ Λήςεο  

                    Απνθάζεσλ ζε άιιεο Σερλνινγίεο Οινθιήξσζεο.  

 

Σέινο, πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζεί εάλ ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

πηνζεζία ηεο ΤΑ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ζα κπνξνχζε λα έρεη κε νξηζκέλεο αλαγθαίεο 

ηξνπνπνηήζεηο εθαξκνγή θαη ζε άιιεο ηερλνινγίεο νινθιήξσζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζην 

Τπνινγηζηηθφ Νέθνο.         
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A: 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΣΑ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 

 

1. Introduction  
 

The efforts undertaken by banks to improve their services through Information Technology 

(IT) have resulted in the development of many incompatible Information Systems (IS). This 

situation has caused integration problems as disparate IT solutions could not efficiently 

collaborate. Integration is crucial for e-banking success and banks seek for secure, advanced 

integrated IT infrastructures to provide competent e-banking services (Shah et al., 2007).  

 

E-banking grows rapidly due to the numerous potential benefits associated with it and 

integration is one of the most important factors for e-banking success. In addressing 

integration issues, SOA has emerged and adopted by many banks. Nevertheless, numerous 

banks fail to achieve successful SOA adoption for various reasons. One of the main reasons is 

attributed to the lack of a methodological framework that would: (a) explain factors affecting 

SOA adoption in e-banking and (b) define the SOA adoption process in e-banking. Such a 

framework might be used by banks as a decision making tool to support the mechanism of 

effective decision-making. As a result, the aim of this research is: (a) to fill in this literature 

void by proposing a decision making framework for SOA adoption in e-banking and (b) to 

test it through a case study approach in the practical arena. In doing so, this thesis extends the 

body of knowledge and provides new insights related to SOA adoption in e-banking. 

 

Banks seek answers to the impact of integration, as it will help them realizing the benefits, the 

barriers, the risks, the costs and changes that are associated with the adoption of SOA in e-

banking. In this dissertation, a factor-oriented approach is introduced to investigate SOA 

adoption in e-banking. In doing so, the author seeks to: (a) highlight the importance of e-

banking, (b) highlight the importance of integration, (c) identify and analyse influential 

factors of SOA adoption in e-banking, (d) identify and analyse a categorization of factors and 

(e) identify and analyse different phases of SOA adoption.  

 

A 
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The first key issue in this research is e-banking. E-banking services have been adopted and 

used by the majority of banks. Currently, the one third of European uses e-banking with 

estimates predicting an average adoption rate of 60% in the EU by 2020 (Deutsche Bank 

Research, 2010). Such figures illustrate that e-banking is an interesting fast growing area. 

International organizations highlight the importance of e-banking matters and invest a 

significant amount of money on research for high-quality independent analysis (Deutsche 

Bank Research, 2010 & World Bank, 2008).  

 

The second key issue in this dissertation is Service Oriented Architecture (SOA) that remains 

a research area of high importance (Luthria et al., 2009, Marks et al., 2008, Eckert et al., 

2009, Lee et al., 2010). Systems integration, channel integration, applications integration 

(ERP, CRM, and Mobile Apps) and data integration have been major problems for e-banking 

success with banks investing significant amounts of money in overcoming these problems.  

 

During the last decade, banks have turned to the adoption of SOA to solve their technical 

problems. SOA paradigm facilitates organizations to automate their business processes and 

build a maintainable, flexible, secure and manageable Information Technology (IT) 

infrastructure that is based on global accepted standards such as Web Service Description 

Language (WSDL), eXtensible Markup Language (XML), Simple Object Access Protocol 

(SOAP) and Representational State Transfer (Lawler et al., 2008). Service Oriented 

Architecture supports the automation of business processes using small reusable pieces of 

code that are called web services.  

 

Web services can be combined in different ways leading to the implementation of flexible 

solutions that are easily maintainable. SOA improves efficiency and reduces operating costs 

by promoting a faster flow of information throughout banks. Furthermore, SOA optimizes 

business processes and adds corporate business value (Luthria & Rabhi, 2009, Marks, 2008, 

Eckert et al., 2009, Lee et al., 2010). Despite its significant benefits, SOA cannot be 

considered as a panacea as there are technical and business issues that should be addressed by 

organizations and banks. For instance, as mentioned before the absence of a methodological 

framework that would explain influential factors related to SOA adoption in e-banking forms 

an important research problem that requires deeper investigation. For that reason the aim of 

this thesis is: (a) to develop a decision making framework for SOA adoption in e-banking in 

