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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να µελετήσει το m commerce στην 

Ελλάδα. Η µεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δευτερογενών 

δεδοµένων, τα οποία συλλέχθηκαν µέσα από βιβλία άρθρα σε περιοδικά αλλά και 

µέσα από επίσηµους διαδικτυακούς τόπους. Η εργασία ολοκληρώνεται µέσα από 

πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο µελετά την επιχειρηµατικότητα σε 

συνδυασµό µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και των δικτύων. Αναλυτικά 

περιγράφει τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα επικοινωνιών, τις τεχνολογίες 

δικτύων, τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία, τα επιχειρηµατικά µοντέλα και 

τέλος τις υπηρεσίες του διαδικτύου και την επιχειρηµατικότητα.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει την επιχειρηµατικότητα και το ηλεκτρονικό 

εµπόριο. Συγκεκριµένα αποσαφηνίζει εννοιολογικά τον όρο ηλεκτρονικό εµπόριο, 

παραθέτει την ιστορική αναδροµή του, την εξέλιξη και τα οφέλη του, την 

τεχνολογία του, τις κατηγορίες, τα επχιειρηµατικά µοντέλα ηλεκτρονικού 

εµπορίου, αλλά και τις σύγχρονες τάσεις του. Στη συνέχεια αναλύει το εµπόριο 

µέσω φορητών συσκευών και συγκεκριµένα το κινητό εµπόριο, τις αλλαγές που 

επέφερε, τα οφέλη του αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις του.  

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου και 

συγκεκριµένα παραθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, την ανταλλαγή 

µηνυµάτων, το προφίλ ώθησης, τα cookies και τα προφίλ των χρηστών, την 

υπηρεσία αποστολής πολυµεσικών µηνυµάτων, την υπηρεσία κινητού εµπορίου 

για καταναλωτές, τις ηλεκτρονικές πληρωµές. 

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει το πλαίσιο λειτουργίας του e banking και 

το πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτει συστήµατα επιλεγµένων τραπεζών 

όπως το win payment, το wintrader και το webfunds, το webshop και το winrepay 

και τέλος το webticket.  

Στο τέλος της εργασίας συνοψίζονται τα τελικά µας συµπεράσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

1.1 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τα συστήµατα πληροφοριών (IS) είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα για τους 

οργανισµούς. Η ανάγκη για χρήση νέων τεχνολογιών προκύπτει από τον ριζικό 

τρόπο που οι επιχειρήσεις λειτουργούν σήµερα. Η παγκοσµιοποίηση στις 

επιχειρήσεις και ο παγκόσµιος ανταγωνισµός οδηγεί στην εφαρµογή νέων 

µεθόδων για τον περιορισµό των λειτουργικών δαπανών και την επίτευξη 

ανάπτυξης.  

Οι γρηγορότεροι επιχειρησιακοί ρυθµοί και οι συντοµότεροι κύκλοι ζωής 

των προϊόντων απαιτούν έναν πιο εύκαµπτο τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων. 

Από την άλλη πλευρά, σήµερα η τεχνολογία είναι διαθέσιµη σε οποιονδήποτε, 

παρέχοντας φτηνή δύναµη µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τους 

γρήγορους τρόπους τηλεπικοινωνιών και ένα υψηλό επίπεδο αυτοµατοποίησης1
.  

Η πρόοδος στα συστήµατα επιχειρησιακών πληροφοριών άρχισε τη 

δεκαετία του ’60 όταν τα Συστήµατα Επεξεργασίας ∆εδοµένων χρησιµοποιήθηκαν 

για να αυτοµατοποιήσουν την επεξεργασία δεδοµένων και να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα τους, (δείτε Somendra Pant and Cheng Hsu, το 1995 για την 

αναθεώρηση αυτού) . Στη δεκαετία του '70 τα Συστήµατα ∆ιοικητικών 

Πληροφοριών αναπτύχθηκαν προκειµένου να αυξηθεί η διοικητική 

αποτελεσµατικότητα µέσω της παροχής πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δύο δεκαετιών τα Στρατηγικά Συστήµατα Πληροφοριών έχουν 

εφαρµοστεί προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα µε την αλλαγή της 

φύσης και της συµπεριφοράς των επιχειρήσεων2
. 

Οι Στρατηγικές Συστηµάτων Πληροφοριών πρέπει να συµβαδίζουν µε την 

επιχειρησιακή στρατηγική ενός οργανισµού. Για τα Συστήµατα Πληροφοριών (IS) 

η στρατηγική ανάλυση είναι µια σηµαντική διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία οι 
                                                 
1
 Westland, J. C., & Clark, T. H. K. (2000) GlobalElectronic Commerce: Theory and Case Studies.Cambridge: MIT 

Press. 

2
Somendra, P. & Cheng H. (1999), “An Integrated Framework for Strategic Information Systems 

Planning and Development”, Information Resources Management Journal, 12(1), pp15-25 
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στόχοι του οργανισµού διευκρινίζονται προκειµένου να αποφασιστεί ποια 

Συστήµατα Πληροφοριών (IS) θα αποτελέσουν τους στόχους που θα οδηγήσουν 

στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Η τεχνολογία επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να αυτοµατοποιούν τις διαδικασίες τους. Ο ακόλουθος πίνακας 

συνοψίζει διάφορες επιχειρήσεις και τους στρατηγικούς στόχους των Συστηµάτων 

Πληροφοριών (IS), που αναφέρονται στον επιχειρησιακό οδηγό   

Στόχοι για τη λειτουργική αποδοτικότητα και τη µείωση των λειτουργικών 

δαπανών. 

 

Στόχοι Αποτελεσµατικότητα 

Ανάπτυξη ενός επαρκούς ενδοδικτύου 

που συνδέει όλες τις θυγατρικές µε 

την έδρα.  

Το δίκτυο θα παρέχει:  

• Εγκαταστάσεις επικοινωνίας 

όπως η τηλεδιάσκεψη 

• Ικανότητες ηλεκτρονικής 

ανταλ-λαγής δεδοµένων  

• Μείωση των λειτουργικών 

δαπανών µε την 

ελαχιστοποίηση της 

ανάγκης ταξιδιών σε 

ολόκληρο τον κόσµο για το 

ανώτερο προσωπικό και µε 

την διευκόλυνση 

ανταλλαγής εγγράφων. 

 

Ανάπτυξη ενός διανεµηµένου 

συστήµατος βάσεων δεδοµένων που 

περιέχει τις πληροφορίες για 

ολόκληρο τον οργανισµό που 

περιλαµβάνει και την έδρα και τα 

τοπικά καταστήµατα.  Όλα τα 

στοιχεία για τους υπαλλήλους, τους 

πελάτες, τους προµηθευτές και τα 

προϊόντα πρέπει να φορτωθούν σε 

αυτή την βάση δεδοµένων. 

 

• Η αύξηση και η βελτίωση 

της διαθεσιµότητας των 

πληροφο-ριών και των 

δεδοµένων µέσα και έξω 

από τον οργανισµό, 

βοηθώντας µε αυτόν τον 

τρόπο το Τµήµα 

Προσωπικού στη λήψη 

αποφάσεων και στην 

παροχή υπηρεσιών προς το 

κοινό. 
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• On-line ανά-προσαρµογή 

δεδοµένων. 

Αντικατάσταση του παλαιού 

συστήµατος µισθών και µισθολογικών 

καταστάσεων του προσωπικού. Το 

νέο σύστηµα θα προσφέρει 

ικανότητες ∆ιοίκησης Προσωπικού 

βασισµένες στις πληροφορίες που 

φυλάσσονται σε µια κεντρική βάση 

δεδοµένων. 

• Κέρδος ανθρώπινων πόρων 

για το Τµήµα Προσωπικού. 

• Αποδοτικότερη διαχείριση 

του Τµήµατος Προσωπικού. 

Στόχοι για την καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότερες εσωτερικές 

διαδικασίες. 

 

Στόχοι Αποτελεσµατικότητα 

Εγκαταστήστε ένα σύστηµα προγραµ-

µατισµού των επιχειρηµατικών πόρων 

(ERP), ένα σύστηµα επιχειρησιακής 

διαχείρισης που ενσωµατώνει όλεους 

τους τοµείς της επιχείρησης, 

συµπεριλαµβα-νοµένου του 

προγραµµατισµού, της κατασκευής, 

των πωλήσεων, και του µάρκετινγκ. 

• Η µείωση δαπανών επιτυ-

γχάνεται µέσω της 

εξάλειψης και της 

βελτίωσης των 

επιχειρησιακών 

διαδικασιών. 

Ένα σύστηµα ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδοµένων επιτρέπει τη 

δροµολόγηση, ηλε-κτρονικό 

ταχυδροµείο-βασισµένο στην κα-

τεύθυνση στόχου και στον εντοπισµό, 

την  αντικατάσταση εγγράφων  και 

µορφών βά-σισαν σηµαντικές 

εφαρµογές χρησιµο-ποιώντας τα 

• Μείωση των εργασιών 

γραφείου και βελτίωση των 

εσωτερικών διαδικασιών. 
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χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ροής της 

δουλειάς. 

Χρήση κατάλληλων εργαλείων 

ανάπτυξης µάρκετινγκ προκειµένου 

να έρθει σε επαφή µε την έρευνα 

αγοράς και πώλησης για τη 

διαδικασία µάρκετινγκ και 

στοχοθέτησης. Αυτές οι τεχνικές 

χρησιµοποιούν εργαλεία όπως: 

• Αποθήκευση στοιχείων 

• Υποβολή εκθέσεων των 

εργαλείων 

•  Εργαλεία ανάσυρσης 

δεδοµένων 

• Αποδοτικό µάρκετινγκ 

• ∆ιανοµή στόχων 

Ανάπτυξη ενός συστήµατος Scorecard 

µέσω του ενδοδικτύου της 

επιχείρησης, το οποίο διανέµει τους 

στόχους της επιχείρησης σε όλο τον 

οργανισµό και οριζόντια και 

ιεραρχικά. 

