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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Στα πλαίσια του εντεινόμενου εισαγώμενου ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης 

των αγορών, στρατηγικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις μπορεί να δοθεί και από τη 

σωστή και χρηστή εκμετάλλευση του διαδικτύου στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν μπορεί να είναι κατάλληλο για ορισμένες μόνο επιχειρήσεις, 

μπορεί όμως να είναι και πολύ ακριβό για να δικαιολογήσει τα οφέλη ή μπορεί να 

οδηγήσει την εταιρεία σε εσωτερικές συγκρούσεις. Πριν από τη δραστηριοποίηση μίας 

υπάρχουσας επιχείρησης στο χώρο του διαδικτυακού εμπορίου ή ακόμη πριν το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας νέας ηλεκτρονικής επιχείρησης απαιτείται η 

διεξαγωγή μίας προσεκτικής ανάλυσης καταλληλότητας.  

 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η επιτυχία στο χώρο των ηλεκτρονικών αγορών δεν είναι ποτέ 

εγγυημένη. Όπως και σε ένα παραδοσιακό χώρο αγορών, ο ρυθμός αποτυχίας των 

ηλεκτρονικών εταιρειών δύναται να είναι υψηλός.  

 

Ηλεκτρονική τράπεζα 
 

Αρχής γενομένης από την Αμερική, στα τέλη της δεκαετίας του ’90 επικρατούσε ένα 

παραλήρημα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Ο ενθουσιασμός αυτός οδήγησε σε μη 

ρεαλιστικές, όπως τελικά αποδείχτηκε, προσδοκίες και προβλέψεις για τη διείσδυση των 

νέων τεχνολογιών, οι οποίες μιλούσαν για ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμη αποδοχή τους από 

το ευρύ κοινό. Ήταν συνεπώς εύκολο να παρασυρθεί και η αγορά του Internet Banking 

που το 1999 προέβλεπε ότι το 25% των Ελλήνων θα κάνει χρήση του διαδικτύου για τη 

διεκπεραίωση των τραπεζικών του συναλλαγών.  

Και είναι λογικό να μην έχουν επιβεβαιωθεί αυτές οι προβλέψεις. Είναι τόσο μεγάλος ο 

αριθμός των νέων δεδομένων που καλείται να αφομοιώσει ο μέσος άνθρωπος στη 

σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας που διανύουμε, που θα ήταν αδύνατο για αυτόν να 
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“αντεπεξέλθει” πλήρως. Παρόλα αυτά, ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι η 

διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική αγορά, και δη του Internet Banking, 

ακολουθεί συνεχώς αυξανόμενη πορεία. Δεν υπάρχει κάποια καμπή. Και αυτό οφείλεται 

και στο γεγονός ότι παρατηρούμε μια ταχέως αυξητική πορεία στη χώρα μας όσον αφορά 

τη χρήση του Internet. Εκ του αποτελέσματος, όλο και περισσότεροι Έλληνες 

εγγράφονται κάθε μήνα στις υπηρεσίες e-banking.  

Γίνεται απόλυτα σαφές λοιπόν ότι η ηλεκτρονική τράπεζα μπήκε στη ζωή μας και 

σηματοδοτεί μία νέα εποχή στις τραπεζικές συναλλαγές μας. Βάζει τέλος στις ουρές των 

ταμείων και στην αναμονή των πελατών, αφού αρκεί μία συσκευή σταθερού ή κινητού 

τηλεφώνου, ή ένας υπολογιστής εγκατεστημένος στο σπίτι ή στο γραφείο, για να 

κάνουμε τις συναλλαγές μας με απόλυτη ασφάλεια, όλο το 24ωρο. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι θα απαιτηθεί χρόνος έως ότου η ηλεκτρονική τραπεζική 

λάβει απολύτως μαζικό χαρακτήρα, ωστόσο όσοι από τους τραπεζικούς ομίλους έχουν 

ενταχθεί στον χώρο αυτόν διατηρούν συγκριτικό πλεονέκτημα. Η χρήση είναι αρκετά 

απλή και η μεγάλη επιτυχία της κινητής τηλεφωνίας στην χώρα μας αποτελεί προάγγελο 

της επιτυχίας που θα έχει στην Ελλάδα η ηλεκτρονική τραπεζική. Ωστόσο, τα φυσικά 

δίκτυα των τραπεζών δεν αναμένεται να καταργηθούν αλλά να αλλάξουν μορφή. Θα 

έχουμε μικρότερα καταστήματα τα οποία θα χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής. Ας μην 

ξεχνάμε τέλος ότι η ηλεκτρονική τραπεζική εξυπηρέτηση δεν καλύπτει όλες τις 

συναλλαγές. 

Οι τράπεζες, μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής, θέτουν στην υπηρεσία του πελάτη το 

ηλεκτρονικό τους κατάστημα για άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την 

εβδομάδα. Ο πελάτης δύναται να πραγματοποιεί τις αναγκαίες του συναλλαγές με 

απόλυτη ασφάλεια και φυσικά διατηρώντας το απόρρητό του. 

 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση έξι μεγάλων 

εταιρειών στο χώρο της λιανικής τραπεζικής (retail e-banking), ήτοι των τραπεζικών 

ιδρυμάτων με την επωνυμία :  
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• Millennium bank A.E. 

• Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

• EFG Eurobank Ergasias A.E. 

• Attica bank A.E. 

• Alpha bank A.E. 

 

Τομείς αξιολόγησης  
 

Προκειμένου να προβούμε στην αξιολόγηση και στην συγκριτική μελέτη των 

ιστοθέσεων των παραπάνω τραπεζικών ιδρυμάτων θα επικεντρωθούμε στους παρακάτω 

τομείς :  

 

Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου 
 

Ως περιεχόμενο ορίζουμε το κείμενο, τις εικόνες, τον ήχο και το βίντεο που αποτελούν 

μία ιστοσελίδα. Η δημιουργία και η διαχείριση περιεχομένου είναι κρίσιμη για την 

επιτυχία της ιστοθέσης επειδή το περιεχόμενο είναι αυτό που βλέπει ο επισκέπτης σε μία 

ιστοθέση και αυτό που χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες της ιστοθέσης για να πωλούν 

προϊόντα και υπηρεσίες. Άλλωστε, επιτυχημένη παρουσία στο διαδίκτυο σημαίνει 

αποτελεσματική παροχή των πληροφοριών που θέλει ο επισκέπτης.  

 

Οι σελίδες μίας επιχείρησης στο διαδίκτυο θα πρέπει να περιέχουν περισσότερα 

πράγματα από απλές πληροφορίες για το προϊόν και ταυτόχρονα να διαθέτουν και 

δευτερεύον περιεχόμενο με παράλληλες πωλήσεις, πωλήσεις αναβαθμίσεων, προώθηση 

με κουπόνια, εκπτώσεις και ειδικές υπηρεσίες και σχόλια, ήτοι κριτικές και μαρτυρίες 

πελατών, συμβουλές ειδικών. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η σχετικότητα, η 

ενημερότητα, η αξιοπιστία, η εμβέλεια και η χρησιμότητα του περιεχομένου αλλά εξίσου 

σημαντικά είναι και το στιλ γραφής, η δομή των πληροφοριών και η χρήση γραφικών και 

χρωμάτων. Το περιεχόμενο μπορεί να παράγεται από την εταιρεία αλλά και από τους 
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πελάτες, προμηθευτές αλλά και από ανεξάρτητους ερευνητές ή ειδικούς συγγραφείς. Οι 

επισκέπτες του διαδικτύου εκτιμούν καλύτερα το εξατομικευμένο περιεχόμενο 

(personalized content) που ικανοποιεί τις προσδοκίες του μεμονωμένου πελάτη καθώς 

και την παράδοση περιεχομένου μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων τα λεγόμενα 

e-newsletters.  

 

Μεγάλης σημασίας είναι και ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών μίας ιστοθέσης. Το 

κείμενο πρέπει να είναι εύκολα αναγνώσιμο με επικεφαλίδες, γραφικά και συνδέσεις 

χωρίς να καταστρατηγείται η ύπαρξη μέτρου. Οι μεγάλες ενότητες κειμένου πρέπει να 

διαιρούνται σε μικρότερες ενότητες, ενώ η ύπαρξη εξωτερικών συνδέσεων δύναται να 

προσφέρει καλό επιπλέον περιεχόμενο. Σαφώς, η επικαιροποίηση του περιεχομένου με 

προσθήκες, αναθεωρήσεις και αφαιρέσεις ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο κρίνεται 

στρατηγικής σημασίας. 

Σχεδίαση Ιστοθέσης  
 
Ο στόχος κάθε ιστοθέσης είναι να μεταφέρει ποιοτικό περιεχόμενο όπως συνοπτικά 

παουριάστηκε ανωτέρω αλλά με κομψή σχεδίαση. Αφού προσδιορισθούν οι ανάγκες, οι 

προσδοκίες και τα προβλήματα του πελάτη, ακολουθεί η σχεδίαση της ιστοθέσης 

λαμβάνοντας υπόψιν κρίσιμους παράγοντες όπως η περιήγηση, η συνέπεια, η απόδοση, η 

εμφάνιση η διασφάλιση της ποιότητας, η διαδραστικότητα, η ασφάλεια και η κλιμάκωση. 

 

Καλό είναι οι ιστοθέσεις να σχεδιάζονται πλατιές και ρηχές, θέτοντας 3 έως 10 ενότητες 

στο δεύτερο επίπεδο και περιορίζοντας της περισσότερες ενότητες σε δύο ή τρία επίπεδα. 

Η στενή και βαθιά ιεραρχία κάνει τους επισκέπτες – πιθανούς πελάτες να κουράζονται 

επειδή τους υποχρεώνει να κάνουν κλικ σε πολλά επίπεδα. Η κυκλική και η γραμμική 

δομή είναι χρήσιμη για εκπαιδευτικούς λόγους.   

 

Μεγάλης σπουδαιότητας είναι η σχεδίαση της αρχικής σελίδας που πρέπει να έχει ως 

σκοπό την προώθηση της ιστοθέσης και όχι τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών και 

την προώθηση της επιχείρησης. Η αρχική σελίδα θα πρέπει να καλωσορίζει τον 

 6



επισκέπτη, να περιέχει σελίδες βοήθειας, εταιρικές σελίδες, σελίδες συναλλαγών και 

σελίδες περιεχομένων.  