Chapter 3, (b) to test the proposed framework in the practical arena in Chapter 5 based on the 

research methodology in Chapter 4 and (c) to revise the proposed framework in Chapter 6.  
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2. Literature Review 

 

To situate the current study and to provide context related to SOA adoption in e-banking we 

review the normative literature. The literature review is conducted through an extensive 

search on books, journals, conference proceedings and working papers published after 2005 

using libraries and database search engines like AISel, IEEE Xplore, ProQuest, Science 

Direct, Google Books and Google Scholar. In a first step we use keywords like: “Integration 

in e-banking” and “SOA adoption in e-banking” and no matches are found for the criteria 

specified. We request for related literature to SOA adoption in e-banking via AIS world 

mailing list without any success.  

 

For that reason, we use keywords like: “e-banking” and “SOA adoption” to investigate this 

area and to identify and select from a large amount of hits papers and books for deeper 

investigation and analysis. A review with a procedure outlined by Webster & Watson, (2002) 

is used in this research to describe, summarize, evaluate and clarify the adoption of SOA in e-

banking. In addition, the researcher analyses and compares frameworks related to SOA in 

order to investigate this issue.  

 

The critical analysis of the literature review indicates that: (a) integration is one of the most 

important factors for e-banking success and banks continue to face integration problems 

related to e-banking (Shah et al., 2007, Baskerville et al., 2010), (b) SOA might be a solution 

for banks to solve integration problems related to e-banking (Baskerville et al., 2010, Rosen 

et al., 2008), (c) one of the main reasons why banks often fail to achieve the benefits from 

integration efforts in e-banking is the lack of a methodological framework (Schonewille, 

2010), (d) there is no study on analyzing the critical success factors of SOA adoption in e-

banking, (e) there is no methodological framework to explain critical success factors affecting 

SOA adoption in e-banking, (f) the analysis of models and frameworks indicates that several 

factors and classifications of factors are not similar among researchers, (g) while some 

adoption issues are relevant for any organization, others depend on the industry and type of 

organization and some of these differences may be pertinent to the adoption of SOA in e-

banking, (h) e-banking has different requirements and business drivers and may follow a 

different adoption path,  (i) the SOA adoption path in e-banking is not clearly defined and 

there is a confusion about the SOA adoption content and (j) a methodological framework that 

explain critical success factors for SOA adoption in e-banking is essential for banks to make 

right decisions. 
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3. Proposed Decision Making Framework for SOA Adoption in E-banking  

 

Based on the extensive critical review we build a decision making framework for SOA 

adoption in e-banking. The conceptual framework illustrates the relationship between e-

banking and SOA adoption, providing a research framework for examining factors affecting 

SOA adoption in e-banking. In addition, it illustrates the stages of SOA adoption in e-banking 

and a classification of factors. The proposed framework suggests that fifteen factors may 

influence banks‟ decision making process towards the adoption of SOA in e-banking. 

 

We classify the fifteen most important influential factors of SOA adoption in e-banking into 

Performance, Human, Business and Technical factors and propose three stages of SOA 

adoption. 

 

Performance Factors focus on factors that support organisations to make their decisions 

regarding the adoption of SOA in e-banking and deal with the assessment of factors like 

barriers, benefits and costs that have an impact on Organizational performance.  

 

Human Factors refer to those factors that are related to the employees like fatigue, skills, 

stress and employees‟ resistance to change. These factors are considered as important as they 

can affect employees‟ stance towards the implementation of SOA in e-banking and therefore 

affect the decision making process. 

 

Business Factors deal with at least five business issues that shape the decisions for the 

adoption of an SOA solution in e-banking. These factors include ΗΣ/business alignment, 

communication, goal, strategy and risk. 

 

Technical Factors are equally important to the aforementioned three factors‟ categories as 

they are vital for the decision making process. Since the new solution will affect the existing 

IT infrastructure, technical factors related to support (e.g. consultants, vendors), the IT 

infrastructure and the overall system security should be assessed.  

 

Performance Factors:  

 

Barriers are considered as an essential influential factor by many authors who study the 

adoption of integration technologies like SOA (Themistocleous & Mantzana, 2010). The 

development of an integrated IT infrastructure based on SOA architecture usually introduces 
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changes and leads to organizational restructuring. Likewise e-banking solutions introduce 

new ways of doing business (Shah et al., 2007) and thus, we consider Barriers as an 

influential factor. Barriers are divided into the e-banking related barriers sub-factor and the 

SOA related barriers sub-factor. The items of each of these sub-factors are classified using a 

similar taxonomy to the one used by Themistocleous (2004). As a result, the barriers are 

classified into financial, operational, organizational and technical.  