• Ο στόχος µοιράζεται σε 

ολόκληρο τον οργανισµό. 

• ∆ίνει αξία στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των 

οµοσπονδιακών τµηµάτων 

και των αντιπροσωπειών 

δίνοντας  την άποψη των 

διευθυντών για τους 

στόχους της επιχείρησης. 

• Βελτιώνει την 

παραγωγικότητα και το 

ηθικό υπαλλήλων. 

• Επιτρέπει τη µέτρηση της 

απόδοσης σε όλα τα 

τµήµατα και τους κλάδους. 
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Στόχοι για την επέκταση της επιχείρησης. 

 

Στόχοι Αποτελεσµατικότητα 

Ανάπτυξη του ιστοχώρου που 

υποστηρίζει τη λειτουργία 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Η περιοχή 

πρέπει να παρέχει: 

• On-line διαταγές και αγορά 

• On-line δηµοπρασίες 

• Σελίδα επικοινωνίας για τους 

πελάτες 

• Ικανότητες έρευνας αγοράς 

 

• Αποτελέσµατα 

ηλεκτρονικού εµπορίου 

στην αύξηση µεριδίου 

αγοράς. 

• Η επιχείρηση γίνεται πιο 

ανταγωνιστική. 

• Ελαχιστοποίηση 

ανθρώπινου δυναµικού που 

απαιτείται για µια τέτοια 

επέκταση. 

• Επέκταση σε περιοχές 

χωρίς τοπικά 

υποκαταστήµατα. 

Στόχοι για την ικανοποίηση των πελατών. 

 

Στόχοι Αποτελεσµατικότητα 

Ο ιστοχώρος θα παρέχει υπηρεσία 

µέτρησης της ικανοποίησης των 

πελατών προκειµένου να καθοριστεί η 

ικανοποίηση των πελατών από τις 

επιχειρησιακές υπηρεσίες. 

• Μέτρηση της ικανοποίησης 

του πελάτη. 

∆ιαχείριση Σχέσης Πελατών (CRM). 

Μια enterprise-wide υπηρεσία για τη 

διαχείριση των σχέσεων πελατών 

µπορεί να εφαρµοστεί µέσω του 

 

• Βελτίωση της ικανοποίησης 

των πελατών και βελτίωση 
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ιστοχώρου. Το λογισµικό CRM θα 

επιτρέπει σε οποιονδήποτε φορέα να 

εντοπίζει όλες τις πληροφορίες 

σχετικά µε τον πελάτη.  

των υπηρεσιών. 

 

Όπως ο προηγούµενος πίνακας έδειξε, τα Συστήµατα Πληροφοριών 

χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις προκειµένου να πετύχουν τους 

επιχειρησιακούς τους στόχους. Αυτές οι τεχνικές χρησιµοποιούνται ευρέως σε 

σύγχρονες επιχειρησιακές µορφές όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο (ec) και οι 

επιχειρήσεις µέσω διαδικτύου. Ένας τρόπος για να παρέχουν οι τράπεζες πιο 

ποιοτικές υπηρεσίες είναι να οργανώσουν τα περίπλοκα συστήµατα πληροφοριών 

τους. Παραδείγµατος χάριν, οι τράπεζες έχουν το δίκτυο του ΑΤΜ (σηµείο 

ανάληψης µετρητών) που είναι ένα σύστηµα πληροφοριών που λειτουργεί 24 ώρες 

το 24ωρο. 

Οι επιχειρήσεις µέσω διαδικτύου είναι απλά ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. 

Είναι η ένωση ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογίας για να δηµιουργηθεί µια 

επιχείρηση. Σύµφωνα µε τον ορισµό Westland και Clark (2000) ηλεκτρονικό 

εµπόριο είναι η αυτοµατοποίηση των εµπορικών συναλλαγών χρησιµοποιώντας 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις τεχνολογίες της επικοινωνίας3
.  Σήµερα, 

µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τον Ιστό για να επικοινωνήσουν 

µε τους συνεργάτες τους, για να συνδεθούν µε τα συστήµατα προηγούµενων 

δεδοµένων τους, και για να πραγµατοποιήσουν εµπορικές συναλλαγές.  

Σ΄ αυτό το σηµείο η δύναµη και η αξιοπιστία της παραδοσιακής 

τεχνολογίας πληροφοριών συναντούν το ∆ιαδίκτυο. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 

βελτιώσεις του τρόπου που οι εταιρίες κάνουν συναλλαγές. Επιπλέον, παρέχει τη 

δυνατότητα για συναλλαγές µε νέους, διαφορετικούς τρόπους. Παραδείγµατος 

χάριν, η αυτοεξυπηρέτηση είναι ένας τρόπος για τον πελάτη να τοποθετήσει µια 

διαταγή ή να ελέγξει τη κατάσταση της διαταγής χωρίς πραγµατικά να µιλήσει 

κάποιο πρόσωπο. Αυτό είναι µόνο δυνατό µε τις πρόσφατες τεχνολογικές 

καινοτοµίες όπως το ∆ιαδίκτυο.  

                                                 
3
 Westland, J. C., & Clark, T. H. K. (2000) GlobalElectronic Commerce: Theory and Case Studies.Cambridge: MIT 

Press. 



 13 

Σύµφωνα µε τους Kalakota και Whinston (1997) το ηλεκτρονικό εµπόριο 

(ΕC) καθορίζεται από διάφορες  οπτικές. Από την οπτική των επικοινωνιών, το 

ηλεκτρονικό εµπόριο (EC) είναι η παράδοση των πληροφοριών, των 

προϊόντων/των υπηρεσιών, ή των πληρωµών πέρα από τις τηλεφωνικές γραµµές, 

τα δίκτυα υπολογιστών, ή οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά µέσα. Από την οπτική 

της επιχειρησιακής διαδικασίας, το ηλεκτρονικό εµπόριο (ΕC)  είναι η εφαρµογή 

της τεχνολογίας προς την αυτοµατοποίηση των επιχειρησιακών συναλλαγών και 

της ροής της δουλειάς4
.  

Επιπλέον από την οπτική των υπηρεσιών, το ηλεκτρονικό εµπόριο (ΕC) 

είναι ένα εργαλείο που εξετάζει την επιθυµία των εταιριών, των καταναλωτών, 

και της διαχείρισης για να περιορίσει τις δαπάνες υπηρεσιών βελτιώνοντας την 

ποιότητα των αγαθών και αυξάνοντας την ταχύτητα της παροχής υπηρεσιών. 

Τέλος, από την οπτική της απευθείας σύνδεσης, το ηλεκτρονικό εµπόριο (ΕC) 

παρέχει την ικανότητα της αγοράς και της πώλησης των προϊόντων και των 

πληροφοριών για το διαδίκτυο και άλλων on-line υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τον Lou 

Gerstner, Υποδιευθυντή  της ΙΒΜ: «Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει να κάνει µε το 

χρονικό κύκλο, ταχύτητα, παγκοσµιοποίηση, ενισχυµένη παραγωγικότητα, που 

φθάνει στους νέους πελάτες και που µοιράζει τη γνώση στα όργανα µε στόχο το  

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα». 

Πολλοί άνθρωποι εξισώνουν το ηλεκτρονικό εµπόριο µε το ∆ιαδίκτυο. 

Αυτό δεν είναι απαραίτητα ακριβές. Η ευκαιρία να διεξαχθεί το ηλεκτρονικό 

εµπόριο έχει γίνει πιο προσιτή χρησιµοποιώντας το ∆ιαδίκτυο ως µηχανισµό 

µετάδοσης. Είναι ο σύνδεσµος µεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών, των 

συνεργατών και των προµηθευτών τους. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις 

πραγµατοποιούσαν τις εργασίες τους  µέσα από τα δίκτυα πολύ πριν το ∆ιαδίκτυο 

γίνει επικρατούσα τάση5
. 

                                                 
4
 Kalakota, R. and Whinston, A.B. (1997), Electronic Commerce: a Manager’s Guide, Addison-Wesley, 

Reading, MA. 

 

5
 Evans, P, Wurster, T.S, 1999, "Getting real about virtual commerce", Harvard Business Review, 84-

94. 
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Από την αρχή της δεκαετίας του '90, πολλές επιχειρήσεις έχουν 

χρησιµοποιήσει στις συναλλαγές τους EDI (ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων). 

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI) µπορεί ευκολότερα να γίνει 

κατανοητή ως αντικατάσταση των σε χαρτί εντολών αγοράς µε τα ηλεκτρονικά 

τους αντίτιµα. Είναι πραγµατικά πολύ ευρύτερο στην εφαρµογή του από τη 

διαδικασία προµήθειας, και οι επιδράσεις της είναι πολύ µεγαλύτερες από την 

αυτοµατοποίηση. Το EDI προσφέρει την προοπτική της εύκολης και φτηνής 

επικοινωνίας των δοµηµένων πληροφοριών σε όλη την εταιρική κοινότητα, και 

είναι σε θέση να διευκολύνει πιο στενή επαφή µε τους έως τώρα 

αποµακρυσµένους οργανισµούς. Σύµφωνα µε έναν πιο προσεκτικό ορισµό από 

Clarke (2001: 45), το EDI είναι «η ανταλλαγή των εγγράφων µε τυποποιηµένη 

ηλεκτρονική µορφή, µεταξύ των οργανισµών, µε έναν αυτοµατοποιηµένο τρόπο, 

άµεσα από µια εφαρµογή υπολογιστών από τον έναν οργανισµό στον άλλον». Το 

EDI είναι ένα σύνολο τυποποιηµένων σχηµάτων αρχείων για τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. Παραδείγµατος χάριν, ένα αρχείο εντολής αγοράς θα είχε µερικούς 

υποχρεωτικούς τοµείς: αριθµός πελάτη, όνοµα πελάτη, αριθµός προϊόντος, 

περιγραφή προϊόντος, τιµή µονάδας, και ποσότητα6
. 