 

Σκοπός της περιήγησης στην ιστοθέση είναι να βοηθά τους επισκέπτες να βρίσκουν 

εύκολα και γρήγορ τις πληροφορίες που χρειάζονται. Επιτυχημένη περιήγηση υπάρχει 

όταν οι σχεδιαστές τοποθετούν βοηθήματα περιήγησης όπως είναι η γραμμή περιήγησης, 

με ή χωρίς υποενότητες ανάλογα με το εύρος των πληροφοριών που εισάγονται από την 

επιχείρηση, στην κορυφή της σελίδας και πάντα κάτω από τυχόν διαφημίσεις ή 

επικουρικά και στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας. Η στήλη περριήγησης στο αριστερό 

μέρος μίας σελίδας ενδύκνειται για ιστοθέσεις που έχουν να προσφέρουν πολλά 

πράγματα, ενώ μελέτες έχουν δείξει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν τα 

πλαίσια. 

 

Στενά συνυφασμένη με τα ανωτέρω αποτελεί και η συνέπεια σχεδίασης μίας ιστοθέσης, 

ήτοι η κοινή εμφάνιση και αίσθηση σε όλες τις σελίδες της ιστοθέσης μίας επιχείρησης 

(διάταξη, τύπος χαρακτηριστικών, χρώματα, γραφικά, βοηθήματα περιήγησης). Το 

λογότυπο της εταιρείας θα πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε ιστοσελίδα ενώ ένας μικρός 

και περιγραφικός τίτλος θα πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε σελίδα. Ένα ακόμη στοιχείο 

που καταδεικνύει τη συνέπεια, είναι η ιστοθέση να έχει την ίδια εμφάνιση σε όλες τις 

οθόνες επισκεπτών ανεξαρτήτως του προγράμματος περιήγησης που επιλέγεται από τον 

επισκέπτη.  

 

Η ταχύτητα αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία που θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψιν της η επιχείρηση που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο διαδίκτυο. 

Αρκετούς παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα δεν δύναται να τους ελέγξει η 

επιχείρηση και ο σχεδιαστής της ιστοθέσης. Υπάρχουν όμως παράγοντες που μπορεί να 

τους επηρεάσει (για παράδειγμα μεε τη χρήση χαμηλής ανάλυσης εικόνων και μικρών 

γραφικών κ.α.). Με τον κανόνα των 12 δευτερολέπτων (εμφάνιση σελίδας μέσα σε 12 

δευτερόλεπτα) καθώς και τον κανόνα των 4  δευτερολέπτων (εμφάνιση κάτι από τη 

σελίδα μέσα στα πρώτα 4 δευτερόλεπτα) μπορεί εύκολα να αξιολογηθεί η ταχύτητα 

εμφάνισης κάποιας ιστοθέσης.  
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Η επιλογή των χρωμάτων και των γραφικών θα πρέπει να βρίσκεται σε στενή σχέση και 

συνάρτηση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται η ιστοθέση. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται πρότυπα χρώματα, θα πρέπει να έχουμε σκούρα γράμματα σε 

ανοιχτόχρωμο φόντο ενώ καλό είναι να αποφεύγονται χαρακτηριστικά (εξωφρενικά 

χρώματα ή συνεχής και κουραστική κίνηση γραφικών) που αποσπούν την προσοχή του 

επισκέπτη.  

Εσωτερική Προώθηση της Ιστοθέσης 
 

Η ιστοθέση θα πρέπει να περιλαμβάνει περιεχόμενο που να την καθορίζει ως χρήσιμη όχι 

μόνο ως σημείο αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και μία πηγή με ανεκτίμητο και 

εντυπωσιακό περιεχόμενο, χρήσιμες συνδέσεις προς άλλες ιστοθέσεις. Τα στοιχεία αυτά 

θα δημιουργήσουν επιπλέον αιτίες ώστε να επισκεφθεί εκ νέου ο πελάτης την ιστοθέση. 

Η επιχείρηση μπορεί ακόμη να συμπεριλάβει μαρτυρίες από ικανοποιημένους πελάτες, 

αναφορά βραβείων που τυχόν έχει κερδίσει, πτυχία και επαγγελματικές συμμετοχές 

Διαχείριση Σχέσεων με τους πελάτες  
 
Η διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες εστιάζει στη δημιουργία μακροχρόνιων και 

παρατεταμένων σχέσεων με πελάτες. Οι σχέσεις αυτές προσθέτουν οικονομικό όφελος 

και για τον ίδιο τον πελάτη αλλά και για την εταιρεία. Αυτό καταρχήν δημιουργείται 

όταν η επιχείρηση παρουσιάζει στην ιστοθέση της πλούσιο περιεχόμενο και μάλιστα όχι 

μόνο αναφορικά με τα προϊόντα της αλλά ευρύτερο περιεχόμενο προστιθέμενης αξίας. 

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικά μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις με πελάτες με : παροχή 

δυνατότητας συμμετοχής με την προσφορά δυνατότητας εγγραφής για προσπέλαση σε 

πλούσιο και εξαίρετο περιεχόμενο και εξαίρετες υπηρεσίες, εξατομίκευση της εμπειρίας 

του χρήστη, υποστήριξη χρηστών, επικοινωνία μέσω της κοινότητας, ανταμοιβή 

επισκεπτών κ.α.  

 

Ταυτόχρονα οι πελάτες μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται μέσω της χρήσης σελίδας 

συχνών ερωτήσεων που όμως θα πρέπει να ελέγχεται και να επικαιροποιείται αλλά και 
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να δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να υποβάλλει ερώτηση που δεν εμπεριέχεται στη 

λίστα.  Η εν λόγω σελίδα θα πρέπει να βρίσκεται πολύ εύκολα, να φορτώνεται γρήγορα. 

Αντίστοιχα οι ερωτήσεις θα πρέπει να βρίσκονται εύκολα, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

να γράφονται από τη σκοπιά του πελάτη ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται οι επαναλήψεις 

που σε γενικές γραμμές κουράζουν τον επισκέπτη.  

 

Το κεφάλαιο της διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες είναι πολύ μεγάλο και σε καμία 

περίπτωση δε θα μπορούσε να συνοψισθεί στις λίγες αυτές γραμμές. Δε θα πρέπει να 

λησμονήσουμε όμως ότι η ηλεκτρονική επιχείρηση θα πρέπει να ακούει τους πελάτες και 

να λαμβάνει υπόψιν της τη θέση τους σε διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση. 

Αυτό μπορεί να συμβεί με τη διεξαγωγή ερευνών πελατών, με φόρουμ συζητήσεων και 

μελέτη των επιστολών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α. Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι η 

διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες βοηθά στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης. Για να 

αυξήσει μίας επιχείρηση την εμπιστοσύνη που τις δείχνουν οι πελάτες της θα πρέπει να 

περιλάβει στην ιστοθέση της μία σύνδεση με πληροφορίες για την «εταιρεία», μαρτυρίες 

από πιστούς πελάτες, να δίνει ευκαιρίες για ανάδραση, να απαντά άμεσα στα e-mail των 

πελατών.  

 

Αξιολόγηση Ιστοθέσεων Τραπεζικών Ιδρυμάτων  
 

Παρακάτω ακολουθεί η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών εταιρειών λιανικής τραπεζικής σε 

ορισμένους παράγοντες με βάση το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο.  
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Millennium bank A.E.      

Η Τράπεζα Millennium bank ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2000 (με την 

ονομασία NovaBank), για να αναδειχθεί σήμερα στη νέα δύναμη του Ελληνικού 

τραπεζικού χώρου, επιτυγχάνοντας ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης δικτύου και μεγεθών 

και εισάγοντας καινοτόμα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.   

Σήμερα η Millennium bank αριθμεί δίκτυο 152 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Η 

Millennium bank είναι μέλος του διεθνούς ομίλου Millennium που της παρέχει 

παγκόσμιο βεληνεκές και τεράστια τραπεζική τεχνογνωσία. 

Η Millennium bank δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εξυπηρέτησης από το 

Internet, που παρέχει πλήρη ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τράπεζας, 

καθώς και τη δυνατότητα για διενέργεια τραπεζικών και επενδυτικών συναλλαγών, στα 

ελληνικά ή στα αγγλικά, γρήγορα και απλά. Η ιστοθέση της επιχείρησης δημιουργήθηκε 

από την έναρξη λειτουργίας της καθώς η τράπεζα έδειξε από την αρχή σαφή πρόθεση για 

ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων. 

Αναφορικά με την αξιολόγηση της επιχείρησης για την ηλεκτρονική της 

δραστηριοποίηση παρουσιάζουμε τα παρακάτω στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί. 

Σημειώστε ότι αυτά προέκυψαν κατά την επίσκεψή μας στην ιστοθέση της επιχείρησης.  

 

Αρχικά και αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοθέσης θεωρούμε ότι παρουσιάζει 

στοιχεία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη και δεν περιορίζεται σε παροχή 

πληροφοριών μόνο για τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το τραπεζικό 

ίδρυμα. Στον πελάτη δίδεται η δυνατότητα για χρήση εργαλείων (υπολογισμού δόσεων 

κ.α.) καθώς και η δυνατότητα για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων. Το κείμενο είναι 

εύκολα αναγνώσιμο, διαιρείται σε υποενότητες με σαφείς επικεφαλίδες ενώ διατηρείται 

ο κανόνας ανοιχτού φόντου και σκούρων γραμμάτων. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι το 

περιεχόμενο της ιστοθέσης ελέγχεται και ακολουθούν συχνά προσθήκες και αφαιρέσεις 

του.  
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην ιστοθέση της τράπεζας υπάρχουν χρήσιμες 

συνδέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους με τον τραπεζικό τομέα κλάδους. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι υπάρχουν συνδέσεις με όλες τις οικονομικές εφημερίδες (Κέρδος, 

Ημερησία κα), με Υπουργεία (Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 

Εσωτερικών), με διάφορους φορείς (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Οργανισμούς 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κα), με χρηματοοικονομικούς φορείς (Τράπεζα 

της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Τραπεζικός Διαμεσολαβητής, Παγκόσμια 

Τράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.α.) καθώς και με άλλες υπηρεσίες (Τειρεσίας, 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Οδηγός Τραπεζικών Υπηρεσιών, 

ευρετήριο υποκαταστημάτων και ΑΤΜ τραπεζών κα). Αν η παραπάνω λίστα εμφανίζεται 

μεγάλη, σημειώστε ότι δεν έχουμε συμπεριλάβει όλες τις συνδέσεις. 