 

Benefits: Many adoption models investigate factors like Barriers, Benefits and Costs to 

support the decision making process (Iacovou et al., 1995). In terms of the benefits, these 

follow the same level of analysis as the factor Barriers. Thus, benefits are classified into the: 

(a) e-banking related benefits and (b) SOA related benefits sub-factors. Benefits are then 

further analyzed in four categories mentioned above (financial, operational, organizational 

and technical).  

 

Cost: forms a vital factor for the decision making process and it is used in most of the 

adoption models (Love et al., 2006). Similar to other types of organizations, banks are often 

reluctant to proceed with a new investment before analyzing its costs and the expected impact 

on the organization (Khoumbati et al., 2006). In an attempt to better understand costs Irani et 

al., (2003), classify them into: (a) direct costs, (b) indirect human costs and (c) indirect 

organizational costs. Direct costs focus on the obvious costs (e.g. implementation, 

maintenance) where the indirect costs refer to usually hidden costs and are classified into 

human (e.g. training) and organizational (organizational restructuring, business process 

reengineering, change management etc). Such consideration of cost factor increases cost 

analysis, allows better understanding and contribute to better decision making. 

 

Human Factors:  

 

Fatigue describes a physical and/or mental state of being tired and weak. Physical fatigue 

means that bank employees cannot continue functioning at their normal levels of physical 

ability and mental fatigue is referred to feeling sleepy and being unable to concentrate. Often 

physical fatigue and mental fatigue exist together. The main symptom of fatigue is exhaustion 

after a physical or mental activity. For instance, bank cashiers usually present fatigue 

symptoms due to the high volume of transactions they perform on daily basis (Proctor & 

Zandt, 2008). 
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Skills: Banks require staff that is well qualified to perform their tasks using their computer 

applications. When banks adopt an SOA solution, they have to rely on their existing staff to 

support the system implementation and to operate and maintain the integrated system. Lack of 

employees with appropriate skills may lead the banks to either employ new qualified 

employees or to seek for support from external consultants. This factor is important since the 

existence of staff with appropriate skills play a significant role during the decision making 

process. In such a case organizations may be more positive towards the adoption of SOA.   

 

Stress typically describes a negative condition that can have an impact on a bank employee‟s 

physical and mental well-being. Stress might lead to decreased self-esteem, diminished 

interpersonal effectiveness and to a cycle of self-blame and self-doubt. Bank employees 

involved in SOA adoption projects might work within very tight schedules and under 

pressure. Stress related to time, workload, new requirements and training need to be 

investigated (Proctor & Zandt, 2008). 

 

Resistance to Change is a crucial factor for the success of any project and for that reason 

there are change management activities in all project management methodologies (e.g. 

Prince2, PMBOK). Change often makes employees feeling uncomfortable as it requires new 

ways of thinking and doing. As a result, it may produce nervousness and uncertainty and 

employees might lose their sense of security. The adoption of a new SOA solution in e-

banking is expected to cause resistance to change. For that reason banks should be well aware 

and well prepared to face this problem in advance.  

 

Business Factors:  

 

ΗΣ/Business Alignment: the alignment of IT with business strategy is not an easy task. 

According to Luftman, (2003), it is among the top ten business issues of modern 

organizations. The implementation of flexible business plans and IT architectures are critical 

components of business-IT alignment. In order to achieve business - IT alignment, banks 

should make decisions that take into account both business and IT disciplines. Success in 

SOA adoption in e-banking requires a purposeful effort to link IT to business processes with a 

focus on future business process design (Graves, 2009, Luthria & Rabhi, 2009). 

 

Communication is extremely important in any project that demands the synchronization and 

management of activities that bring a lot of changes on everyday work and in organizational 

structure. Good and effective communication between different departments, staff members 
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and among the bank and vendors is essential for successful SOA adoption in e-banking (Lee 

et al., 2010). 

 

Goal setting involves the establishment of specific, measurable, achievable, realistic and 

time-targeted goals. During the initiation phase of SOA adoption lifecycle a business problem 

or opportunity is identified. In order to address this problem/opportunity a clear goal related 

to SOA adoption in e-banking is necessary and it is of high importance (Lee et al., 2010). 