 

1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 Η έννοια του δικτύου σε σχέση µε τις τηλεπικοινωνίες ήταν συνυφασµένη 

µε τα δίκτυα της τηλεφωνίας. Με το πέρασµα των χρόνων, η εµφάνιση των 

υπολογιστών και η διασύνδεση τους άρχισαν να αναπτύσσονται και σε δίκτυα για 

τη µετάδοση δεδοµένων. 

∆ίκτυο είναι ένα σύνολο υπολογιστών και συσκευών που διαθέτουν 

κατάλληλο υλικό εξοπλισµό και λογισµικό, ώστε να επικοινωνούν µεταξύ τους µε 

στόχο το διαµοιρασµό των κοινών πόρων (π.χ των εκτυπωτών, των δίσκων, των 

σαρωτών κ.λ.π), την κοινή εκµετάλλευση πληροφοριών µεταξύ των χρηστών. Η 

δικτύωση των υπολογιστών προσφέρει την δυνατότητα ανάµειξης της 

πληροφορίας, των επικοινωνιών και της διασκέδασης. 

                                                 
6
 Clarke, I., (2001) Emerging value propositions for M-commerce, Journal of Business Strategies, 18 

(2), 133– 149. 
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Η εποχή που οι χρήστες των προσωπικών υπολογιστών δουλεύουν 

αποµονωµένα στα γραφεία τους εκµεταλλευόµενοι µόνο τους υπολογιστικές 

δυνατότητες, τον αποθηκευτικό χώρο και τα περιφερειακά του υπολογιστή τους, 

όλο και αποµακρύνεται. 

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, οι χρήστες των προσωπικών 

υπολογιστών µπορούν να αντλούν στοιχεία από άλλους υπολογιστές, να 

εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες τους, να επικοινωνούν µε άλλους χρήστες ανά 

πάσα στιγµή, οι οποίοι µπορεί να βρίσκονται και στο ίδιο κτίριο, στον ίδιο όροφο, 

στην ίδια πόλη, σε οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη και όλα αυτά µε τη 

σηµαντική βοήθεια των δικτύων. 

Κύριες ιδιότητες ενός δικτύου είναι να επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να 

µοιράζονται ή να ανταλλάσουν πληροφορίες και να εκµεταλλεύονται την 

επεξεργαστική ικανότητα άλλων υπολογιστών, να έχουν πρόσβαση σε βάσεις 

δεδοµένων και άλλα.  

Όµως, ακριβώς αυτή η προσφερόµενη δυνατότητα όπου ο καθένας µε µια 

φθηνή τερµατική συσκευή (π.χ PC) µπορεί να επικοινωνεί µε άλλους υπολογιστές 

δηµιουργεί και τα µεγάλα προβλήµατα. Θέλει µεγάλη προσοχή, σαφείς κανόνες, 

µεγάλη αυστηρότητα και συνεπώς µεγάλη πολυπλοκότητα για να εξασφαλισθεί η 

µε σαφείς όρους συµµετοχή του καθενός σε ένα τέτοιο δίκτυο. 

Στα πλαίσια του συνεχώς αυξανόµενου ανταγωνισµού στο τοµέα των 

επιχειρήσεων, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει γίνει επιτακτική ανάγκη 

για τη βιώσιµη ανάπτυξη και εξέλιξη τους. 

Πολλές εταιρείες διαθέτουν σηµαντικό αριθµό υπολογιστών σε λειτουργία 

τόσο σε µικρή απόσταση όσο και σε µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους.  Έστω ότι 

σε κάθε υποκατάστηµα υπάρχει υπολογιστής για την τήρηση των στοιχείων της 

αποθήκης, για την παρακολούθηση των λογαριασµών των πελατών, για την 

εξαγωγή της µισθοδοσίας του προσωπικού και άλλα. Αν οι υπολογιστές της 

εταιρείας δουλεύουν µεµονωµένα (δεν είναι συνδεδεµένοι σε δίκτυο), τότε τα 

κεντρικά γραφεία δεν λαµβάνουν έγκαιρα την πραγµατική εικόνα της αποθήκης 

και των οικονοµικών των πελατών του υποκαταστήµατος, κάτι το οποίο µπορεί να 

δηµιουργήσει σηµαντικά και µε οικονοµικό αντίκτυπο προβλήµατα.  
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Για παράδειγµα, δεν είναι δυνατή η άµεση γνώση των ελλείψεων που 

µπορεί να παρουσιάζονται στις κατά τόπους αποθήκες, ώστε να µπορέσει να γίνει 

η άµεση και µαζική παραγγελία στους προµηθευτές. Έχοντας γνώση οι ανάλογοι 

αρµόδιοι κάνοντας την µαζική παραγγελία θα έχει σαν αποτέλεσµα την 

εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος. 

Άρα, από την δικτύωση η εταιρεία θα κέρδιζε άµεση ενηµέρωση για 

κεντρική λήψη αποφάσεων, χαµηλότερο κόστος προµηθειών και λειτουργίας και 

σωστή κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού. 

Στην περίπτωση που οι υπολογιστές της εταιρίας είναι συνδεδεµένοι σε ένα 

δίκτυο είναι δυνατό να χρησιµοποιούν όλοι το ίδιο πρόγραµµα (µε µικρή σχετικά 

επιβάρυνση για δικτυακή χρήση) τους ίδιους εκτυπωτές και τον ίδιο δικτυακό 

εξοπλισµό για τη σύνδεση τους στο Internet και τα άλλα δίκτυα. Άρα, από τη 

δικτύωση η επιχείρηση θα πετύχαινε καλύτερη αξιοποίηση και εκµετάλλευση των 

πόρων από την κοινή χρήση εξοπλισµού και προγραµµάτων. 

Εκτός όµως από τα οικονοµικά οφέλη και την καλύτερη δυνατή 

εκµετάλλευση προσωπικού και πόρων, η οργάνωση των υπολογιστών σε δίκτυο 

αυξάνει την αξιοπιστία του όλου συστήµατος. 

Στα πρώτα µοντέλα υπολογιστικών συστηµάτων, που χρησιµοποιήθηκαν 

από επιχειρήσεις ο καθένας από τους υπολογιστές αυτούς µπορούσε να 

αξιοποιείται ξεχωριστά από τους υπόλοιπους, όπως αναφέραµε.  

Με την πάροδο των χρόνων και την αλµατώδη ανάπτυξη τόσο της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, οι επιχειρήσεις και οι άλλοτε 

µικροµεσαίες εταιρίες άρχισαν να αποκτούν άµεση πρόσβαση στη πληροφορία, να 

γιγαντώνονται και έτσι προκύπτει το πρόβληµα του ορθού καταµερισµού των 

πόρων. 

Η διοίκηση τότε των επιχειρήσεων αυτών ήταν αυτή που αποφάσισε την 

διασύνδεση όλων των υπολογιστών µε στόχο αφενός µεν να καταστούν διαθέσιµα 

όλα τα προγράµµατα, ο εξοπλισµός και προπάντων τα δεδοµένα σε οποιονδήποτε 

στο δίκτυο ανεξαρτήτου φυσικής θέσεως του πόρου και του χρήστη, αφετέρου την 

απόκτηση δυνατότητας εξαγωγής και συσχέτισης πληροφοριών που αφορούν 

ολόκληρη την επιχείρηση. 
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Ένα ακόµα πολύ θετικό στοιχείο για τη λειτουργία µιας επιχείρησης που 

ανακύπτει από την χρήση των δικτύων υπολογιστών, είναι και η υψηλή αξιοπιστία 

που παρέχει ένα δίκτυο όσων αφορά την ασφάλεια διατήρησης των δεδοµένων. 

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας και έχει σαν 

αποτέλεσµα ακόµη και στην περίπτωση που κάποια µονάδα επεξεργασίας βγει 

εκτός λειτουργίας, οι άλλες να είναι σε θέση να αναλάβουν την αντικατάστασή 

της και την άµεση τέλεση της εργασίας της. 

Είναι αδιαµφισβήτητα γεγονός ότι οι µικροί υπολογιστές, δηλαδή οι 

υπολογιστές γραφείου, οι οποίοι έχουν χαµηλό κόστος και σχετικά καλή επίδοση. 

Σε αντίθεση όµως οι µεγάλοι υπολογιστές είναι κατά πολύ ταχύτεροι από τους 

προσωπικούς υπολογιστές αλλά το κόστος τους είναι πολύ µεγαλύτερο. 

Οι ανάγκες που επέβαλαν τη χρησιµοποίηση τοπικών δικτύων ήταν από την 

ανάγκη να διαµοιραστεί η χρήση εξοπλισµού (π.χ ειδικοί υπολογιστές).  

Επίσης από την ανάγκη για προσπέλαση από απόσταση σε υπολογιστικά 

συστήµατα (π.χ βάσεις δεδοµένων, κοινές βιβλιοθήκες προγραµµάτων), από την 

ανάγκη για αυτοµατισµό και συγχρονισµό ορισµένων µηχανηµάτων παραγωγής 

που πρέπει αν ανταλλάξουν πληροφορίες σε στιγµιαίο χρόνο (real-time) και τέλος 

για την ανάγκη για αυτόµατο έλεγχο ενός εργαστηρίου, ενός τµήµατος παραγωγής 

εργοστασίου κ.τ.λ. 

Τα τοπικά δίκτυα χρησιµοποιήθηκαν κυρίως µέσα στις επιχειρήσεις σαν 

ένα κατ’ εξοχήν µέσον επικοινωνίας µεταξύ διαφόρων εφαρµογών, υπηρεσιών ή 

ατόµων. Στην αρχή δεν επεκτεινόταν πέρα από το χώρο ενός γραφείου αλλά σιγά, 

σιγά εξαπλώθηκαν σε όλα τα επίπεδα του βιοµηχανικού τοµέα και σήµερα 

υπάρχουν τοπικά δίκτυα που καλύπτουν αποστάσεις µέχρι 200χλµ (περίπτωση 

δικτύων FDDI) τα οποία τα κατατάσσουµε σε τρεις κατηγορίες: 

• Τα τηλεφωνικά τοπικά δίκτυα που εξυπηρετούνται µε τους PABX (Private 

automatic branch exchaqnge) 

• Τα τοπικά δίκτυα baseband 

• Τα τοπικά δίκτυα ευρείας µετάδοσης (broadband) 

Όπως γίνετε κατανοητό υπάρχει µια ανισσοροπία και γι’ αυτό το λόγο 

αναγκάστηκαν οι σχεδιαστές συστηµάτων να δηµιουργήσουν συστήµατα τα οποία 
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θα αποτελούνται από προσωπικούς υπολογιστές, έναν ανά χρήστη, µε τα δεδοµένα 

να κρατούνται σε έναν ή περισσότερους εξυπηρετητές.  