 

Θα ήταν λάθος να λησμονήσουμε να αναφέρουμε την ύπαρξη γλωσσαρίου στην 

ιστοθέση της τράπεζας. Εύκολα από μία στήλη πλοήγησης μπορεί κανείς να επιλέξει τη 

βοήθεια «λεξικού ειδικών εννοιών» που για επισκέπτες μη τραπεζικούς φαντάζουν 

τουλάχιστον δύσκολες προς κατανόηση. Στο γλωσσάριο παρέχονται ερμηνείες εννοιών 

για τεχνικούς και χρηματοοικονομικούς όρους. Η λίστα δεν περιορίζεται σε ερμηνεία 

ελληνικών όρων αλλά και σε μετάφραση ξένων εννοιών κυρίως αγγλικών. Άλλωστε η 

ιστοθέση προσφέρεται στη γλώσσα των ελληνικών αλλά και των αγγλικών.  

 

Αναφορικά με τη σχεδίαση της ιστοθέσης αναφέρουμε ότι υπάρχουν προς εξυπηρέτηση 

του πελάτη γραμμή περιήγησης στο πάνω μέρος της σελίδας καθώς και στήλη 

περιήγησης στο αριστερό μέρος της σελίδας. Η γραμμή και η στήλη περιήγησης 

απαρτίζονται από υπομενού που όμως δεν είναι μεγάλα σε έκταση. Η ιστοθέση δεν κάνει 

χρήση «φραγμού», εμβόλιμης δηλαδή αρχικής σελίδας, ούτε και πλαισίων που από 

έρευνες φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα και στις «αράχνες» των μηχανών 

αναζήτησης. Τα προϊόντα – υπηρεσίες της τράπεζας εμφανίζονται με πολλούς τρόπους 

και η ιστοθέση διαθέτει μηχανή αναζήτησης με περαιτέρω κατηγοριοποίηση για να 

διευκολύνεται ο πελάτης.  
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Η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας είναι ικανοποιητική καθώς τηρείται ο κανόνας των 12 

δευτερολέπτων για φόρτωσή της καθώς και των 4 δευτερολέπτων για φόρτωση έστω 

μέρους της σελίδας. Υπάρχει πεδίο βελτίωσης στον τομέα της διαχείρισης σχέσεων με 

τους πελάτης καθώς η ιστοθέση μπορεί να φιλοξενήσει φόρουμ συζητήσεων, μαρτυρίες 

από ικανοποιημένους πελάτες, έρευνες πελατών κ.α. 

 

Πεδίο έρευνας   

Ναι 

 

Όχι 

Μη επαρκή 

στοιχεία 

Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου   

Ύπαρξη κυρίου και δευτερεύοντος περιεχομένου √   

Ύπαρξη εξατομικευμένου περιεχομένου √   

Εύκολα αναγνώσιμο κείμενο √   

Διαίρεση του κειμένου σε ενότητες με σαφείς 

επικεφαλίδες 

√   

Ύπαρξη εξωτερικών συνδέσεων  √   

Προσθήκη, αναθεώρηση και αφαίρεση περιεχομένου √   

Σχεδίαση ιστοθέσης   

Ύπαρξη λογότυπου στην επάνω αριστερή γωνία √   

Ύπαρξη πεδίου “contuct us / about us” √   

Αυτόματη προσφορά μουσικής  √  

Κανόνας των τριών κλικ √   

Σημαντικό περιεχόμενο στην κορυφή της ιστοθέσης √   

Διατήρηση μικρών σελίδων √   

Απλή διάταξη σελίδων  √   

Ύπαρξη φραγμού – εμβόλιμης σελίδας  √  

Εμφάνιση προϊόντων κατά πολλούς τρόπους (με βάση 

την τιμή, το μοντέλο, αλφαβητικά κ.α.) 

√   

Εύκολη εύρεση κύριου περιεχομένου (πχ κατάλογος 

προϊόντων) 

√   

Ύπαρξη γραμμής περιήγησης √   

Ύπαρξη στήλης περιήγησης  √   

Ύπαρξη πλαισίου  √  

Αρχική σελίδα εύκολη στην εύρεση  √   

Μικρές λίστες - μενού των βοηθημάτων περιήγησης √   

Συνέπεια στην εμφάνιση και αίσθηση της ιστοθέσης √   
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σε όλες τις σελίδες 

Ταχύτητα : Κανόνας των 12 δευτερολέπτων  √    

Ταχύτητα : Κανόνας των 4 δευτερολέπτων  √   

Χρήση ανοιχτόχρωμου φόντου με σκούρα γράμματα  √   

Προώθηση ιστοθέσης   

Ύπαρξη συνδέσεων  √   

Μαρτυρίες από ικανοποιημένους πελάτες  √  

Αναφορά βραβείων  √   

CRM    
Δυνατότητα εγγραφής στην ιστοθέση √ (σε υπηρεσία 

της ιστοθέσης) 

  

Εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη √   

Υποστήριξη χρηστών  √   

Ανταμοιβή επισκεπτών  √  

Ύπαρξη σελίδας συχνών ερωτήσεων √   

Γρήγορη φόρτωση σελίδας συχνών ερωτήσεων  √   

Διεξαγωγή έρευνας πελατών   √  

Ύπαρξη φόρουμ συζητήσεων  √  

Σύνδεση με πληροφορίες για την εταιρεία √   

Ύπαρξη μαρτυρίας από πιστούς πελάτες  √  
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Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.      

O Όμιλος Πειραιώς αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και δραστήριους της 

ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες 

λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και 

παρέμεινε μέχρι το 1991. Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε παρουσιάζει 

συνεχή και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων.  

Σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Ομίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το 

σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. 

Η τράπεζα διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη και στα 

άλλα προϊόντα τραπεζικής ιδιωτών, στο χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, στην 

παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, στην αναπτυσσόμενη 

αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης και, τέλος, στον τομέα της ναυτιλίας. 

Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρονται τόσο μέσα από το πολύ καλά 

οργανωμένο δίκτυο καταστημάτων της, όσο και από το ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής 

της winbank. Η τελευταία δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000 ως η πρώτη 

ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα, παρέχοντας ένα πλήρες 

και ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Η winbank έχει 

βραβευθεί για τις υπηρεσίες της από διακεκριμένους οργανισμούς σε Ελλάδα και 

εξωτερικό, ενώ είναι η μοναδική ελληνική υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000. 

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας αξιολόγησης της ιστοθέσης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

Πιο αναλυτικά, στην ιστοσελίδα της τράπεζας τηρείται ο κανόνας των 12 και 4 

δευτερολέπτων, όχι μόνο κατά τη φόρτωση της αρχικής σελίδας αλλά και κατά την 

επιλογή στη συνέχεια σελίδας από τα υπομενού. Η αρχική σελίδα μοιάζει με σελίδα 

φραγμού για την είσοδο στις περαιτέρω σελίδες της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό 

όμως η Τράπεζα θέλει να βοηθήσει τον επισκέπτη να κατευθυνθεί σε μία από τις τρεις 
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κατηγορίες στις οποίες έχει κατατάξει τους πελάτες της, υπάρχοντες και δυνητικούς. Για 

την ακρίβεια κατατάσσει και προσπαθεί να στρέψει το ενδιαφέρον του επισκέπτη, 

μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τον χρόνο πλοήγησής του, στον κλάδο που τον ενδιαφέρει, 

ήτοι της τραπεζικής για ιδιώτες, της τραπεζικής για επιχειρήσεις και επαγγελματίες και 

της τραπεζικής για μεγάλες επιχειρήσεις. 

 

 Από άποψη περιεχομένου η ιστοθέση της τράπεζας Πειραιώς θεωρείται άκρως 

ικανοποιητική. Υπάρχει κύριο και δευτερεύον καθώς και εξατομικευμένο περιεχόμενο. 

Το κείμενο είναι εύκολα αναγνώσιμο ενώ ταυτόχρονα διαιρείται σε υποενότητες με 

σαφείς επικεφαλίδες. Δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ότι η ιστοθέση ελέγχεται συχνά 

και γίνονται παρεμβάσεις, ήτοι προσθήκες και αφαιρέσεις. Τον επισκέπτη βοηθά στην 

πλοήγηση η ύπαρξη μηχανής αναζήτησης. Από άποψη ειδικότερου περιεχομένου, θα 

λέγαμε ότι ο επισκέπτης δεν συναντά μόνο πληροφορίες των προϊόντων και υπηρεσιών 

της εν λόγω τράπεζας αλλά και περιεχόμενο προστιθέμενης αξίας κατά την έννοια που 

αναλύθηκε στην εισαγωγή.  

 

Από άποψη  βοηθημάτων πλοήγησης η ιστοθέση διαθέτει γραμμή περιήγησης στην 

αρχική σελίδα καθώς και στις υποσελίδες α) ιδιωτών, β) επιχειρήσεων και 

επαγγελματιών και γ) μεγάλων επιχειρήσεων. Στήλη πλοήγησης υπάρχει στις σελίδες 

των μενού της γραμμής πλοήγησης. Από άποψη συνδέσεων θα λέγαμε ότι η ιστοθέση 

είναι φτωχή και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με τη λίστα συνδέσεων 

που μνημονεύθηκε παραπάνω για την τράπεζα Millennium. Τη σελίδα συνοδεύουν 

πολλά άρθρα και δελτία τύπου με συντομεύσεις τύπου «διαβάστε περισσότερα εδώ», 

τρόπος που κρίνεται σωστός για να αποφεύγονται μακροσκελή κείμενα που κουράζουν 

τον επισκέπτη.  