 

Risk is another major factor that affects the decision making process in banks as banks do not 

adopt any technology without examining the risk associated with this decision. Risk is always 

a concern for banks and as a result we suggest that risk management related to SOA adoption 

in e-banking is significant. 

 

Strategy is a long term plan designed to achieve a particular goal and it requires the 

specification of mission, vision, objectives, policies and plans to adopt projects as SOA. We 

consider Strategy as an important factor for our framework as decisions related to the 

integration of IT infrastructures or the provision of on-line services should covered by 

organizations strategy (Lawler et al., 2008).  

 

Technical Factors: 

 

IT Infrastructure is considered as a crucial influential factor for the adoption of an 

integration paradigm like SOA (Themistocleous, 2004, Themistocleous & Mantzana, 2010). 

The existing non-integrated IT infrastructure has led banks to bridge together their 

information systems and automate their business processes. However, the integration cannot 

be achieved without having detailed knowledge about the IT infrastructure and its limitations. 

 

The security of e-banking transactions and data is critical for banks as it is a matter of high 

importance. Banking sector is based on a relation of trust among clients and banks. Thus, any 

action that causes problems to this relation, damages the image of a bank and its business. E-

banking increases security risks as banking systems are available over internet and can be 

accessed from anywhere. This increases security risks as e-banking applications are often a 

target for hackers. When banks decide to integrate their e-banking applications with the 

backend applications using SOA, security risks are increased. Hackers can attack e-banking 

applications to gain access to the back-end and the core banking systems. For this reason it is 
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of high importance for banks to thoroughly investigate this issue before proceeding to SOA 

adoption (Mohamad & Ismail, 2009).  

 

Support from external entities, such as vendors and consultants, is always appreciated by the 

adopters especially when their staff does not have the appropriate skills to cope with a project 

like the integration of e-banking systems using SOA paradigm. In some cases the success or 

failure of IT initiatives is related to the selection of appropriate technology vendor or 

consultants. Regardless of the critical nature of this process, many banks underestimate the 

time and effort it takes to make a well-informed decision related to vendor or consultant 

support. Good collaboration with vendors-consultants might be important for successful SOA 

adoption in e-banking. 

 

The SOA adoption Lifecycle in e-banking implemented in our framework has three stages: (a) 

SOA initiation, (b) SOA planning and (c) decision of SOA adoption. SOA initiation: The 

SOA initiation phase is the first phase in the project. In this stage a business problem or 

opportunity related to SOA adoption in e-banking is identified and a business case which 

provides various solution options is defined. SOA planning: After defining the scope of the 

SOA adoption project the second stage includes a detailed planning phase that involves 

among others: (a) a project plan, (b) a resource plan, (c) a financial plan, (d) a risk plan and 

(e) a communications plan. Decision of SOA adoption: The third and last stage refers to the 

analysis of the previous stages that leads to the decision to adopt or not SOA. The whole 

proposed decision making framework for SOA adoption in e-banking is illustrated bellow 

(Figure 1).   
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Figure 1: Proposed Decision Making Framework for SOA Adoption in E-banking 
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4. Research Methodology 

 

This research was conducted in an interpretive manner and employed a multiple case study 

strategy (Yin, 2003). Qualitative research was used to study SOA adoption in e-banking in its 

natural setting and learn from practice. As SOA remains an important research area under 

investigation (Luthria & Rabhi, 2009, Lee et al., 2010) the qualitative research method seems 

to be an appropriate approach to investigate and in depth analyze SOA adoption in e-banking 

(Miles & Huberman, 1994). The main focus in qualitative research is to understand, explain, 

explore, discover and clarify situations, feelings, perceptions, attitudes, values, beliefs and 

experiences. Factors that influence SOA adoption cannot be separated from its organizational, 

technical and cultural context and there is therefore a need for a qualitative research approach 

that allows us to understand the process of SOA adoption and the factors that influence SOA 

adoption in e-banking.  

 

In this research a multiple case study strategy is used to test the proposed framework since 

such an approach seems more appropriate for the banking sector (Eckert et al., 2009). A case 

study offers a „holistic‟ view of the processes involved, as well as a realisation of the topic 

under research (Yin, 2011). According to Baskerville et al., (2010), case studies facilitate 

multi-perspective analyses that lead to a holistic understanding of cultural systems of action, 

providing the insight that satisfies exploratory questions. Considerable work on SOA takes 

the form of case studies to identify SOA success (Lee et al., 2010). The need for rich 

empirical data related to SOA adoption in e-banking indicates that the use of a case study 

approach is appropriate, since it allows examining in depth processes (Miles & Huberman, 

1994). An important aspect of a case study is the use of multiple methods to collect data that 

leads to obtain rich empirical data for this research. 