Αυτό που αναφέρθηκε είναι η αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή, δηλαδή 

γίνεται ανταλλαγή µηνυµάτων αίτησης από τον πελάτη στον εξυπηρετητή, οι 

οποίοι παρέχουν κεντρικές υπηρεσίες προς τους πελάτες (clients). Ο 

εξυπηρετητής διεκπεραιώνει την εργασία και στέλνει πίσω την απάντηση.  

Οι εξυπηρετητές που χρησιµοποιούνται στα τοπικά δίκτυα 

πελάτη/εξυπηρετητή µπορεί να είναι: 

• Εξυπηρετητής αρχείων (file server). Κύρια λειτουργία του είναι η κεντρική 

αποθήκευση και διαχείριση των αρχείων, τα οποία µοιράζονται από κοινού 

οι σταθµοί πελάτες. 

• Εξυπηρετητής εκτυπώσεων (print server). Κύρια λειτουργία του είναι η 

διαχείριση των εκτυπωτών και των εκτυπώσεων που ζητούνται από τους 

υπολογιστές του δικτύου. 

• Εξυπηρετητής της βάσης δεδοµένων (database server). Κύρια λειτουργία 

του είναι η εκτέλεση εφαρµογών διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και η 

διαχείριση των αρχείων των βάσεων δεδοµένων. 

• Εξυπηρετητής επικοινωνιών (communication server). Κύρια λειτουργία του 

είναι η διαχείριση των επικοινωνιών. ∆ιακρίνονται σε: 

� Εξυπηρετητές ταχυδροµείου (mail servers), που αναλαµβάνουν την 

υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ των χρηστών. 

� Εξυπηρετητές modem (modem servers), που αναλαµβάνουν το 

διαµοιρασµό των modem µεταξύ των χρηστών. 

� Εξυπηρετητές fax (fax servers), που αναλαµβάνουν τη λήψη και την 

αποστολή fax και τη διανοµή τους στους παραλήπτες. 

� Πύλες (gateway servers), που αναλαµβάνουν την επικοινωνία των 

χρηστών µε µεγάλους κεντρικούς υπολογιστές (mainframes), µίνι 

υπολογιστές, αλλά τοπικά δίκτυα και το Internet. 

Στα µικρά δίκτυα ένας υπολογιστής µπορεί να παίζει το ρόλο περισσότερων 

του ενός εξυπηρετητή. ∆ηλαδή ένας υπολογιστής µπορεί να είναι και 
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εξυπηρετητής αρχείων και εξυπηρετητής εκτυπώσεων. Οι υπολογιστές που 

παίζουν το ρόλο του πελάτη είναι γνωστοί και ως σταθµοί εργασίας 

(workstations). 

Οµότιµοι σταθµοί (peer- to -peer) : σε ένα δίκτυο οµότιµων σταθµών δεν 

υπάρχουν κεντρικοί εξυπηρετητές. Κάθε σταθµός εργασίας παρέχει υπηρεσίες τις 

οποίες µπορούν να χρησιµοποιούν οι άλλοι σταθµοί του δικτύου. Οι διάφορες 

υπηρεσίες που παρέχουν οι εξυπηρετητές σε ένα δίκτυο πελάτη – εξυπηρετητή, 

παρέχονται από κάθε υπολογιστή του δικτύου, αρκεί φυσικά να διαθέτει τους 

αντίστοιχους πόρους. Για παράδειγµα, αν κάποιος χρήστης, θέλει να εκτυπώσει σε 

ένα δίκτυο οµότιµων σταθµών, µπορεί να δροµολογήσει την εκτύπωση του σε 

οποιοδήποτε υπολογιστή του δικτύου που έχει εκτυπωτή. 

Με µια απλή πρόσθεση περισσοτέρων επεξεργαστών πάνω στη δικτύωση 

έχουµε αυτόµατα βαθµιαία αύξηση της επίδοσης του συστήµατος. Ένα 

µειονέκτηµα που υπάρχει όµως στους µεγάλους υπολογιστές είναι ότι σε 

περίπτωση που το σύστηµα έχει εξαντλήσει τις “δυνάµεις” του, αναγκαστικά θα 

πρέπει να γίνει αντικατάσταση µε αποτέλεσµα την ενόχληση των χρηστών και το 

σηµαντικότερο το µεγάλο κόστος που θα επιβαρύνει την επιχείρηση. 

Τέλος, ένα ακόµη πλεονέκτηµα που έχει µια επιχείρηση είτε αυτή είναι 

ιδιωτική ή δηµόσια ή και οργανισµός, από την εγκατάσταση επιχειρησιακών 

δικτύων είναι ότι οι εργαζόµενοι βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση στο να 

επικοινωνούν µεταξύ τους άµεσα και ταχύτατα ενώ βρίσκονται σε µεγάλες 

αποστάσεις να εκτελούν και να φέρνουν εις πέρας εργασίες που απαιτούν οµαδική 

συµβολή για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. 

 

1.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Ο ενδοεπιχειρησιακός τρόπος, αυτοµατοποιεί µόνο µία συναλλαγή µεταξύ 

δύο επιχειρήσεων. Αυτό το είδος περιθώριου αγοράς αφορά µια επιχείρηση που 

πουλά σε µια άλλη.  

Στην πράξη, οι ίσο-µοιρασµένες αγορές είναι ασυνήθιστες, και παρόλο που 

ο πωλητής επιδιώκει να µείνει πιστός στη διαδικασία για όφελος του και ο 

αγοραστής επιδιώκει το ίδιο πράγµα. Το ποιός θα επιτύχει, εξαρτάται σε µεγάλο 
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βαθµό από την αγοραστική δύναµη που υπάρχει ή αυτή που µπορεί να σχεδιαστεί, 

εφόσον η διαθέσιµη τεχνολογία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της µιας πλευράς 

περισσότερο από την άλλη, κάπως έτσι λειτουργεί αυτή η πάλη.  

Όπως παρατηρείται από τους Westland and Clark (2000) οι περισσότερες 

συναλλαγές και τα κέρδη έχουν πραγµατοποιηθεί στο ηλεκτρονικό εµπόριο (B2B) 

και όχι στην επιχείρηση-καταναλωτικό εµπόριο (B2C), το οποίο δεν παρουσιάζει 

καµία έκπληξη, δεδοµένου ότι οι ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές ξεπερνούν 

αριθµητικώς τις καταναλωτικές πωλήσεις δέκα σε µια7
.  

 Οι επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν µε διάφορους τρόπους από τις 

ενδοεπιχειρησιακές ηλεκτρονικές αγορές. Σύµφωνα µε τους Roberts & Mackay 

(1998) οι οργανισµοί θα µπορούσαν να προσαρµόσουν τις διαδικασίες εµπορικών 

συναλλαγών τους στις ηλεκτρονικές αγορές για να µειώσουν τις δαπάνες 

συναλλαγής και να βελτιώσουν τις ροές πληροφοριών, διευκολύνοντας έτσι το 

βελτιωµένο προγραµµατισµό και περισσότερες συντονισµένες ενέργειες για να 

µειωθεί η αβεβαιότητα. Τα σηµαντικότερα οφέλη των ηλεκτρονικών αγορών θα 

µπορούσαν να συγκεντρωθούν σε τρεις οµάδες: βελτιώσεις διαδικασίας, µειώσεις 

δαπανών και νέα γενιά επιχειρήσεων8
.    

Πολλοί παρατηρητές έχουν αποτύχει στις έρευνές τους επειδή οι 

επιχειρήσεις διαφέρουν αρκετά όσον αφορά το µέγεθος τους, την ικανότητά τους 

να επενδύσουν στην τεχνολογία και την προσαρµοστικότητα τους στις νέες 

απειλές και ευκαιρίες. Η συµβατική διάκριση ανάµεσα στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις «ΜΜΕ» και στις µεγάλες είναι άχρηστη. Προτείνεται η παρακάτω 

διάκριση όσων αφορά τις επιχειρήσεις:  

• Μικρό – επιχειρήσεις (µε 0-3 υπαλλήλους) 

• Μικρές επιχειρήσεις (µε 3-100 υπαλλήλους) 

• Μέσου µεγέθους επιχειρήσεις (µε 100-200 / 500 υπαλλήλους) 

• Μεγάλες επιχειρήσεις (µε 200 / 500 – 5,000 υπαλλήλους) 

                                                 
7
 Westland, J. C., & Clark, T. H. K. (2000) GlobalElectronic Commerce: Theory and Case Studies.Cambridge: MIT 

Press. 

8
 Roberts, B. and Mackay, M., 1998. IT supporting supplier relationships: The role of electronic 

commerce. European Journal of Purchasing & Supply  Management 4(3), 175-184. 
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• Πολύ µεγάλες επιχειρήσεις µε πολύ περισσότερους υπαλλήλους από τα 

παραπάνω. 

• Συγκροτήµατα επιχειρήσεων (δηλ. µεγάλες εταιρείες µε τις πολλαπλάσιες, 

σχετικά ανεξάρτητες επιχειρησιακές µονάδες) 

• Πολυεθνικές εταιρίες (MNCs).  

Εκτός από την παραπάνω παραδοσιακή κατηγοριοποίηση, το ∆ιαδίκτυο και 

η χρήση Συστηµάτων Πληροφοριών µας αναγκάζουν να αναγνωρίσουµε και µια 

πρόσθετη κατηγορία, για τις ιδεατές επιχειρήσεις (ή τα δυναµικά δίκτυα), που 

είναι επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τη χρήση ∆ιαδικτύου, θα πρέπει να γίνει 

όπως ακριβώς  το e banking
9
. 