 

Από άποψη σχεδίασης υπάρχει το λογότυπο της εταιρείας στην πάνω αριστερή γωνία της 

ιστοθέσης, διατηρούνται σχετικά μικρές σελίδες σε απλή διάταξη ενώ τα προϊόντα 

εμφανίζονται αφενός με γραφήματα και μικρές διαφημίσεις (στα πλαίσια προφανώς 

καμπάνιας που τρέχει στην τράπεζα) αλλά και με «καταράκτη» σε μορφή λίστας 

αναζήτησης για να μη χάνει το χρόνο του ο επισκέπτης. Στην αρχική σελίδα δεν τηρείται 
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ο κανόνας του ανοιχτού φόντου με σκούρα γράμματα, η οποία όμως τηρείται στα 

υπομενού και στις επόμενες σελίδες της ιστοθέσης. Στα πλαίσια αυτού του γεγονός δε θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει απόλυτη συνέπεια στην εμφάνιση της 

ιστοθέσης σε όλες τις σελίδες και υποσελίδες της. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι από 

τις επόμενες σελίδες είναι εύκολη η εύρεση της αρχικής σελίδας της ιστοθέσης.  

 

Σε αντίθεση με την ιστοσελίδα της τράπεζας Millennium bank δεν υπάρχει γλωσσάριο 

γενικότερων εννοιών παρά μόνο λίστα ορολογίας για το ειδικότερο θέμα του treasury. 

Ακόμη δεν υπάρχει σελίδα συχνών ερωτήσεων που θα μπορούσε να ισχυροποιήσει την 

τράπεζα αναφορικά με τη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες. Θα λέγαμε λοιπόν ότι 

στον τομέα CRM η τράπεζα έχει δυνατότητες βελτίωσης καθώς δεν υπάρχει έντονη 

διαδραστικότητα (κάποια λιγοστά εργαλεία), δεν υπάρχουν μαρτυρίες από πελάτες, δεν 

υπάρχουν φόρουμ συζητήσεων ούτε έρευνες πελατών. Στον αντίποδα αυτών, υπάρχει 

αρκετό υλικό με πληροφορίες για την επιχείρηση καθώς και δελτία τύπου.  

 
 
 
Πεδίο έρευνας  

 

Ναι 

 

Όχι 

Μη επαρκή 

στοιχεία 

 
Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου  

 

Ύπαρξη κυρίου και δευτερεύοντος περιεχομένου √   

Ύπαρξη εξατομιευμένου περιεχομένου √   

Εύκολα αναγνώσιμο κείμενο √   

Διαίρεση του κειμένου σε ενότητες με σαφείς 

επικεφαλίδες 

√   

Ύπαρξη εξωτερικών συνδέσεων  √   

Προσθήκη, αναθεώρηση και αφαίρεση περιεχομένου √   

Ύπαρξη μηχανής αναζήτησης √   

 
Σχεδίαση ιστοθέσης  

 

Ύπαρξη λογότυπου στην επάνω αριστερή γωνία √   

Ύπαρξη πεδίου “contuct us / about us” √   

Αυτόματη προσφορά μουσικής  √  

Κανόνας των τριών κλικ √   

Σημαντικό περιεχόμενο στην κορυφή της ιστοθέσης  √  
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Διατήρηση μικρών σελίδων √   

Απλή διάταξη σελίδων  √   

Ύπαρξη φραγμού – εμβόλιμης σελίδας  √  

Εμφάνιση προϊόντων κατά πολλούς τρόπους (με βάση 

την τιμή, το μοντέλο, αλφαβητικά κ.α.) 

 √  

Εύκολη εύρεση κύριου περιεχομένου (πχ κατάλογος 

προϊόντων) 

√   

Ύπαρξη γραμμής περιήγησης √   

Ύπαρξη στήλης περιήγησης   √ (όχι στην 

αρχική 

σελίδα) 

 

Ύπαρξη πλαισίου  √  

Αρχική σελίδα εύκολη στην εύρεση  √   

Μικρές λίστες – μενού των βοηθημάτων περιήγησης √   

Συνέπεια στην εμφάνιση και αίσθηση της ιστοθέσης 

σε όλες τις σελίδες 

 √  

Ταχύτητα : Κανόνας των 12 δευτερολέπτων  √   

Ταχύτητα : Κανόνας των 4 δευτερολέπτων  √   

Χρήση ανοιχτόχρωμου φόντου με σκούρα γράμματα  √ (στα 

υπομενού) 

√(στην αρχική 

σελίδα) 

 

Προώθηση ιστοθέσης   

Ύπαρξη συνδέσεων  √   

Μαρτυρίες από ικανοποιημένους πελάτες  √  

Αναφορά βραβείων  √   

CRM    

Δυνατότητα εγγραφής στην ιστοθέση  √  

Εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη  √  

Υποστήριξη χρηστών  √   

Ανταμοιβή επισκεπτών  √  

Ύπαρξη σελίδας συχνών ερωτήσεων  √  

Γρήγορη φόρτωση σελίδας συχνών ερωτήσεων   √  

Διεξαγωγή έρευνας πελατών   √  

Ύπαρξη φόρουμ συζητήσεων  √  

Σύνδεση με πληροφορίες για την εταιρεία √   

Ύπαρξη μαρτυρίας από πιστούς πελάτες  √  
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Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  
 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη παρουσία στον 

Ελλαδικό χώρο, αλλά και με το δυναμικό προφίλ της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 

την Ανατολική Μεσόγειο ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1841 ως εμπορική τράπεζα 

και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την ίδρυσή του το 1880, ενώ από 

τον Οκτώβριο του 1999, η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο 

της Νέας Υόρκης. 

 

Ο Όμιλος της ΕΤΕ προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και 

υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων 

και ιδιωτών, όπως επενδυτικές εργασίες, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, 

διαχείριση στοιχείων ενεργητικού – παθητικού, εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing), διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Με το πληρέστατο 

δίκτυό της που αριθμεί 568 καταστήματα και 1370 ΑΤΜs, καλύπτει ολόκληρη τη 

γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσει εναλλακτικά δίκτυα πώλησης 

των προϊόντων της, όπως οι υπηρεσίες Μobile and Internet Banking.  

 

Λεπτομέρειες για το πως ασκεί το internet banking η μεγαλύτερη σε όγκο τράπεζα στην 

Ελλάδα βλέπουμε στον πίνακα που ακολουθεί. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ένα από τα 

βασικότερα κριτήρια που μνημονεύθηκαν ανωτέρω, αυτό της ταχύτητας φόρτωσης της 

σελίδας, δεν πληρούται. Σε πολλές σελίδες δεν τηρείται ο κανόνας των 12 

δευτερολέπτων, σε ορισμένες δε, τηρείται  ο κανόνας των 4 δευτερολέπτων. Συχνά, 

ακόμη και η αρχική σελίδα κρίνεται «βαριά», πολύ συχνά δε, υπάρχουν σελίδες στις 

οποίες δεν μπορείς να πλοηγηθείς. Το αποτέλεσμα είναι ο επισκέπτης να μην θέλει να 
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χάσει το χρόνο του περιμένοντας και να οδηγηθεί σε ιστοθέση άλλης επιχείρησης του 

ίδιου κλάδου.  

 

Από άποψη περιεχομένου η ιστοθέση της Εθνικής Τράπεζας θεωρείται απλώς 

ικανοποιητική αν και δεν υπάρχουν εξωτερικές συνδέσεις παρά αυτές του εγχώριου και 

των ξένων χρηματιστηρίων καθώς και των ιστοθέσεων των εταιρειών του ευρύτερου 

ομίλου. Συνδέσεις όπως είδαμε ότι περιλαμβάνουν τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και η 

τράπεζα Millennium δεν περιλαμβάνονται. Με τον τρόπο αυτό η Εθνική τράπεζα δε 

δημιουργεί στον επισκέπτη έξτρα κίνητρα για να επανέλθει στην ιστοθέση. Επιπρόσθετα, 

τα κείμενα της ιστοθέσης μπορούν να καταταχθούν ως κύρια και δευτερεύοντα, είναι 

εύκολα αναγνώσιμα. Θα μπορούσαν να θεωρηθούν ελαφρώς μακροσκελή και πάντα σε 

σύγκριση με τις ιστοθέσεις των δύο προηγούμενων τραπεζών αλλά σε καμία περίπτωση 

δεν υπερβαίνουν το όριο των δύο σελίδων. Τον πλοηγό βοηθάει η ύπαρξη μηχανής 

αναζήτησης με «καταράκτη» επιμέρους θεμάτων. Τέλος, από άποψη περιεχομένου, οι 

σελίδες της ιστοθέσης της Εθνικής ελέγχονται και αναθεωρούνται αλλά όχι τόσο συχνά 

όσο οι σελίδες των άλλων τραπεζών.  

 

Αναφορικά με τη σχεδίαση της ιστοθέσης, αρχικά αναφέρουμε ότι το λογότυπο της 

επιχείρησης υπάρχει στην πάνω αριστερή πλευρά της αρχικής σελίδας, ισχύει ο κανόνας 

των τριών κλικ στις περισσότερες των περιπτώσεων, ενώ δεν προσφέρεται αυτόματα 

μουσική, ούτε υπάρχουν πλαίσια που κρίνονται απαγορευτικά από τη βιβλιογραφία. Οι 

σελίδες (όχι στο σύνολό τους) είναι σχετικά μικρές αλλά πάντως μεγαλύτερες από τις 

σελίδες των άλλων τραπεζών. Τον επισκέπτη επικουρούν μία γραμμή και μία στήλη 

πλοήγησης, τόσο στην αρχική σελίδα όσο και στις υπόλοιπες του μενού. Μάλιστα, 

χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την επιλογή από το υπομενού της στήλης πλοήγησης, το 

επιλεγόμενο μενού καθίσταται και «ανεβαίνει» πρώτο στη λίστα της στήλης πλοήγησης, 

ανεξαρτήτως του που βρισκόταν όταν έγινε αρχικώς η επιλογή του. Το γεγονός αυτό 

διευκολύνει τον επισκέπτη που βλέπει πρώτο στη σειρά το μενού που επέλεξε και τον 

ενδιαφέρει. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ανεύρεση της αρχικής σελίδας είναι εύκολη 

από οποιαδήποτε επόμενη σελίδα καθώς και ότι υπάρχει συνέπεια στην εμφάνιση και 
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αίσθηση της ιστοθέσης σε όλες τις σελίδες, ενώ τηρείται και ο κανόνας του 

ανοιχτόχρωμου φόντου με σκούρα γράμματα.  