 

The proposed decision making framework for SOA adoption in e-banking is tested in three 

banks. In particular it is tested in a European Bank, in an American Bank and in a Bank of 

Southeastern Europe (transition economies). Various data collection methods such as 

interviews, documentation and observation are used in this research. An interview agenda is 

developed to ensure desired coverage of the areas of enquiry and comparability of 

information across respondents. A predefined interview protocol is used to collect the data 

required for this research. 
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Interviews were conducted with the banks‟ employees who played a key role in an SOA 

adoption project in e-banking in three banks. In doing so, we interviewed four professionals 

in each bank including the: (a) SOA adoption project manager, (b) IT manager, (c) a manager 

from business and (d) a member of the IT strategy board. Interviews lasted for around 40-60 

minutes, they were digitally recorded and transcripts were prepared as soon as possible after 

each individual interview.  

 

Telephone, Skype and e-mail communication was also used to clarify and probe unclear 

issues that, in some cases, occurred subsequent to transcribing the interviews. In addition to 

this, the data were crosschecked several times to overcome the contradiction associated with 

data gathering across multiple sources. Interviews were the main data source that we used to 

collect data and to capture the verbatim. In most of the cases structured and/or semi-structured 

interviews mainly took place in the office of the interviewees. Structured interviews were 

based on the interview agenda designed for this research. Using this agenda, the interviewees 

replied to specific questions related to SOA adoption in e-banking. The interview agenda 

consists of sections and each section has multiple questions, to guide us during the structured 

interviews.  

 

Semi-structured interviews took place without the use of an interview agenda and were 

conducted during breaks. These involved a series of open-ended questions based on the topic 

areas we wanted to cover. The open-ended nature of the questions supports them to define the 

topic under investigation. Moreover, it provides the opportunity for both interviewer and 

interviewee to discuss the topic in more detail. Using this type of interview we attempted to 

clarify issues that derived from structured interviews and to collect some important data 

regarding to SOA adoption in e-banking. In addition, during lunch or coffee breaks, we had 

the opportunity to collect data through unstructured discussions with employees from the 

three banks.  

 

Empirical data derived from the three cases related to SOA adoption in e-banking are 

triangulated and then analyzed to draw empirical conclusions. The purpose of triangulation in 

qualitative research is to increase the credibility and validity of the results. In Figure 2 we 

portray the analytical research methodology that we used in this research. 
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Figure 2: Research Methodology in this Dissertation 
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5. Revision of the Decision Making Framework for SOA Adoption in E-banking  

 

The proposed framework is tested through multiple case studies in three banks that had 

recently experience in SOA adoption in e-banking. In the first case we collected data from a 

European Bank, in the second case from an American Bank and in the third case from a Bank 

of Southeastern Europe (transition economy).  

 

Based on the empirical findings it appears that the factors of our proposed framework are 

verified. In addition, interviewees from the three banks agreed that they can use the proposed 

four factors‟ categories to better investigate SOA adoption in e-banking. It appears that the 

proposed factors‟ categorization supports the analysis of the factors and helps organizations to 

enhance their understanding. All interviewees agreed that such a methodological framework 

would facilitate them to understand the factors affecting SOA adoption in e-banking and to 

avoid problems. In addition, the SOA adoption lifecycle in e-banking proposed in our 

framework was confirmed and clarify much of the confusion in this area. 

 

A number of parameters have been extrapolated from the empirical data and identified as 

factors that were taken into consideration when these banks adopted SOA solutions in e-

banking. New factors like: (a) culture, (b) organizational culture, (c) SOA governance, (d) top 

management support and (e) external pressures were reported by interviewees and confirmed 

by empirical data. 

 

The analysis indicates that most of the above individual factors are not independent. It is 

reported that there might be interrelationships among: (a) factors, (b) factors‟ categories and 

(c) factors and factors‟ categories. This finding is in line with other adoption studies on 

integration technologies that support that the one factor can impact the other. 

 

Based on the findings of this research we alter our framework and we present the revised one 

in Figure 8.3. We added the five new identified factors namely: Culture, Top Management 

Support, SOA Governance, External Pressures and Organizational Culture to the relevant 

categories and we depict them using a circle. The revised framework illustrates also possible 

interrelations among the factors‟ categories.  
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Figure 3: Revised Decision Making Framework for SOA Adoption in E-banking  
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6. Main Findings  

 

The main findings derived from the work presented in this dissertation are presented below: 

 

Finding 1: The Significance of Integration in E-banking 

 

This research highlights the importance of integration in e-banking. The importance of 

integration is mentioned in the literature and verified by empirical data. As mentioned by all 

interviewees integration is one of the most important factors for the success of e-banking. 