Στην Ευρώπη, οι τράπεζες προσπαθούσαν να βρουν τη σωστή προσέγγιση 

στις ενδοεπιχειρησιακές πληρωµές διαδικασίας στον ιστό ώστε να παρουσιαστούν 

οι νέες µέθοδοι πληρωµής µέσω ιστού. Σύµφωνα µε τις τράπεζες, οι on-line 

πληρωµές φαίνονται να γίνονται ευπρόσδεκτες στην Ευρώπη.  

Ένα παράδειγµα ενδοεπιχειρησιακής πρακτικής είναι η Eurobank 

(Ευρωπαϊκή Τράπεζα) που επιτρέπει τις ηλεκτρονικές πληρωµές. Αυτή η 

ηλεκτρονική σχέση διευκολύνει τους πελάτες της, ένα γεγονός που προσελκύει 

περισσότερους πελάτες σε αυτήν την τράπεζα. Μια ενδοεπιχειρησιακή σχέση έχει 

πολλά οφέλη για την τράπεζα και για τον πελάτη και για αυτόν τον λόγο γίνεται 

αποδεκτός γενικά.  

Η Επιχείρηση µε στόχο τον καταναλωτή (B2C) είναι πραγµατικά 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Αυτή, αυτοµατοποιεί τη συναλλαγή καταναλωτικών 

αγορών. Είναι η ανταλλαγή υπηρεσιών, πληροφοριών ή/και προϊόντων από µια 

επιχείρηση σε έναν καταναλωτή, σε αντίθεση µε την µια επιχείρηση στην άλλη. Η 

B2C συνήθως αναφέρεται στις on-line εµπορικές συναλλαγές και στις 

δηµοπρασίες, παραδείγµατος χάριν, στις on-line αγορές εµπορικών συναλλαγών 

αποθεµάτων, στις on-line δηµοπρασίες για τους υπολογιστές και άλλα αγαθά. Η 

B2C ως ηλεκτρονικό εµπόριο αναφέρεται στο αναδυόµενο πρότυπο εµπορίου 

όπου οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν ηλεκτρονικά ή ψηφιακά 

                                                 
9
 Turban, E., Lee, J., King, D. and Chung, H.M. (2000) “Electronic Commerce: A Managerial 

Perspective” Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ 
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µε κάποιο τρόπο.  Ένα από τα καλύτερα παραδείγµατα B2C  ηλεκτρονικού 

εµπορίου είναι το Amazon.com, ένα on- line βιβλιοπωλείο που δηµιουργήθηκε το 

1995 (Kalakota και Whinston, 1997). Στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζικών 

συναλλαγών, έχουµε την Winbank που είναι on-line τράπεζα, χωρίς καµία φυσική 

παρουσία, η οποία υφίσταται µόνο στο διαδίκτυο. Οι τραπεζικές συναλλαγές µέσω 

διαδικτύου είναι συνήθως B2C υπηρεσία, καθώς στοχεύουν στους πελάτες των 

τραπεζών.  

Σε ένα B2C ηλεκτρονικό εµπόριο, αυτό που είναι σηµαντικό για τη 

ανάπτυξη δυνατοτήτων και τη διατήρηση των πελατών, είναι να διατηρείται και 

να ενισχύεται η αξία των µετοχών που δηµιουργείται κατά την διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας. Ο κύριος στόχος είναι η µετατροπή των καταναλωτών των 

καταστηµάτων σε αγοραστές, όσο το δυνατόν πιο επιθετικά και επίµονα γίνεται.  

Συνήθως, µια χαρακτηριστική B2C ροή πληροφοριών µεταξύ της 

επιχείρησης και του καταναλωτή είναι µέσω του διαδικτύου. Αυτή η ροή 

περιλαµβάνει τις παραγγελίες προϊόντων/τα αιτήµατα υπηρεσιών από τους 

πελάτες, τις πληροφορίες προϊόντων, τις προδιαγραφές, τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες από την επιχείρηση, κλπ. Επιπλέον, µπορεί επίσης να περιλαµβάνει, 

ροή tangibles (π.χ. αγαθά που παραγγέλνονται από τον πελάτη, τις µεταφορές 

εγγράφων µεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη, κλπ.) Τα πιο κοινά B2C 

πρότυπα είναι τα ακόλουθα :  

 

1.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό, ποιες είναι οι προσδοκίες του 

ηλεκτρονικού εµπορίου της επιχείρησης, πριν εφαρµοστούν οι λύσεις 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Μόλις γίνουν γνωστές οι προσδοκίες, η επιχείρηση 

µπορεί να αρχίσει να σχεδιάζει τη δική της στρατηγική ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Μια επιχείρηση µπορεί να επωφεληθεί µε την εκπόνηση ενός σχεδίου στρατηγικής 

ηλεκτρονικού εµπορίου για να προγραµµατίσει το µέλλον της στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο.  

 Η βάση για µια αποτελεσµατική στρατηγική ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η 

κατανόηση των επιχειρησιακών στόχων µιας εταιρίας και όχι οι στόχοι του 

ηλεκτρονικού εµπορίου της. Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ένας τρόπος  να 
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διευκολυνθούν οι βελτιώσεις στις διαδικασίες µιας επιχείρησης, καθώς και να της 

επιτραπεί η επέκταση στην αγορά αλλά και σε άλλες γεωγραφικές αγορές κλπ. 

Εποµένως, οι διαδικασίες που θα ενσωµατωθούν στην υποδοµή του ηλεκτρονικού 

εµπορίου πρέπει να είναι και γνωστές και έτοιµες για  ολοκλήρωση. Η εφαρµογή 

του ηλεκτρονικού εµπορίου χωρίς την κατανόηση των επιχειρησιακών στόχων ή 

διαδικασιών είναι πιθανό να οδηγήσει στην αποτυχία της ηλεκτρονικής 

επιχείρησης.  

Ο στόχος µιας στρατηγικής ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η βοήθεια της 

επιχείρησης στα ακόλουθα ερωτήµατα10
:  

• Ποιες είναι οι προτεραιότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου και πώς αυτές 

δικαιολογούνται; 

• Ποιος τύπος εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου έχει νόηµα και γιατί; 

• Όσον αφορά τις εφαρµογές υψηλής προτεραιότητας, ποιες είναι οι επιλογές 

και οι προκλήσεις τους; 

• Ποιο είναι το µακροπρόθεσµο σχέδιο και το χρονικό όριο για την 

υλοποίηση των εφαρµογών? 

 

 

1.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η επέκταση των τεχνολογιών του ∆ιαδικτύου 

προς την ΙΤ ολοκλήρωση ανάµεσα στις επιχειρήσεις (επιχείρηση στην επιχείρηση) 

ή ανάµεσα στην επιχείρηση και τον πελάτη (επιχείρηση στον πελάτη). Υπάρχουν 

τρεις κύριες περιοχές στις οποίες πρέπει να εστιάσει η στρατηγική ηλεκτρονικού 

                                                 
10

 Alba, J., Lynch, J.W.B., Janiszewski, C., Lutz, R., Sawyer, A., and Wood, S. (1997). Interactive 

home shopping: Consumer, retailer, and manufacturer incentives to participate in electronic 

marketplace. Journal of Marketing, 61 (3) 38-53; Bakos, Y.(1997): Reducing Buyer Search Costs: 

Implications for Electronic Marketplaces, in: Management Science, Vol. 43, No. 12, Dec. 1997; Lynch, 

J. G., & Ariely, D. (2000). Wine online: Search costs affect competition on price, quality, and 

distribution. Marketing Science, 19(1), 83–103. 
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εµπορίου: Πελάτες (B2C), Προµηθευτές / Συνεργάτες / ∆ιανοµείς (B2B) και 

Εσωτερικά Συστατικά11
.  

Η εταιρία στην επιχείρηση (B2B) είναι η πρώτη περιοχή που πρέπει να 

εξεταστεί για ευκαιρίες ηλεκτρονικού εµπορίου. Ο στόχος της B2B είναι να 

αυτοµατοποιηθεί ενδοεπιχειρησιακώς. Η ερώτηση –κλειδί κατά την αξιολόγηση 

των B2B είναι σχετικά µε τις ευκαιρίες που υπάρχουν προκειµένου να βελτιωθεί η 

αλυσίδα ανεφοδιασµού. Σύµφωνα µε την Carol A. Ptak and Eli 

Schragenheim,(2000) το σύστηµα προγραµµατισµού των επιχειρησιακών πόρων 

(ERP) είναι ένα σύστηµα επιχειρηµατικής διαχείρισης που ενσωµατώνει όλες τις 

απόψεις της επιχείρησης συµπεριλαµβανοµένου του προγραµµατισµού, της 

κατασκευής, των πωλήσεων και του µάρκετινγκ.  ∆εδοµένου ότι η µεθοδολογία 

ERP έχει γίνει πιο δηµοφιλής, έχουν δηµιουργηθεί εφαρµογές λογισµικού για να 

βοηθήσουν τους διευθυντές των επιχειρήσεων να εφαρµόσουν το ERP στις 

δραστηριότητες της επιχείρησής τους, όπως είναι ο έλεγχος των καταλόγων, ο 

εντοπισµός της παραγγελίας, η εξυπηρέτηση πελατών, η χρηµατοδότηση και το 

ανθρώπινο δυναµικό.  

Η χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού εµπορίου σε αυτήν την περιοχή 

επιτρέπει σε µια επιχείρηση να µειώσει το χρόνο κατασκευής, τις δαπάνες των 

καταλόγων, καθώς και να ελαχιστοποιήσει το χρόνο διακοπής των γραµµών. Είναι 

µια σηµαντική περιοχή για την αξιολόγηση των ευκαιριών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Οι συναλλαγές B2B Προϋποθέτουν την ύπαρξη µιας τεχνικής υποδοµής 

σε ισχύ από τους προµηθευτές και τους συνεργάτες ώστε να είναι εφικτή η πλήρης 

αυτοµατοποίηση αυτής της διαδικασίας.  