 

Ένας ακόμη τομέας όμως που η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της ιστοθέσης της 

δεν έχει δώσει έμφαση αποτελεί και η διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες. Στην 

ιστοθέση της  δεν παρουσιάζεται ευρύτερο περιεχόμενο προστιθέμενης αξίας και δεν 

φαίνεται να υπάρχουν όλα εκείνα τα εργαλεία που μνημονεύθηκαν παραπάνω με 

εξαίρεση την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση μέσω του e-banking. Εντύπωση προξένησε 

το γεγονός ότι δεν υπάρχει σελίδα συχνών ερωτήσεων, έρευνες πελατών, φόρουμ 

συζητήσεων. Θα ήταν όμως άδικο να μην σημειώσουμε ότι υπάρχουν σελίδες με 

πληροφορίες για την εταιρεία και για τη δραστηριοποίησή της τόσο στην εγχώρια όσο 

και στη διεθνή αγορά καθώς και υλικό από δελτία τύπου.  

 

 

 
Πεδίο έρευνας  

Ναι Όχι Μη επαρκή 

στοιχεία 

 
Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου  

 

Ύπαρξη κυρίου και δευτερεύοντος περιεχομένου √   

Ύπαρξη εξατομικευμένου περιεχομένου  √   

Εύκολα αναγνώσιμο κείμενο √   

Διαίρεση του κειμένου σε ενότητες με σαφείς 

επικεφαλίδες 

√   

Ύπαρξη εξωτερικών συνδέσεων   √  

Προσθήκη, αναθεώρηση και αφαίρεση περιεχομένου √   

Ύπαρξη μηχανής αναζήτησης √   

 
Σχεδίαση ιστοθέσης  

 

Ύπαρξη λογότυπου στην επάνω αριστερή γωνία √   

Ύπαρξη πεδίου “contuct us / about us” √   

Αυτόματη προσφορά μουσικής  √  

Κανόνας των τριών κλικ √   

Σημαντικό περιεχόμενο στην κορυφή της ιστοθέσης √   

Διατήρηση μικρών σελίδων √   

Απλή διάταξη σελίδων  √   

 20



Ύπαρξη φραγμού – εμβόλιμης σελίδας  √  

Εμφάνιση προϊόντων κατά πολλούς τρόπους (με βάση 

την τιμή, το μοντέλο, αλφαβητικά κ.α.) 

√   

Εύκολη εύρεση κύριου περιεχομένου (πχ κατάλογος 

προϊόντων) 

√   

Ύπαρξη γραμμής περιήγησης √   

Ύπαρξη στήλης περιήγησης  √   

Ύπαρξη πλαισίου  √  

Αρχική σελίδα εύκολη στην εύρεση  √   

Μικρές λίστες - μενού των βοηθημάτων περιήγησης √   

Συνέπεια στην εμφάνιση και αίσθηση της ιστοθέσης 

σε όλες τις σελίδες 

√   

Ταχύτητα : Κανόνας των 12 δευτερολέπτων   √  

Ταχύτητα : Κανόνας των 4 δευτερολέπτων  √   

Χρήση ανοιχτόχρωμου φόντου με σκούρα γράμματα  √   

 
Προώθηση ιστοθέσης  

 

Ύπαρξη συνδέσεων   √  

Μαρτυρίες από ικανοποιημένους πελάτες  √  

Αναφορά βραβείων   √  

 
CRM   

 

Δυνατότητα εγγραφής στην ιστοθέση  √  

Εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη  √  

Υποστήριξη χρηστών  √   

Ανταμοιβή επισκεπτών  √  

Ύπαρξη σελίδας συχνών ερωτήσεων  √  

Γρήγορη φόρτωση σελίδας συχνών ερωτήσεων   √  

Διεξαγωγή έρευνας πελατών   √  

Ύπαρξη φόρουμ συζητήσεων  √  

Σύνδεση με πληροφορίες για την εταιρεία √   

Ύπαρξη μαρτυρίας από πιστούς πελάτες  √  
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EFG Eurobank Ergasias A.E.  
 

Ο όμιλος Eurobank EFG, μέλος του EFG Bank European Financial Group με έδρα τη 

Γενεύη, ιδρύθηκε το 1990 με την αρχική επωνυμία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και με 

στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Σήμερα, η Eurobank είναι ένας 

Ευρωπαϊκός οργανισμός με προσωπικό άνω των 19.000 ανθρώπων και παρέχει τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες του τόσο μέσα από 1.300 σημεία παρουσίας, όσο και μέσα 

από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης, όπως το e-banking. Το site της επιχείρησης διατίθεται 

σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. 

 

Από άποψη περιεχομένου, η ιστοθέση της εν λόγω τράπεζας κρίνεται ικανοποιητική. Τα 

κείμενα είναι εύκολα αναγνώσιμα και διαιρούμενα σε ενότητες με σαφείς επικεφαλίδες. 

Η τράπεζα χωρίζει τους πελάτες της σε διάφορες κατηγορίες και το περιεχόμενό της 

χωρίζεται ανάλογα με τους πελάτς στους οποίους απευθύνεται. Δεν φαίνεται να 

υπάρχουν συνδέσεις. Αυτές περιορίζονται κυρίως σε συνδέσεις εταιρειών του ομίλου. 

Υπάρχει κύριο και δευτερεύον περιεχόμενο, θα λέγαμε όμως ότι η ιστοθέση 

επικεντρώνεται κυρίως στα προϊόντα της τράπεζας, το δε περιεχόμενο προστιθέμενης 

αξίας αναφέρεται κυρίως στην κοινωνική ευθύνη της τράπεζας και ως εκ τούτου κρίνεται 

περιορισμένο. Η ιστοθέση ελέγχεται συχνά και επικαιροποιείται καθώς γίνονται 

προσθήκες και αφαιρέσεις συχνά. 

 

Από άποψη σχεδίασης και ξεκινώντας από την πρώτη σελίδα η τράπεζα φαίνεται να 

χρησιμοποιεί εμβόλιμη σελίδα που όμως λειτουργεί όπως τη σελίδα της τραπέζης 

Πειραιώς. Προσπαθεί να διευκολύνει τον επισκέπτη ώστε από την αρχή να κατατάξει τον 

εαυτό του ως ιδιώτη, «μικρό» ή «μεγάλο» επιχειρηματία και επενδυτή και να στρέψει το 

ενδιαφέρον του στις σελίδες που πραγματικά θέλει να πλοηγηθεί. Οι σελίδες 

διατηρούνται σχετικά μικρές και σε απλή διάταξη. Υπάρχει στήλη περιήγησης και όχι 

γραμμή περιήγησης. Το γεγονός όμως αυτό φαίνεται να μεγαλώνει σε αριθμό τις λίστες – 
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υπομενού που κρίνονται κουραστικές. Προς διευκόλυνση του επισκέπτη υπάρχει μηχανή 

αναζήτησης αρκετά εξυπηρετική.  

 

Το λογότυπο της τράπεζας υπάρχει στην επάνω αριστερή γωνία κάθε σελίδας. Ο κανόνας 

ανοιχτόχρωμο φόντο και σκούρα γράμματα τηρείται παντού πλην της αρχικής σελίδας. 

Σε γενικές γραμμές τηρείται και ο κανόνας των τριών κλικ αλλά όχι πάντα. Από τις 

επόμενες σελίδες υπάρχει εύκολα η δυνατότητα της άμεσης επιστροφής στην αρχική 

σελίδα. Πλαίσια δε χρησιμοποιούνται ενώ φαίνεται να υπάρχει συνέπεια στην εμφάνιση 

και αίσθηση της ιστοθέσης σε όλες τις σελίδες. Από άποψη ταχύτητας, η ιστοθέση είναι 

επίσης ικανοποιητική καθώς τηρείται ο κανόνας των 12 και 4 δευτερολέπτων σε όλες 

σχεδόν τις σελίδες.  

 

Σε αντίθεση με την ιστοσελίδα της τράπεζας Millennium δεν υπάρχει γλωσσάριο 

γενικότερων εννοιών. Ακόμη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε σελίδα 

συχνών ερωτήσεων με όλα τα θετικά της στοιχεία για τον επισκέπτη. Θα λέγαμε λοιπόν 

ότι και η τράπεζα Eurobank στον τομέα CRM έχει δυνατότητες βελτίωσης καθώς δεν 

υπάρχει έντονη διαδραστικότητα (κάποια λιγοστά εργαλεία), δεν υπάρχουν μαρτυρίες 

από πελάτες, δεν υπάρχουν φόρουμ συζητήσεων ούτε έρευνες πελατών. Στον αντίποδα 

αυτών, υπάρχει αρκετό υλικό με πληροφορίες για την επιχείρηση καθώς και δελτία 

τύπου.  

  

 
Πεδίο έρευνας  

Ναι Όχι Μη επαρκή 

στοιχεία 

 
Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου  

 

Ύπαρξη κυρίου και δευτερεύοντος περιεχομένου √   

Ύπαρξη εξατομιευμένου περιεχομένου √   

Εύκολα αναγνώσιμο κείμενο √   

Διαίρεση του κειμένου σε ενότητες με σαφείς 

επικεφαλίδες 

√   

Ύπαρξη εξωτερικών συνδέσεων  √   

Προσθήκη, αναθεώρηση και αφαίρεση περιεχομένου √   
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Σχεδίαση ιστοθέσης  
Ύπαρξη λογότυπου στην επάνω αριστερή γωνία √   

Ύπαρξη πεδίου “contuct us / about us” √   

Αυτόματη προσφορά μουσικής  √  

Κανόνας των τριών κλικ √   

Σημαντικό περιεχόμενο στην κορυφή της ιστοθέσης √   

Διατήρηση μικρών σελίδων √   

Απλή διάταξη σελίδων  √   

Ύπαρξη φραγμού – εμβόλιμης σελίδας  √ αν και η 

αρχική σελίδα 

μοιάζει με 

εμβόλιμη 

 

Εμφάνιση προϊόντων κατά πολλούς τρόπους (με βάση 

την τιμή, το μοντέλο, αλφαβητικά κ.α.) 