 

Finding 2: The Need for a Decision Making Framework for SOA Adoption in E- 

                   banking 

 

This thesis indicates that one of the main reasons for unsuccessful integration and the inability 

of banks to realize the benefits of SOA adoption in e-banking is the lack of a decision making 

framework. The lack of a relevant decision making framework for SOA adoption in e-

banking and the need for such a framework is verified by empirical data presented in Chapter 

5. 

 

Finding 3: Identification of Influential Factors of SOA Adoption in E-banking 

 

As verified by this research influential factors are significant for decisions related to SOA 

adoption in e-banking. The necessity and importance of the proposed most important factors 

is verified by empirical data. As underlined by all interviewees‟ non-examination of important 

integration factors might lead to significant problems related to SOA adoption in e-banking 

and the failure of the overall SOA adoption project. 

  

This thesis identifies and analyses for the first time the most important factors that influence 

the decision making process for SOA adoption in e-banking. The most important factors are: 

(a) barriers, (b) benefits, (c) cost, (d) fatigue, (e) skills, (f) stress, (g) resistance to change, (h) 

IT/Business Alignment, (i) communication, (j) goal, (k) risk, (l) strategy, (m) IT 

infrastructure, (n) security, (o) support, (p) culture, (q) SOA governance, (r) top management 

support, (s) external pressures and (t) organizational culture. The empirical data in Chapter 5 

and the analysis in Chapter 6 indicate that the above factors are the most important factors for 
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successful SOA adoption in e-banking. For that reason these factors should be examined 

carefully by banks. 

 

Finding 4: Classification of Influential Factors of SOA Adoption in E-banking 

 

This research highlights the need for a suitable taxonomy of influential factors of SOA 

adoption in e-banking for a better management and presentation of SOA projects. In addition, 

this dissertation identifies and tests four appropriate categories for the most important factors 

that influence the adoption process in e-banking. We classify the most important influential 

factors of SOA adoption in e-banking into human, business, technical and performance 

factors. The importance and relevance of the proposed classification is indicated by all 

interviewees. This taxonomy has a positive impact on SOA adoption projects in banks. In 

addition, a classification of barriers and benefits in financial, operational, organizational and 

technical barriers / benefits and cost in direct, indirect human and indirect organizational cost 

have a positive effect on SOA adoption in e-banking.  

 

Finding 5: SOA Adoption Lifecycle in E-banking 

 

For the first time this thesis identifies three phases of SOA adoption in e-banking. The 

importance and relevance of the proposed three phases are adopted by the three banks under 

examination and verified by empirical data. The phases of SOA adoption in e-banking are: (a) 

initiation of SOA, (b) planning of SOA and (c) decision of SOA adoption.  

 

Finding 6: Hierarchy of Influential Factors of SOA Adoption 

 

This dissertation presents a ranking of the most important factors for successful SOA 

adoption in e-banking. The empirical data indicates some slight variations in the hierarchy of 

factors among Banks. The European Bank and the American Bank highlight as the most 

important factor for SOA adoption in e-banking security while the Bank of Southeastern 

Europe highlights cost. Security appears at the third place at the Bank of Southeastern Europe 

while cost appears at the second place at the European Bank and at the fourth place at the 

American Bank. 

 

These small variations among banks are expected and empirical data indicates that these 

differences are based among others on: (a) size, (b) the external environment, (c) culture, (d) 

experience, (e) the adoption level of technologies and (f) the financial situation of the banks. 
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The differences are analyzed in Chapter 6. However, after analyzing reach empirical data 

from three banks this thesis presents a general hierarchy for influential factors for SOA 

adoption in e-banking. The five most important factors for successful SOA adoption in e-

banking are: (a) security, (b) cost, (c) benefits, (d) strategy and (e) barriers. 

 

Finding 7: Interrelationship of Influential Factors of SOA Adoption  

 

The empirical data indicates that influential factors should not be considered as independent 

entities. These factors are components of the methodological decision making framework for 

SOA adoption in e-banking and should be considered in a holistic approach. Empirical data 

suggest that most of the factors are not independent and affect and/or are affected by other 

factors from the same and/or other category of factors. For instance, cost is associated with 

benefits and barriers while resistance to change is connected to culture. Stress and fatigue 

affect resistance to change and strategy is associated with most of the factors.   