Η επιχείρηση στον καταναλωτή B2B είναι µια περιοχή που αποσπά το 

µεγαλύτερο µέρος της προσοχής του ηλεκτρονικού εµπορίου. Μέσω της 

τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις και οι πελάτες τους είναι σε θέση να συνδεθούν 

άµεσα. Τα συστατικά όπως: η διαχείριση αλυσίδων ανεφοδιασµού (SCM), η 

                                                 
11

 Chaffey, D (2002). E-Business and E-Commerce management, Prentice Hall, Pearson Education 

Limited London. 

 



 25 

διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) µπορούν να παρέχουν τη βελτίωση στην 

ποιότητα των υπηρεσιών και στην αποδοτικότητα12
.  

Στη διαχείριση αλυσίδων ανεφοδιασµού (SCM), οι κατασκευαστές και οι 

προµηθευτές, µπορούν να µοιραστούν τις απόψεις τους για τις πωλήσεις, να 

διαχειριστούν τους καταλόγους, να σχεδιάσουν την εργασία, να βελτιοποιήσουν 

τις παραδόσεις και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Μερικές από τις 

διαδικασίες που περιλαµβάνονται σε  SCM είναι: η προµήθεια, η διαχείριση 

καταλόγων, η πρόβλεψη, η αποθήκευση και οι διοικητικές µέριµνες13
. 

Οι επιχειρήσεις µε ένα ενιαίο δίκτυο προµηθευτών, πωλητών και διανοµέων 

χρειάζονται ένα γρήγορο και αποδοτικό τρόπο να µοιράσουν τις πληροφορίες και 

να επιτρέψουν τις διπλής κατεύθυνσης επικοινωνίες. Αυτό γίνεται, πέρα από τον 

ιστό, χρησιµοποιώντας προσαρµοσµένες extranet, τους κεντρικούς υπολογιστές 

ιστοχώρου και groupware (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε ενσωµατωµένο 

συνεργάσιµο λογισµικό). Μια επιχείρηση µπορεί να αρχίσει ως ιστός, 

χρησιµοποιώντας παλαιότερα συστήµατα για να παρέχει τη διαφάνεια στους 

επιλεγµένους συνεργάτες, στους προµηθευτές και στους πελάτες και για να 

ενσωµατώσει την αλυσίδα ανεφοδιασµού στις άλλες διαδικασίες της 

επιχείρησης14
.  

Με τη χρήση των επιχειρήσεων διαδικτύου, βασισµένων λύσεων SCM, οι 

επιχειρήσεις µπορούν να µειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες µέσω των µειωµένων 

απαιτήσεων των καταλόγων και να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών µε 

την διατήρηση επαρκούς αποθέµατος, αλλά και την παραγωγικότητα µέσω της 

καλύτερης ακεραιότητας των στοιχείων, µε λιγότερα λάθη κατά την δηµιουργία 

παραγγελιών, τη λιγότερη επανάληψη της ίδιας εργασίας και τις γρηγορότερες 

επικοινωνίες15
.  

                                                 
12

 Chaffey, D (2002). E-Business and E-Commerce management, Prentice Hall, Pearson Education 

Limited London. 

13
 Turban, E., Lee, J., King, D. and Chung, H.M. (2000) “Electronic Commerce: A Managerial 

Perspective” Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ 

14
 Kaplan, S. and M. Sawhney (2000), "E-Hubs: The New B2B Marketplaces," Harvard Business 

Review, (May/June), 97-103.  

 

15
 www.intern.com, 2005 
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Σύµφωνα µε τους Strader and Shaw (1999), οι επιχειρήσεις πρέπει να 

χτίζουν µια σχέση µε τον πελάτη που θα οδηγεί σε µια διαδικασία επανάληψης. Η 

διαχείριση σχέσεων πελατών SCM προϋποθέτει την υποστήριξη, την ανάπτυξη και 

τη διατήρηση των πελατών που φέρνουν κέρδος. Σήµερα η CRM, εφαρµόζεται 

ευρέως από τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να διαχειριστούν τους πελάτες τους 

καλύτερα. Η CRM ενέχει όλες τις πτυχές της αλληλεπίδρασης που έχει µια 

επιχείρηση µε τον πελάτη της, είτε πρόκειται για πωλήσεις είτε για υπηρεσίες 

σχετικές16
.  

Η µηχανογράφηση έχει αλλάξει τον τρόπο που οι επιχειρήσεις 

προσεγγίζουν τις στρατηγικές CRM, επειδή αυτή έχει αλλάξει επίσης και τη 

συµπεριφορά καταναλωτή-αγοραστή. Με κάθε νέα πρόοδο στην τεχνολογία, 

ειδικά στον πολλαπλασιασµό των καναλιών αυτό-εξυπηρέτησης όπως ο ιστός και 

τα τηλέφωνα WAP, το µεγαλύτερο µέρος της σχέσης ρυθµίζεται ηλεκτρονικά17
.  

Η έννοια της αυτό-εξυπηρέτησης των πελατών είναι σηµαντική στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Η ανάλυση της προηγούµενης συµπεριφοράς των πελατών 

επιτρέπει σε ένα ηλεκτρονικό εµπόριο, να προσωποποιήσει τις προσφορές της και 

να λάβει υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυµίες του πελάτη της. Η παροχή ποιοτικής 

αυτό-εξυπηρέτησης στον πελάτη, απαιτεί τον ιστό για την διευκόλυνση των 

υπαρχόντων συστηµάτων  και την ενσωµάτωση των ασφαλών πολιτικών 

πρόσβασης. Αυτά τα συστήµατα θα δώσουν στους πελάτες ελεγχόµενη πρόσβαση 

στα δεδοµένα που χρειάζονται. Με άλλα λόγια, όχι µόνο διαχειρίζεστε τη σχέση 

σας µε τους πελάτες σας αλλά παρέχετε στους πελάτες σας τα εργαλεία για να 

διαχειριστούν την σχέση τους µαζί σας. Χρησιµοποιώντας τις επιχειρήσεις 

διαδικτύου, βασισµένων λύσεων SCM, οι επιχειρήσεις µπορούν18
: 

• Να καθορίσουν µε ακρίβεια τις κατατµήσεις. 

• Να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών. 

                                                 
16

 Strader, T. J. Shaw, M. J. (1999) "Consumer cost differences for traditional and Internet markets", 

Internet Research, Vol. 9 Iss: 2, pp.82 - 92 

17
 Turban, E.,D. King, J. Lee, and D.Viehland. Electronic Commerce: A Managerial Perspective. Upper 

Saddle River, NJ: Prentice- Hall, 2004. 

 

18
 Kaplan, S. & Sawhney, M. (2000) E-Hubs: The new B2B marketplace. Harvard Business Review 

May/Jun00. 78(3) pp.97-103 
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• Να διατηρήσουν τους πελάτες τους  µε την δηµιουργία πίστης. 

• Να αυξήσουν το µερίδιο πνευµατικής και χρηµατικής συµµετοχής του 

πελάτη. 

• Να καθιερώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Ο τρίτος τοµέας των επιχειρήσεων διαδικτύου εστιάζει στα εσωτερικά 

συστατικά όπως οι υπάλληλοι µιας επιχείρησης. Μερικές περιοχές που εξετάζουν 

είναι: ο χρόνος των υπαλλήλων και ο εντοπισµός των εξόδων, οι εξωτερικές 

διαδικασίες προµήθειας / αγορών και η αυτοδιαχείριση των ωφελειών από τους 

υπαλλήλους. Οι εσωτερικές προσπάθειες επιχειρήσεων διαδικτύου, έχουν το 

χαµηλότερο επίπεδο δραστηριότητας, δεδοµένου ότι είναι γενικά δύσκολο να 

δικαιολογηθούν εσωτερικά. Γενικά, οι επιχειρήσεις στρέφονται στην τεχνολογία 

για την βελτίωση των σχέσεων µε τον πελάτη ή για την µείωση των δαπανών 

εξαιτίας των πιέσεων της εξωτερικής αγοράς19
.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 Σύµφωνα µε τον Turban(2002), «Το Ηλεκτρονικό εµπόριο είναι οποιοδήποτε 

είδος επιχειρησιακής συναλλαγής, στην οποία τα συµµετέχοντα µέλη αλληλεπιδρούν 

ηλεκτρονικά,  χρησιµοποιώντας τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και όχι άµεση φυσική 

επαφή»
20

. 

 Ο βασικός διαχωρισµός σχετικά µε τις κατηγορίες του ηλεκτρονικού 

εµπορίου αναπτύσσεται µε δεδοµένες τις οντότητες που εµπλέκονται σε µια 

                                                 
19

 Turban, E.,D. King, J. Lee, and D.Viehland. Electronic Commerce: A Managerial Perspective. Upper 

Saddle River, NJ: Prentice- Hall, 2004. 

 

20
 Turban E (2002), Electronic Commerce: A managerial perspective, Prentice Hall 
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συναλλαγή µέσω διαδικτύου. Με βάση αυτό το δεδοµένο υπάρχουν οι ακόλουθες  

τέσσερις κατηγορίες ηλεκτρονικού εµπορίου: 

1. Business to Business – EDI: Στη κατηγορία αυτή εµπεριέχονται εταιρίες οι 

οποίες αλληλεπιδρούν σε επίπεδο λειτουργιών. Οι εταιρίες αυτές µπορούν να 

έχουν κάποια από τις ακόλουθες µορφές21
: 

� Εταιρίες ξένες µεταξύ τους, που απλά χρησιµοποιούν το δίκτυο για την 

ηλεκτρονική διεξαγωγή των συναλλαγών τους. 

� Υποκαταστήµατα της ίδιας εταιρίας, που και χρησιµοποιούν το δίκτυο για 

τις συναλλαγές και για την επικοινωνία τους.  

Μεταξύ όλων των ειδών ηλεκτρονικού εµπορίου, αυτός που βοηθά στην 

ανάπτυξη ηλεκτρονικών εµπορικών σχέσεων µεταξύ των επιχειρήσεων µε τη 

χρήση του Ίντερνετ ή των Electronic Data Interchange, ενδείκνυται περισσότερο 

από όλους.  