√   

Εύκολη εύρεση κύριου περιεχομένου (πχ κατάλογος 

προϊόντων) 

√   

Ύπαρξη γραμμής περιήγησης  √  

Ύπαρξη στήλης περιήγησης  √   

Ύπαρξη πλαισίου  √  

Αρχική σελίδα εύκολη στην εύρεση  √   

Μικρές λίστες - μενού των βοηθημάτων περιήγησης  √  

Συνέπεια στην εμφάνιση και αίσθηση της ιστοθέσης 

σε όλες τις σελίδες 

 √ όχι σε όλες 

τις σελίδες 

 

Ταχύτητα : Κανόνας των 12 δευτερολέπτων  √   

Ταχύτητα : Κανόνας των 4 δευτερολέπτων  √   

Χρήση ανοιχτόχρωμου φόντου με σκούρα γράμματα   √ όχι στην 

αρχική σελίδα 

 

 
Προώθηση ιστοθέσης  

 

Ύπαρξη συνδέσεων   √  

Μαρτυρίες από ικανοποιημένους πελάτες  √  

Αναφορά βραβείων  √   

 
CRM   

 

Δυνατότητα εγγραφής στην ιστοθέση √ σε υπηρεσία 

της ιστοθέσης 

  

Εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη  √  
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Υποστήριξη χρηστών  √   

Ανταμοιβή επισκεπτών  √  

Ύπαρξη σελίδας συχνών ερωτήσεων  √  

Γρήγορη φόρτωση σελίδας συχνών ερωτήσεων   √  

Διεξαγωγή έρευνας πελατών   √  

Ύπαρξη φόρουμ συζητήσεων  √  

Σύνδεση με πληροφορίες για την εταιρεία √   

Ύπαρξη μαρτυρίας από πιστούς πελάτες  √  
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Τράπεζα Αττικής       
 

Η Τράπεζα Αττικής A.E. ιδρύθηκε το 1925 και είναι σήμερα ένας δυναμικός 

χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Ελλάδα που διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 

65 καταστημάτων. Παρακολουθώντας τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σε μια 

ταχύτατη αναπτυσσόμενη αγορά, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της και 

έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη τους, διευρύνει τις δραστηριότητες της σε όλους τους 

χρηματοοικονομικούς τομείς. Προσφέρει όλο το φάσμα των Τραπεζικών και 

Επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 

μεγάλες εταιρίες.  

 

Από άποψη περιεχομένου, η ιστοθέση της εν λόγω τράπεζας κρίνεται απλώς 

ικανοποιητική. Τα κείμενα είναι εύκολα αναγνώσιμα και διαιρούνται σε μικρότερες 

ενότητες με επικεφαλίδες που τις διαφοροποιούν μεταξύ τους. Πολλές από τις σελίδες 

της επιχείρησης μεταξύ των οποίων και η αρχική σελίδα είναι μεγαλύτερες συγκριτικά 

με το μέγεθος των σελίδων των παραπάνω τραπεζών. Συνδέσεις δεν υπάρχουν, γεγονός 

που αναιρεί έξτρα κίνητρα για τον επισκέπτη να παραμείνει στη ιστοθέση ή να 

επιστρέψει στην ιστοθέση. Υπάρχει κύριο και δευτερεύον περιεχόμενο, θα λέγαμε όμως 

ότι η ιστοθέση επικεντρώνεται κυρίως στα προϊόντα της τράπεζας. Περιεχόμενο 

προστιθέμενης αξίας δε φαίνεται να υπάρχει ή αν υπάρχει αυτό κρίνεται περιορισμένο. Η 

ιστοθέση ελέγχεται και γίνονται συχνά αναθεωρήσεις. 

 

Από άποψη σχεδίασης, η τράπεζα δεν χρησιμοποιεί εμβόλιμη σελίδα. Οι σελίδες 

διατηρούνται σχετικά μικρές και σε απλή διάταξη, αλλά όχι τόσο μικρές όσο στις 

ιστοθέσεις των υπολοίπων τραπεζών. Υπάρχει στήλη περιήγησης και όχι γραμμή 

περιήγησης. Το γεγονός όμως αυτό φαίνεται να μεγαλώνει σε αριθμό τις λίστες – 

υπομενού που κρίνονται κουραστικές, όπως και στην ιστοθέση της τράπεζας Eurobank. 

Προς διευκόλυνση του επισκέπτη υπάρχει μηχανή αναζήτησης αρκετά εξυπηρετική και 

σε εμφανές σημείο τόσο της αρχικής σελίδας όσο και των επομένων.  
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Συνεχίζοντας, το λογότυπο της τράπεζας υπάρχει στην επάνω αριστερή γωνία κάθε 

σελίδας. Ο κανόνας ανοιχτόχρωμο φόντο και σκούρα γράμματα τηρείται παντού πλην 

της στήλης πλοήγησης όπου τηρείται το αντίθετο (άσπρα γράμματα σε μπλε φόντο). 

Λόγω της ύπαρξης της στήλης περιήγησης φαίνεται να διευκολύνεται η εφαρμογή του 

κανόνα των τριών κλικ. Από όλες τις σελίδες υπάρχει εύκολα η δυνατότητα της άμεσης 

επιστροφής στην αρχική σελίδα. Η εμφάνιση και η αίσθηση της ιστοθέσης φαίνεται 

συνεπής σε όλες τις σελίδες της επιχείρησης. Από άποψη ταχύτητας, η ιστοθέση είναι 

επίσης ικανοποιητική καθώς τηρείται ο κανόνας των 12 και 4 δευτερολέπτων σε όλες 

σχεδόν τις σελίδες.  

 

Δυνατότητες βελτίωσης φαίνεται να υπάρχουν στη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες. 

Αν και υπάρχει αρκετό υλικό με πληροφορίες για την επιχείρηση, ενημέρωση για τα 

πεπραγμένα, η ιστοθέση δεν κρίνεται διαδραστική. Δεν υπάρχουν εργαλεία (πχ 

υπολογισμού δόσεων κα), δεν υπάρχει σελίδα συχνών ερωτήσεων, δεν υπάρχουν 

μαρτυρίες ικανοποιημένων πελατών, δεν υπάρχουν φόρουμ συζητήσεων, ούτε και 

έρευνες αγοράς. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ όμως ότι η ιστοθέση της τραπέζης 

Αττικής διαθέτει e-newsletter, γεγονός που δεν εμφανίστηκε σε καμία από τις ιστοθέσεις 

των υπόλοιπων τραπεζών. Μέσω αυτού, ενισχύεται ο επικοινωνιακός ρόλος της 

επιχείρησης καθώς και η εξωστρέφειά της προς το κοινό της.  

 
 
Πεδίο έρευνας  

Ναι Όχι Μη επαρκή 

στοιχεία 

 
Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου  

 

Ύπαρξη κυρίου και δευτερεύοντος περιεχομένου √   

Ύπαρξη εξατομιευμένου περιεχομένου √   

Ύπαρξη e-newsletter √   

Εύκολα αναγνώσιμο κείμενο √   

Διαίρεση του κειμένου σε ενότητες με σαφείς 

επικεφαλίδες 

√   

Ύπαρξη εξωτερικών συνδέσεων   √  

Προσθήκη, αναθεώρηση και αφαίρεση περιεχομένου √   
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Σχεδίαση ιστοθέσης  

 

Ύπαρξη λογότυπου στην επάνω αριστερή γωνία √   

Ύπαρξη πεδίου “contuct us / about us” √   

Αυτόματη προσφορά μουσικής  √  

Κανόνας των τριών κλικ √   

Σημαντικό περιεχόμενο στην κορυφή της ιστοθέσης √   

Διατήρηση μικρών σελίδων  √  

Απλή διάταξη σελίδων  √   

Ύπαρξη φραγμού – εμβόλιμης σελίδας  √  

Εμφάνιση προϊόντων κατά πολλούς τρόπους (με βάση 

την τιμή, το μοντέλο, αλφαβητικά κ.α.) 

√   

Εύκολη εύρεση κύριου περιεχομένου (πχ κατάλογος 

προϊόντων) 

√   

Ύπαρξη γραμμής περιήγησης  √  

Ύπαρξη στήλης περιήγησης  √   

Ύπαρξη πλαισίου  √  

Αρχική σελίδα εύκολη στην εύρεση  √   

Μικρές λίστες - μενού των βοηθημάτων περιήγησης √   

Συνέπεια στην εμφάνιση και αίσθηση της ιστοθέσης 

σε όλες τις σελίδες 

√   

Ταχύτητα : Κανόνας των 12 δευτερολέπτων  √   

Ταχύτητα : Κανόνας των 4 δευτερολέπτων  √   

Χρήση ανοιχτόχρωμου φόντου με σκούρα γράμματα  √ αλλά όχι στη 

στήλη 

περιήγησης 

  

 
Προώθηση ιστοθέσης  

 

Ύπαρξη συνδέσεων   √  

Μαρτυρίες από ικανοποιημένους πελάτες  √  

Αναφορά βραβείων   √  

 
CRM   

 

Δυνατότητα εγγραφής στην ιστοθέση √  

σε υπηρεσία 

της ιστοθέσης 

  

Εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη  √  
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Υποστήριξη χρηστών  √   

Ανταμοιβή επισκεπτών √ 

δωρεάν 

συναλλαγές 

στο e-banking 

  

Ύπαρξη σελίδας συχνών ερωτήσεων  √  

Γρήγορη φόρτωση σελίδας συχνών ερωτήσεων   √  

Διεξαγωγή έρευνας πελατών   √  

Ύπαρξη φόρουμ συζητήσεων  √  

Σύνδεση με πληροφορίες για την εταιρεία √   

Ύπαρξη μαρτυρίας από πιστούς πελάτες  √  
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Alpha Τράπεζα Πίστεως Α.Ε.  

 

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι η δεύτερη σε μέγεθος Τράπεζα στην Ελλάδα. 

Με 652 Καταστήματα, ο Ομιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται και στη διεθνή 

τραπεζική αγορά με παρουσία στην Κύπρο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς 

επίσης και στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Jersey (Channel Islands). 

Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της σύγχρονης τραπεζικής και μάλιστα όχι μόνο 

μέσω του δικτύου των καταστημάτων της αλλά και μέσω των εναλλακτικών δικτύων 

όπως και του internet banking.  