 

Finding 8: Synthesis of a Decision Making Framework for SOA Adoption in E- 

                   banking 

 

This thesis synthesizes in Chapter 3, tests in Chapter 5, revises in Chapter 6 and presents in 

Figure 6.1 for the first time a methodological decision making framework for SOA adoption 

in e-banking. The new proposed methodological framework introduces innovative elements in 

three levels. The first level identifies the most important factors that should be considered by 

banks in the decision making process of SOA adoption in e-banking. The second level 

introduces a new classification of important factors of SOA adoption in e-banking and the 

third level presents a SOA adoption lifecycle with three phases. The phases for SOA adoption 

in e-banking are: (a) initiation of SOA, (b) planning of SOA and (c) decision of SOA 

adoption. 

       

The author points out that the three main components of the methodological framework and 

their interrelationships should be examined by third parties with a holistic approach and 

therefore the elements are incorporated into a methodological decision making framework for 

SOA adoption in e-banking. As indicated by the empirical data and all the interviewees from 

the three banks under examination the proposed methodological framework greatly facilitate 

the SOA adoption process in e-banking. In addition: (a) it helps banks to make robust and fast 

decisions about SOA adoption, (b) it adds a significant new dimension to existing SOA 
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frameworks examining for the first time SOA adoption in e-banking and (c) it enriches the 

academic literature. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: 

 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ 

(INTERVIEW AGENDA) 

 

 

 

This questionnaire is divided into 5 parts 

 

 

The questionnaire aims to address the following issues: 

 

 To obtain general company information 

 

 To obtain general information about the interviewee 

 

 To obtain information related to technology and e-banking 

 

 To identify information related to the adoption of Service Oriented 

Architecture (SOA) in e-banking (e.g. benefits, barriers, costs and influential 

factors associated with SOA adoption in e-banking). 

 

 To obtain general comments about SOA adoption in e-banking 

 

  

 

B 
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Sections 

 

 

Section A: General company information 

 

 

Section B: General information about the interviewee 

 

 

Section C: Information related to technology and e-banking 

 

 

Section D: Information related to the adoption of Service Oriented  

                  Architecture (SOA) in e-banking. 

 

 

Section E: General comments about SOA adoption in e-banking 
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Section A: General company information 

 

 

A1: Company name: 

 

 

 

 

A2: How many branches does your bank have international? 

 

 

 

 

A3: How many employees does your bank have international? 

 

 

 

 

A4: In how many countries does your bank operate? 

 

 

 

 

A5: What is the current turnover international? 
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Section B: General information about the interviewee 

 

 

B1: Name: 

 

 

 

 

B2: Position: 

 

 

 

 

B3: Telephone: 

 

 

 

 

B4: e-mail: 
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Section C: Information related to technology and e-banking 

 

 

C1: What type and how many information systems do exist in your bank (e.g. 

desktops, servers)? 

 

Type of System Amount 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

C2: How is your IT infrastructure organized? Is there any central integrated 

infrastructure or each department has his own infrastructure? 

 

 

 

 

 

 

 C3: Has your bank recently adopted integration technologies (e.g. SOA, Cloud) 

related to e-banking? What integration technologies have your bank adopted?  
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C4: What problems and integration needs related to e-banking did the bank have 

before adopting these integration technologies (channel integration, data integration, 

application integration, system integration)? 

 

 

 

 

 

 

 

Section D: Information related to the adoption of Service Oriented  

                  Architecture (SOA) in e-banking 

 

 

D1: What integration problems solved SOA adoption related to e-banking? 

 

 

 

 

 

 

D2: What integration problems remain after SOA adoption in e-banking (channel 

integration, data integration, application integration, system integration)?  
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D3: What was the overall cost for adopting SOA in e-banking? Please evaluate the 

costs. 

 

 

Costs 

Category of Costs 

(direct costs, indirect 

human costs, 

indirect 

organizational costs. 

Not 

important 
Important 

Very 

Important 

Hardware costs     

Software costs     

Consultancy costs     

Development costs     

Maintenance costs     

Employees training     

Organizational 

restructuring 
    

Other     

Other     

Other     

Other     

Other     

 

 

D4: Please draw a figure of the overall SOA integrated IT infrastructure related to e-

banking. 