Το B2C και B2B commerce, εξαπλώνονται µε ταχύς ρυθµούς σε παγκόσµια 

κλίµακα έχοντας ακόµα µεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης. Στο παρόν σηµείο 

θεωρείται σκόπιµο να γίνει αναφορά στο EDI και στην Ηλεκτρονική Μεταβίβαση 

∆εδοµένων.  

Με τον όρο EDI εννοείτε η µεταφορά στοιχείων και πληροφοριών, 

δοµηµένων σύµφωνα µε πρότυπα µηνύµατος, από ένα πληροφοριακό σύστηµα σε 

άλλο, µε ηλεκτρονικά µέσα. Το EDI είναι η διαδικασία ή µέθοδος της 

πραγµατοποίησης συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων, όπου τα δεδοµένα της 

συναλλαγής περνούν από τον υπολογιστή της µίας επιχείρησης στον υπολογιστή 

της άλλης, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέµβαση για την ερµηνεία ή την 

αντιγραφή των στοιχείων αυτών.  

Προκειµένου να υλοποιηθεί αποτελεσµατική αυτή η µεταφορά, οι 

πληροφορίες είναι δοµηµένες σύµφωνα µε προκαθορισµένη µορφή και κανόνες 

έτσι ώστε ο υπολογιστής να µπορεί να τις «µεταφράσει» στο µορφότυπο των 

ενδοεπιχειρησιακών εφαρµογών για να ενηµερώσει έτσι τα αρχεία ή τις βάσεις 

δεδοµένων της συγκεκριµένης επιχείρησης.  

                                                 
21

 Leiner, B.M., Cerf V.G., Clark, D.D., Postel J., Roberts L.G.  & Wolf.S., (2009) “A brief history of the 

Internet society” Available in 18-10-2012 from http://www.isoc.org/internet/history/brief.html  
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2. Business to Consumer: Στη συγκεκριµένη κατηγορία εµπεριέχονται όλες οι 

ηλεκτρονικές αγορές όπου η σχέση αναπτύσσεται µεταξύ καταναλωτή και 

εταιρίας. Στις συγκεκριµένες αγορές οι εταιρίες δίνουν στους καταναλωτές τη 

δυνατότητα, να ενταχθούν σε online αγορές µέσω του Ίντερνετ. Μέσα από αυτή 

τη διαδικασία οι καταναλωτές µπορούν να αγοράζουν και να πληρώνουν τους 

λογαριασµούς τους online22. Μέσα από τη συγκεκριµένη διαδικασία ο 

καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να παραγγέλνει διάφορα προιόντα και να τα 

παραλαµβάνει στο σηµείο που έχει ορίσει ως σηµείο παραλαβής, χωρίς να 

µετακινηθεί χάνοντας χρόνο και κάνοντας επιπρόσθετα έξοδα. Αυτός ο τρόπος 

γλιτώνει χρόνο και από τους δύο συνδιαλεγόµενους.  

3.Business to Government: Στη κατηγορία αυτή εµπεριέχεται κάθε είδος 

ηλεκτρονικής συναλλαγής µεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων, όπως π.χ. 

ηλεκτρονική ανακοίνωση προκηρύξεων. Αυτή η κατηγορία αναπτύσσεται 

σταδιακά και προβλέπεται να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές των κυβερνήσεων µε τις επιχειρήσεις. Αυτός ο τρόπος εµπορίου 

συχνά περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι κυβερνήσεις αγοράζουν προϊόντα και 

υπηρεσίες µέσω του ∆ιαδικτύου. 

4.Government to Citizen: Στη κατηγορία αυτή εµπεριέχεται κάθε αλληλεπίδραση 

µεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησης, όπως για παράδειγµα η πληρωµή φόρων. 

Η διαδικασία αυτή διευκολύνει τη τη ζωή των πολιτών, οι οποίοι έχαναν πολλές 

ώρες από τη ζωή τους περιµένοντας στις ουρές για να εξυπηρετηθούν. Σήµερα 

πολλές υπηρεσίες που παρέχονται από τις κυβερνήσεις απλοπλοιούνται λόγω της 

χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων. Η διαδικασία αυτή από τη µείωνει βελτιώνει τη 

ποιότητα υπηρεσιών ενώ συνάµα µειώνει και το χρόνο για τους πολίτες. Αυτές οι 

υπηρεσίες περιλαµβάνουν την πληρωµή των κυβερνητικών λογαριασµών, την 

απόδοση της επιστροφής φόρου, καταγραφή ψήφων, ανανέωση των διπλωµάτων 

οδήγησης, αλλαγή της προσωπικής διεύθυνσης κ.τ.λ. 

4.Consumer to Consumer: Η κατηγορία αυτή εµπεριέχει τις περιπτώσεις όπου 

κάποιο άτοµο προβάλει τα προϊόντα του στο διαδίκτυο µέσω κάποιου agent 

website (π.χ. ηλεκτρονικές δηµοπρασίες).  Μέσω της συγκεκριµένης διαδικασίας 

                                                 
22

 Robert C., and  Elsenpeter, P. (2002), e-επιχειρειν, Γκιούρδας 
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κάθε πολίτης, έχει τη δυνατότητα να πουλά τα προϊόντα του εύκολα και γρήγορα 

χωρίς να έρχεται σε επαφή µε τον αγοραστή. 

 

2.1.1 ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Το Internet ως όρος προέκυψε από τη σύνθεση των λέξεων Inter και 

network. Στην ελληνική γλώσσα ο όρος εκφράζεται µέσα από τη λέξη διαδίκτυο. 

Το internet σήµερα αποτελεί ένα παγκόσµιο δίκτυο που φέρνει σ’ επαφή 

ανθρώπους από διάφορα µέρη του κόσµου, µέσα από τη χρήση του υπολογιστή 

τους. Το internet λειτουργεί ως πληροφοριακό εργαλείο, ως επικοινωνιακό και 

ενηµερωτικό µέσο και η χρήση του πια είναι αποδεκτή σ’ όλες τις αναπτυγµένες 

και αναπτυσσόµενες χώρες της γης.  

Το βασικό πλεονέκτηµα του Ίντερνετ το οποίο το καθιστά σηµαντικό για 

την εξέλιξη της κοινωνίας µας, είναι το δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε 

πολύ εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση χωρίς υψηλό κόστος23
. Σήµερα το ίντερνετ 

είναι ένα από τα ποιο φθηνά µέσα επικοινωνίας, προβολής και γενικότερα 

προώθησης ιδεών και αντιλήψεων.  

Σύµφωνα µε τους Feinler  Ε και Postel J το 1978 το internet  εµφανίστηκε 

για πρώτη φορά το 1969 µε την ονοµασία Apranet, το οποίο για την εποχή του 

αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό εργαλείο. Το πρόγραµµα αυτό 

αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Προηγµένων Αµυντικών Ερευνών (DAPRA- 

Defense Advanced Research Projects Agency) του Υπουργείου Άµυνας των 

ΗΠΑ24
.  

Τον Ιανουάριο του 1983, το Apranet άλλαξε το βασικό του διαδικτυακό 

πρωτόκολλο επικοινωνίας από το NCP (Network Control Program) στο πιο 

εξελιγµένο και ευέλικτο TCP/IP (η ονοµασία του προέρχεται από τις 

συντοµογραφίες των δύο κυριότερων πρωτοκόλλων που περιέχει, το TCP-

Transmission Control Protocol- και το IP-Internet Protocol) εγκαινιάζοντας µε 

αυτό τον τρόπο τη νέα µορφή του ∆ιαδικτύου, όπως είναι γνωστή σήµερα.  

                                                 
23

 NUA.,(2008), Η χρήση του Ίντερνετ-Κατανοµή Χρηστών Παγκοσµίως, Ανάκτηση στις 20-10-2012  

από http://www.nua.com 

24
 Feinler Ε and Postel J., (1978), APRANET Protocol handbook, Defence Communications Agency, Data 

Composition, San Francisco. 
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Το αµέσως επόµενο πολύ σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη και διεύρυνση 

του Internet έγινε το 1986 από το Εθνικό Ίδρυµα Επιστηµών (National Science 

Foundation, NSF) των ΗΠΑ, το οποίο έθεσε τις βάσεις για το πρώτο διαδικτυακό 

πανεπιστηµιακό εργαλείο έρευνας, συλλογής και ανταλλαγής δεδοµένων, το 

NSFNet
25

.  

Το NSF οραµατίστηκε ένα δίκτυο, το οποίο θα καθιστούσε δυνατή τη 

ταχεία µεταφορά πληροφοριών µεταξύ των ήδη υπαρχόντων εθνικών δικτύων 

αλλά και των επιµέρους τοπικών ακαδηµαϊκών δικτύων (Σχήµα 1), ώστε οι 

χρήστες του να έχουν άµεση πρόσβαση σε αποµακρυσµένες πηγές πληροφορίας, 

χωρίς να χρειάζεται να µετακινηθούν από τον χώρο που εργάζονται. Από την 

συνένωση πέντε διαφορετικών ακαδηµαϊκών δικτύων προέκυψε το NSFNet, το 

οποίο στη συνέχεια ενσωµατώθηκε στο Apranet, καθιστώντας το µε αυτό τον 

τρόπο ως το πιο πολύτιµο εργαλείο της εποχής του για τους ερευνητές αλλά και 

την ακαδηµαϊκή κοινότητα των ΗΠΑ. 

Ωστόσο, η τεράστια ανάπτυξη του Internet επήλθε όταν ο Σύµβουλος του 

CERN (Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire) Tim Berners Li, 

δηµιούργησε τις υποδοµές για την υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide 

Web- WWW). Ο Παγκόσµιος Ιστός, που δηµιουργήθηκε το 1989 και 

κυκλοφόρησε ευρέως το 1992, κατέστησε εφικτή την περιήγηση µε χρήση 

υπερσυνδέσεων (Hyperlinks), σε ιστοσελίδες που περιέχουν κείµενο, εικόνες, ήχο, 

βίντεο και άλλα πολυµέσα, παρέχοντας ουσιαστικά κατανεµηµένη οργάνωση και 

πρόσβαση πληροφοριών πάνω στη βάση υποδοµής του διαδικτύου26
.    