 

Αναφορικά με την αξιολόγηση της επιχείρησης για την ηλεκτρονική της 

δραστηριοποίηση παρουσιάζουμε τα παρακάτω στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί.  

 

Αρχικά και αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοθέσης θεωρούμε ότι παρουσιάζει 

στοιχεία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη και δεν περιορίζεται σε παροχή 

πληροφοριών μόνο για τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το τραπεζικό 

ίδρυμα. Αυτό όμως συμβαίνει σε σχετικά περιορισμένη βάση. Ακόμη, το site δεν 

παρουσιάζει έντονη διαδραστικότητα καθώς υπάρχουν εργαλεία για υπολογισμό δόσεων 

αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης ηλεκτρονικά που υπάρχει στην 

τράπεζα Millennium όπως είδαμε παραπάνω ή άλλης μορφής διάδρασης. Το κείμενο 

είναι εύκολα αναγνώσιμο, διαιρείται σε υποενότητες με σαφείς επικεφαλίδες ενώ 

διατηρείται ο κανόνας ανοιχτού φόντου και σκούρων γραμμάτων. Αξίζει να 

σημειώσουμε εδώ ότι το περιεχόμενο της ιστοθέσης ελέγχεται. Μάλιστα, είναι η 

μοναδική ιστοθέση που μνημονεύει ρητά την τελευταία ενημέρωση της κάθε σελίδας.  

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην ιστοθέση της τράπεζας υπάρχουν χρήσιμες 

συνδέσεις με πολλούς εμπλεκόμενους του τραπεζικού τομέα κλάδους αλλά και με 

εταιρείες του ομίλου που θα λέγαμε ότι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος. Το γεγονός 
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αυτό δημιουργεί από μόνο του λόγους παραμονής ή επιστροφής στην σελίδα για τον 

επισκέπτη.  

 

Αναφορικά με τη σχεδίαση της ιστοθέσης αναφέρουμε ότι υπάρχει προς εξυπηρέτηση 

του πελάτη μόνο στήλη περιήγησης και όχι γραμμή περιήγησης. Η στήλη περιήγησης 

απαρτίζεται από υπομενού, αρκετά από τα οποία είναι μεγάλα σε έκταση. Η ιστοθέση 

δεν κάνει χρήση «φραγμού», εμβόλιμης δηλαδή αρχικής σελίδας, ούτε και πλαισίων. Τα 

προϊόντα – υπηρεσίες της τράπεζας εμφανίζονται με πολλούς τρόπους και η ιστοθέση 

διαθέτει μηχανή αναζήτησης. Πέραν αυτής, επικουρικό ρόλο αποτελούν και τρεις άλλες 

μηχανές αναζήτησης, μία για γρήγορη πρόσβαση που έχει την έννοια του επείγοντος, μία 

για υπηρεσίες που αφορούν πελάτες – ιδιώτες και μία τρίτη για υπηρεσίες που αφορούν 

πελάτες – επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό κάνει εξαιρετικά εύκολη την πλοήγηση του 

επισκέπτη που δε «χάνεται» σε πολλά επίπεδα και βρίσκει αυτό που ψάχνει εύκολα και 

γρήγορα.    

 

Η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας είναι ικανοποιητική καθώς τηρείται ο κανόνας των 12 

δευτερολέπτων για φόρτωσή της καθώς και των 4 δευτερολέπτων για φόρτωση έστω 

μέρους της σελίδας. Ακόμη, στην εμφάνιση και αισθητική της ιστοθέσης και των 

επιμέρους σελίδων της υπάρχει συνέπεια, ενώ δίδεται από παντού η δυνατότητα της 

εύκολης επιστροφής σε αρχική σελίδα.  

 

Υπάρχει πεδίο βελτίωσης στον τομέα της διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτης καθώς η 

ιστοθέση μπορεί να φιλοξενήσει φόρουμ συζητήσεων, μαρτυρίες από ικανοποιημένους 

πελάτες, έρευνες πελατών κ.α.  

 

 
Πεδίο έρευνας  

Ναι Όχι Μη επαρκή 

στοιχεία 

 
Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου  

 

Ύπαρξη κυρίου και δευτερεύοντος περιεχομένου √   

Ύπαρξη εξατομιευμένου περιεχομένου √   

Εύκολα αναγνώσιμο κείμενο √   
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Διαίρεση του κειμένου σε ενότητες με σαφείς 

επικεφαλίδες 

√   

Ύπαρξη εξωτερικών συνδέσεων  √   

Προσθήκη, αναθεώρηση και αφαίρεση περιεχομένου √   

 
Σχεδίαση ιστοθέσης  

 

Ύπαρξη λογότυπου στην επάνω αριστερή γωνία √   

Ύπαρξη πεδίου “contuct us / about us” √   

Αυτόματη προσφορά μουσικής  √  

Κανόνας των τριών κλικ √   

Σημαντικό περιεχόμενο στην κορυφή της ιστοθέσης  √  

Διατήρηση μικρών σελίδων √   

Απλή διάταξη σελίδων  √   

Ύπαρξη φραγμού – εμβόλιμης σελίδας  √  

Εμφάνιση προϊόντων κατά πολλούς τρόπους (με βάση 

την τιμή, το μοντέλο, αλφαβητικά κ.α.) 

√   

Εύκολη εύρεση κύριου περιεχομένου (πχ κατάλογος 

προϊόντων) 

√   

Ύπαρξη γραμμής περιήγησης  √  

Ύπαρξη στήλης περιήγησης  √   

Ύπαρξη πλαισίου  √  

Αρχική σελίδα εύκολη στην εύρεση  √   

Μικρές λίστες - μενού των βοηθημάτων περιήγησης √ 

αλλά όχι σε 

όλες τις 

περιπτώσεις  

  

Συνέπεια στην εμφάνιση και αίσθηση της ιστοθέσης 

σε όλες τις σελίδες 

√   

Ταχύτητα : Κανόνας των 12 δευτερολέπτων  √   

Ταχύτητα : Κανόνας των 4 δευτερολέπτων  √   

Χρήση ανοιχτόχρωμου φόντου με σκούρα γράμματα  √   

 
Προώθηση ιστοθέσης  

 

Ύπαρξη συνδέσεων  √   

Μαρτυρίες από ικανοποιημένους πελάτες  √  

Αναφορά βραβείων  √   
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CRM   
Δυνατότητα εγγραφής στην ιστοθέση  √  

Εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη  √  

Υποστήριξη χρηστών  √   

Ανταμοιβή επισκεπτών  √  

Ύπαρξη σελίδας συχνών ερωτήσεων √  

περισσότερ 

επικεντρωμένη 

στα προϊόντα 

  

Γρήγορη φόρτωση σελίδας συχνών ερωτήσεων  √   

Διεξαγωγή έρευνας πελατών   √  

Ύπαρξη φόρουμ συζητήσεων  √  

Σύνδεση με πληροφορίες για την εταιρεία √   

Ύπαρξη μαρτυρίας από πιστούς πελάτες  √  

 
 



Συγκριτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων  
 

Πεδίο έρευνας 
& Εταιρεία  

Millennium  Πειραιώς Εθνική  Eurobank Attica Alpha  

Ύπαρξη κυρίου 

και δευτερεύοντος 

περιεχομένου 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Ύπαρξη 

εξατομικευμένου 

περιεχομένου 

Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Εύκολα 

αναγνώσιμο 

κείμενο 

Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Διαίρεση του 

κειμένου σε 

ενότητες με 

σαφείς 

επικεφαλίδες 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Ύπαρξη 

εξωτερικών 

Ναι και μάλιστα 

μεγάλη ποικιλία  

Ναι αλλά θα 

μπορούσε να 

‘Οχι, η 

ιστοθέση έχει 

‘Οχι, η 

ιστοθέση έχει 

Όχι Ναι 

περισσότερο 



συνδέσεων  έχει 

περισσότερες  

ελάχιστες 

συνδέσεις που 

αφορούν 

κυρίως εταιρείς 

του ευρύτερου 

ομίλου 

ελάχιστες 

συνδέσεις που 

αφορούν 

κυρίως εταιρείς 

του ευρύτερου 

ομίλου 

όμως για 

εταιρείες του 

ομίλου και 

λιγότερο του 

ευρύτερου 

κλάδου 

Προσθήκη, 

αναθεώρηση και 

αφαίρεση 

περιεχομένου 

Ναι Ναι  Ναι αλλά όχι 

τόσο συχνά 

Ναι  Ναι  Ναι  

Η μοναδική 

ιστοθέση που 

διαθέτει πεδίο 

«τελευταία 

ενημέρωση» 

Ύπαρξη 

λογότυπου στην 

επάνω αριστερή 

γωνία 

Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Ύπαρξη πεδίου 

“contuct us / 

about us” 

Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Αυτόματη Όχι Όχι  Όχι Όχι Όχι Όχι 
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προσφορά 

μουσικής 

Κανόνας των 

τριών κλικ 

Ναι Ναι αλλά 

οριακά, θα 

μπορούσε να 

βελτιωθεί σε 

αυτό το 

κομμάτι 

Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Σημαντικό 

περιεχόμενο στην 

κορυφή της 

ιστοθέσης 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Το τηρεί 

περισσότερο 

από τις λοιπές 

τράπεζες  

Όχι 

Διατήρηση 

μικρών σελίδων 

Ναι  Ναι  Ναι αλλά 

μεγαλύτερες 

από ότι οι δύο 

προηγούμενες 

τράπεζες  

Ναι  Όχι Ναι  

Απλή διάταξη 

σελίδων  

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  
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Ύπαρξη 

εμβόλιμης σελίδας 

Όχι Η αρχική 

σελίδα μοιάζει 

με εμβόλιμη 

σελίδα, βοηθά 

όμως τον 

επισκέπτη να 

επικεντρώσει 

το ενδιαφέρον 

του εκεί που 

θέλει 

Όχι Η αρχική 

σελίδα μοιάζει 

με εμβόλιμη 

σελίδα, βοηθά 

όμως τον 

επισκέπτη να 

επικεντρώσει 

το ενδιαφέρον 

του εκεί που 

θέλει 

Όχι Όχι 

Εμφάνιση 

προϊόντων κατά 

πολλούς τρόπους 

(με βάση την τιμή, 

το μοντέλο, 

αλφαβητικά κ.α.) 