 

 

 

 

 



Παξάξηεκα Β: Πξσηφθνιιν πλεληεχμεσλ 

 

 

Νηθφιανο  Μπαζηάο                                                                                                                                     ζειίδα 407 

 

 

D5: Please evaluate the main barriers for SOA adoption in e-banking. Does the Bank 

use a categorization of barriers? 

    

     

Barriers 

Barriers 

for e-

banking 

Barriers 

for SOA 

adoption 

Category of 

Barriers 

(financial, 

operational, 

organizational, 

technical) 

Not 

important 
Important 

Very 

Important 

Complexity of 

IT structure 
      

Complexity of 

business 

processes 

      

Resistance to 

change 
      

No time for 

training 
      

Lack of 

employees with 

SOA skills 

      

Cultural issues       

High cost of 

SOA 
      

Concern over 

security 
      

Concern over 

whether the 

old systems are 

agile enough to 

react to the 

changes 

      

Other       

Other       

Other       

Other       

Other       
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D6: What benefits are derived from SOA adoption in e-banking? Please evaluate the 

benefits. Does the Bank use a categorization of benefits? 

 

Benefits 

Benefits 

of e-

banking 

Benefits 

of SOA 

Category of 

Benefits 

(financial, 

operational, 

organizational, 

technical) 

Not 

important 
Important 

Very 

Important 

Financial 

Benefits 
      

Agility, 

Efficiency 

and 

Flexibility 

of Processes 

      

IT Agility – 

Business 

Alignment 

      

Higher 

Return on 

Investment 

      

Reduced 

Time to 

Market 

      

Reduce 

Costs 
      

Improved 

Reusability 

of Services 

      

Easier to 

Integrate 

Systems 

      

Reduced 

System 

Downtime 

      

Reduced 

Risk of IT 

Initiatives 
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Benefits 

Benefits 

of e-

banking 

Benefits 

of SOA 

Category of 

Benefits 

(financial, 

operational, 

organizational, 

technical) 

Not 

important 
Important 

Very 

Important 

Long Term 

Growth 
      

Time       

Staff       

Other       

Other       

Other       

Other       

Other       

 

 

D7: Describe briefly the most important benefits for e-banking. Why are these 

benefits so important for e-banking success? 
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D8: Describe briefly the most important benefits for SOA adoption in e-banking. 

Why are these benefits so important for e-banking success? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D9: What was or is the final impact on the bank from SOA adoption in e-banking? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D10: What was the Return on Investment from SOA adoption in e-banking?  
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D11: What are the most important influential factors of SOA adoption in e-banking? 

Please evaluate the factors. Does the Bank use a categorization of factors? 

 

Factors 

Category of factors 

(performance 

factors, human 

factors, business 

factors, technical 

factors) 

Not 

important 
Important 

Very 

Important 
Ranking 

Strategy      

Goal      

Financial Benefits      

IT – Business 

Alignment 
     

Cost      

Communication      

Risk      

Culture      

Management      

IT Infrastructure      

Security      

Resistance to Change      

Fatigue      

Stress      

Staff      

Support 

(Vendor/Consultant) 
     

Other      

Other      

Other      

Other      

Other      
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D12: Please describe briefly the most important factors for successful SOA adoption 

in e-banking from the above table. Why these factors are so important?  

 

 

 

 

 

 

D13: Does the Bank define stages for SOA adoption? Please describe briefly the 

stages of SOA adoption. 

 

 

 

 

 

 

D14: Does the Bank use a framework for SOA adoption in e-banking? 

 

 

 

 

 

 

D15: Does the Bank agree that the proposed framework for SOA adoption could add 

value to the process? Please study briefly the proposed framework for SOA adoption 

in e-banking and provide comments about the framework. 
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Proposed Decision Making Framework for SOA Adoption in E-banking 

 

 

  

SOA ADOPTION 

LIFECYCLE IN E-

BANKING 

Initiation 

Planning 

Decision 

DECISION MAKING PROCESS FOR SOA ADOPTION IN E-BANKING 

BUSINESS FACTORS 

Risk Communication 

Strategy 

Goal 

IT & Business 

Alignment 

TECHNICAL 

FACTORS 

Security Support 

IT Infrastructure  

HUMAN FACTORS 

Fatigue Skills Stress 

Resistance to change 

 

PERFORMANCE FACTORS 

Organizational 

Financial Operational 

Technical 

SOΑ Related E-banking Related 

Barriers Benefits Cost 

 
Direct 

Indirect Human 

Indirect 

Organizational 
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Section E: General comments about SOA adoption in e-banking 

 

 

E1: Please provide general comments about SOA adoption in e-banking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