Ναι Ναι θα 

μπορούσε όμως 

η ιστοθέση να 

είναι 

περισσότερο 

«προϊοντική» 

Ναι  Ναι  Όχι Ναι  

Εύκολη εύρεση 

κύριου 

περιεχομένου (πχ 

κατάλογος 

Ναι Ναι οριακά Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Υπάρχουν πέραν 

της μηχανής 

αναζήτησης 
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προϊόντων) υπάρχουν τρεις 

καταράκτες 

ιδιαίτερα 

εξυπηρετικοί 

Ύπαρξη γραμμής 

περιήγησης 

Ναι Ναι στην 

αρχική σελίδα 

Ναι  Όχι Όχι Όχι 

Ύπαρξη στήλης 

περιήγησης  

Ναι Στις σελίδες 

των μενού της 

γραμμής 

πλοήγησης 

Ναι με έξτρα 

δυνατότητες  

Ναι  Ναι  Ναι  

Ύπαρξη πλαισίου Όχι Οχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Αρχική σελίδα 

εύκολη στην 

εύρεση  

Ναι Οχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Μικρές λίστες - 

μενού των 

βοηθημάτων 

περιήγησης 

Ναι Δεν υπάρχουν 

λίστες παρά 

μόνο αν 

επιλέξει κανείς 

το μενού από 

τη γραμμή 

Ναι  Όχι επειδή 

υπάρχει μόνο 

στήλη και όχι 

γραμμή 

περιήγησης 

Όχι επειδή 

υπάρχει μόνο 

στήλη και όχι 

γραμμή 

περιήγησης 

Όχι επειδή 

υπάρχει μόνο 

στήλη και όχι 

γραμμή 

περιήγησης 
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περιήγησης (σε 

επόμενη 

σελίδα) 

Συνέπεια στην 

εμφάνιση και 

αίσθηση της 

ιστοθέσης σε όλες 

τις σελίδες 

Ναι Ναι αν και δεν 

τηρείται ο 

κανόνας 

ανοιχτού 

φόντου 

σκούρων 

γραμμάτων 

παντού 

Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Ταχύτητα : 

Κανόνας των 12 

δευτερολέπτων  

Ναι Ναι  Όχι, υπάρχουν 

σελίδες που δε 

φορτώνουν 

γρήγορα ή και 

ποτέ 

Ναι  Ναι  Ναι  

Ταχύτητα : 

Κανόνας των 4 

δευτερολέπτων  

Ναι Ναι  Όχι, υπάρχουν 

σελίδες που δε 

φορτώνουν 

γρήγορα ώστε 

Ναι  Ναι  Ναι  
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να δείχνουν 

έστω κάτι 

Χρήση 

ανοιχτόχρωμου 

φόντου με σκούρα 

γράμματα  

Ναι Ναι εκτός από 

την αρχική 

σελίδα 

Ναι  Ναι εκτός από 

την αρχική 

σελίδα 

Ναι εκτός 

από τη στήλη 

περιήγησης  

Ναι  

Ύπαρξη 

συνδέσεων  

Ναι α Ναι λιγοστών  Όχι Όχι Όχι Ναι  

Μαρτυρίες από 

ικανοποιημένους 

πελάτες 

Όχι  Οχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Αναφορά 

βραβείων  

Ναι Ναι  Όχι Ναι  Όχι Όχι 

Δυνατότητα 

εγγραφής στην 

ιστοθέση 

Ναι σε υπηρεσία της 

ιστοθέσης 

Οχι Όχι Ναι σε 

υπηρεσία της 

ιστοθέσης 

Όχι Όχι  

Εξατομίκευση της 

εμπειρίας του 

χρήστη 

Όχι Οχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Υποστήριξη Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  
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χρηστών  

Ανταμοιβή 

επισκεπτών 

Οχι Οχι Όχι Όχι Ναι  

Η μοναδική 

ιστοθέση που 

διαφημίζει 

«δωρεάν 

συναλλαγές 

μέσω του e-

banking 

Όχι 

Ύπαρξη σελίδας 

συχνών 

ερωτήσεων 

Ναι  Οχι Όχι Όχι Όχι Ναι αλλά 

επικεντρωμένη 

σε ερωτήσεις για 

τα προϊόντα της 

μόνο  

Γρήγορη φόρτωση 

σελίδας συχνών 

ερωτήσεων  

Ναι  

Η μοναδική τράπεζα 

που έχει μεγάλη 

κατηγοριοποιημένη 

λίστα καθώς και 

γλωσσάριο 

Οχι Όχι Όχι Όχι Ναι  
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Διεξαγωγή 

έρευνας πελατών  

  Όχι  Οχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Ύπαρξη φόρουμ 

συζητήσεων 

Οχι  Οχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Σύνδεση με 

πληροφορίες για 

την εταιρεία 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Ύπαρξη 

μαρτυρίας από 

πιστούς πελάτες 

Όχι Οχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Όπως διαφαίνεται κυρίαρχα από τον συγκεντρωτικό παραπάνω πίνακα αξιολόγησης που 

παρουσιάζεται με όρους σύγκρισης για τα έξι πιστωτικά ιδρύματα και τις ιστοθέσεις τους, 

οι τράπεζες εφαρμόζουν σε γενικές γραμμές τις ίδιες πάνω κάτω πρακτικές. Θα 

προσπαθήσουμε εδώ να δούμε που ειδικότερα διαφέρουν και που υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης.  

 

Έτσι, από άποψη περιεχομένου, δημιουργίας και διαχείρισης αυτού οι περισσότερες 

ιστοθέσεις έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Σημαντικές διαφορές υπάρχουν αναφορικά με 

την ύπαρξη ή μη εξωτερικών συνδέσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ιστοθέσεις 

όπως αυτή της Millennium bank που φιλοξενεί πολλές συνδέσεις του ευρύτερου 

οικονομικού και τραπεζικού κλάδου και δημιουργεί έτσι με τον τρόπο αυτό έξτρα 

κίνητρα για τους πελάτες ώστε να παραμείνουν και ειδικότερα να ξαναεπισκεφθούν την 

ιστοσελίδα της. Το ίδιο κάνει και η Alpha bank. 

 

Από άποψη σχεδίασης της ιστοθέσης παρατηρούμε κοινές πρακτικές στις τράπεζες 

τουλάχιστον στα βασικά πεδία όπως τοποθέτηση λογοτύπου, γραμμές και στήλες 

περιήγησης, χρώμα φόντου και γραμμάτων κ.α. Θα αναφέρουμε εδώ μόνο την ύπαρξη 

(κατά μία έννοια) εμβόλιμης σελίδας στις Τράπεζες της Πειραιώς και της Eurobank. Αν 

και θα ανέμενε κανείς ότι θα ήταν ιδιαίτερα αποκρουστικές για τον πελάτη, εντούτοις 

βοηθούν τον επισκέπτη να κατευθυνθεί εκεί που επιθυμεί, κατηγοριοποιώντας τον εαυτό 

του ως πελάτη – ιδιώτη, πελάτη – μικροεπιχειρηματία, πελάτη – μεγαλοεπιχειρηματία.  

 

Από άποψη προώθησης της ιστοθέσης, πρέπει να τονίσουμε ότι : 

• Καμία τράπεζα δεν έχει στην ιστοθέση της πεδίο που να αναφέρει μαρτυρίες 

ικανοποιημένων πελατών. Στο σημείο αυτό συνεπώς υπάρχει περιθώριο 

βελτίωσης. 
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• Οι μισές τράπεζες αναφέρουν για βραβεία που έχουν λάβει. Οι άλλες μισές ή δεν 

έχουν λάβει βραβεία ή έχουν λησμονήσει να τα αναφέρουν στην ιστοθέση τους. 

Αν συμβαίνει το δεύτερο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

 

Το μεγαλύτερο δε περιθώριο βελτίωσης υπάρχει στον τομέα του διαδικτυακού CRM. 

Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης συστημάτων διαδραστικότητας με τους πελάτες κυρίως 

μέσω της ανάπτυξης εργαλείων, ηλεκτρονικών αιτήσεων κ.α. Ακόμη, η διεξαγωγή 

έρευνας αγοράς για τις τράπεζες μέσω των σελίδων τους, η ανάπτυξη ομαδικών 

συζητήσεων ή φόρουμ συζητήσεων καθώς και οι μαρτυρίες πιστών και αφοσιωμένων 

πελατών θα συνδράμουν στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των σχέσεων των 

πελατών και κατ’ επέκταση θα προωθηθεί η πιστότητα των πελατών. Σελίδα συχνών 

ερωτήσεων δεν υπάρχει από τις παραπάνω επιχειρήσεις, με εξαίρεση την τράπεζα 

Millennium και Alpha. Άρα και εδώ υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Τέλος, για την 

αύξηση των χρηστών των υπηρεσιών e-banking θα πρέπει να δοθούν από τις τράπεζες 

κίνητρα και ανταμοιβές, που αυτή τη στιγμή εφαρμόζει μόνο η τράπεζα Αττικής. 

 

Ας μην ξεχνάμε τέλος ότι θα απαιτηθεί χρόνος έως ότου η ηλεκτρονική τραπεζική λάβει 

απολύτως μαζικό χαρακτήρα, ωστόσο όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, η ένταξη στο 

χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής δημιουργεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τις 

επιχειρήσεις. Οι χρήστες χρόνο με το χρόνο ωριμάζουν. Οι εταιρείες χρόνο με το χρόνο 

βελτιώνονται. Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραμέτρων δύναται να εμφανίσει 

εκπλήξεις στο μέλλον της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Ας αναμείνουμε λοιπόν να τις δούμε. 
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ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 
 
http://www.millenniumbank.gr/

 

http://www.piraeusbank.gr/

 

http://www.nbg.gr/

 

http://www.eurobank.gr/

 

http://www.atticabank.gr/

 

http://www.alphabank.gr
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
 
Εικόνα 1 : Η ιστοθέση της Τράπεζας Millenniumbank A.E. 
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Εικόνα 2 : Η ιστοθέση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 
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Εικόνα 3: Η ιστοθέση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.  
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Εικόνα 4: Η ιστοθέση της τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.  
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Εικόνα 5 : Η ιστοθέση της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. 
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Εικόνα 6 : Η ιστοθέση της Alphabank A.E. 
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