 

                                                 
25

 The Launch of NSFNet, Ανάκτηση στις 20-10-2012 Από http://www.nsf.gov 

26
 http://info.cern.ch 
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Σχήµα 1: Το δίκτυο του ΝSFNet το 1989 του οποίοι οι  οι βασικοί συντελεστές 

ήταν τα πανεπιστηµιακά δίκτυα «υπέρ-υπολογιστών», JVNCNet του Princeton, το 

NCSAnet του University of Illinois, το PCSnet του Super Computer Center of 

Pittsburg και το SDSCNet του Πανεπιστηµίου του San Diego    

 

Το 1990, το ∆ιαδίκτυο διέθετε πλέον όλες τις προδιαγραφές που θα  το 

οδηγούσαν στην ευρεία αποδοχή των χρηστών παγκοσµίως, καθώς έχοντας ήδη 

δηµιουργήσει ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, πολύ σύντοµα απορρόφησε µε 

επιτυχία την πλειοψηφία των παλαιότερων δικτύων υπολογιστών.  

Η περιορισµένη χρήση µεταξύ κυβερνητικών προσώπων και 

πανεπιστηµιακής κοινότητας που το χαρακτήριζε ως τότε και η απαγόρευση της 

εµπορικής του εκµετάλλευσης (εκτός αν ο σκοπός ήταν προς όφελος της 

επιστηµονικής έρευνας) έληξε επίσηµα το 1995, όταν το NSF αποσύρθηκε από 

την οικονοµική υποστήριξη του διαδικτύου, αφήνοντας περιθώριο έτσι για την 

ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (AOL, Prodigy, CompuServe).  

Οπωσδήποτε πάντως, ένας από τους πλέον σηµαντικούς παράγοντες που 

συντέλεσε στην περεταίρω διάδοσή του, υπήρξε η έλλειψη κεντρικού ελέγχου και 

το µη ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς από το οποίο διέπεται27
, γεγονός που 
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 Kotler P and Armstrong G and Saunders  J and Wong W(2002), Principles of Marketing, Pearson 

Education Limited (Harlow Essex) 
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αφενός ευνοεί την οργανική του ανάπτυξη και εµπλουτισµό και αφετέρου 

αποτρέπει την εκµετάλλευσή του -τόσο σε επίπεδο περιεχοµένου, όσο και σε 

εµπορικό επίπεδο- από µία και µόνο εταιρεία.  

Το επισφράγισµα της νέας εποχής στην οποία επρόκειτο να περιέλθει το 

∆ιαδίκτυο, σηµειώθηκε τον Ιούνιο του 1998 µε την κυκλοφορία των Windows 98 

από την Microsoft του Bill Gates, αποδεικνύοντας έµπρακτα ότι στα αµέσως 

επόµενα χρόνια, το Internet θα αποτελούσε το µείζον πεδίο στο οποίο θα δίνονταν 

στο εξής οι µάχες για την οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη.  

Με βάση τα παραπάνω κατανοούµε ότι το διαδίκτυο έχει πλέον µια ιστορία 

τριάντα πέντε χρόνων. Όπως είδαµε στο διάστηµα αυτό µετασχηµατίστηκε από 

ένα ερευνητικό πρόγραµµα που αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά στην ακαδηµαϊκή 

κοινότητα των ΗΠΑ σ’ ένα παγκόσµιο επικοινωνιακό σύστηµα που στη πορεία 

πέτυχε να µεταβάλλει τη καθηµερινότητα του µέσου ανθρώπου, τον βοήθησε στην 

εργασία του, τον βοήθησε να επικοινωνήσει και τέλος λειτούργησε και ως µέσω 

διασκέδασης και αναψυχής28
. 

Η εξέλιξη µέσα στην ιστορία δεν ήταν κάτι το προσχεδιασµένο αντίθετα οι 

µεγάλες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής έχοντας άλλες 

επιχειρηµατικές δράσεις και ερευνητικές κατευθύνσεις οδηγήθηκαν σε 

τεχνολογικές και καινοτόµες δραστηριότητες, οι οποίες µέσα και από τις κινήσεις 

των χρηστών  όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι φυλλοµετρητές, οι µηχανές 

αναζήτησης οδήγησαν στην ανάπτυξη του διαδικτυακού περιβάλλοντος, ως πεδίο 

υποδοχής όλων των παραπάνω αναγκών και πηγών πληροφόρησης. 

Ουσιαστικά οι παραπάνω αναφορές, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το 

διαδίκτυο, ήταν και είναι µια τεχνολογική επανάσταση η οποία ήρθε να καλύψει 

την ανάγκη της άµεσης και αµφίδροµης επικοινωνίας, δηµιουργώντας και την 

εντύπωση όπως αναφέρει ο Λέανδρος Ν στο βιβλίο του «Το διαδίκτυο» ότι «οι 

πολίτες λόγω του ∆ιαδικτύου θα µπορούσαν να ποντάρουν σε ένα νέο µοντέλο 

δηµοκρατικής κοινωνικής λειτουργίας και γενικότερης εύρυθµης κοινωνικής 

ένταξης»
29

.   

Σύµφωνα µε την αναφορά του Λέανδρος Ν το 2005 µπορούµε να 
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 Λέανδρος, Ν.(2005), Το διαδίκτυο Ανάπτυξη και Αλλαγή, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ 13-14 
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κατανοήσουµε και την ραγδαία και εξελικτική πορεία του ∆ιαδικτύου. Σήµερα οι  

εµπλεκόµενες σε αυτό εταιρείες προσφέρουν στους χρήστες δωρεάν υπηρεσίες 

όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email), ηλεκτρονικές σελίδες (web pages), 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (chat rooms), message boards, µε στόχο οι ίδιες οι 

εταιρείες να απολαµβάνουν µε αυτό τον τρόπο εµπορικά οφέλη από την 

διαφήµιση, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τους χρήστες από οποιοδήποτε κόστος.   

Την ίδια στιγµή, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) µε 

πολλά επιτυχηµένα παραδείγµατα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων -όπως το Amazon 

και το EBay- έδωσαν νέα µορφή στην εµπορική πρακτική, καθιστώντας την 

καταρχάς ως συναλλαγή που διεξάγεται σε παγκόσµιο επίπεδο, συνεπακόλουθα 

όµως και σε παγκόσµιο ανταγωνισµό, µε αποτέλεσµα και σε αυτή την περίπτωση 

να ευνοείται ο καταναλωτής-χρήστης. 

Ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού «επιχειρείν» παρατηρείται 

και η εµφάνιση των µηχανών αναζήτησης (search engines), όπως το Yahoo και 

αρκετά αργότερα το Google, οι οποίες έδωσαν νέα ώθηση στην χρηστικότητα και 

την αµεσότητα πρόσβασης στην πληροφορία, σε τέτοιο βαθµό ώστε σήµερα να 

αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό µέσο εµπορικής προώθησης (Search Engine 

Optimization), το οποίο περιλαµβάνει τεχνικές κατασκευής και δικτύωσης 

ιστοσελίδων που να προσφέρουν καλύτερες θέσεις εµφάνισης στα αποτελέσµατα 

των «λέξεων-κλειδιών» και οι οποίες παραπέµπουν ουσιαστικά σε ηλεκτρονικές 

σελίδες-επιχειρήσεις.    

Το ηλεκτρονικό εµπόριο όντας µια γενική ιδέα καλύπτει όλες τις µορφές 

συναλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά και χρησιµοποιούν τα 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.  

Συγκεκριµένα εµπεριέχει ένα µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και ο βασικός  

στόχος είναι φυσικά ο κύκλος των εµπορικών συναλλαγών. ∆ηλαδή το να  

"εµπορεύεσαι " ηλεκτρονικά φυσικά αγαθά και υπηρεσίες δεν είναι µόνο κινητό 

θέµα.  

Βασικό ρόλο από τη στιγµή της ανάπτυξης του δίνεται στη διαφήµιση και 

στην προώθηση του προϊόντος, στις διευκολύνσεις που παρέχονται µεταξύ των 

εµπόρων, στην προµήθεια και στους όρους αγοράς. Ακόµα στην υποστήριξη πριν 

αλλά και µετά την πώληση καθώς επίσης και στην υποστήριξη για 
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διαµοιραζόµενες επιχειρηµατικές εργασίες30
. 

 ∆εν είναι σήµερα ξεκάθαρο το τι είναι ηλεκτρονική αγορά και τι όχι. 

Επίσης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος ο διαχωρισµός των πυλών που παλισιώνουν 

το ηλεκτρονικό εµπόριο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιδρά σε διάφορους τοµείς  

των επιχειρήσεων όπως: 

1. Μάρκετινγκ, πωλήσεις και προώθηση πωλήσεων προσφορές πριν την 

πώληση. 

2. Χρηµατοδότηση και ασφάλιση εµπορικές συναλλαγές: παραγγελία, 

µεταφορά και πληρωµή, σέρβις προϊόντος και συντήρηση-υποστήριξη 

ανάπτυξη προϊόντος, κατανεµηµένη εργασία.  

3. Χρήση δηµοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών επιχείρηση-δηµόσια διοίκηση 

(παραχωρήσεις, άδειες, φόροι, κτλ.)  

4. Μεταφορές και λογιστική προσωπικού και υλικών  

5. Προµήθειες δηµοσίου  αυτόµατο εµπόριο ψηφιακών αγαθών λογιστικά  

Η εµπορική διαδικασία µπορεί να αναπτυχθεί ηλεκτρονικά 

συµπεριλαµβανοµένων της µεταφοράς και των πληρωµών. Σήµερα θα πρέπει να 

γίνεται ένας σαφής διαχωρισµός µεταξύ της µεταφοράς φυσικών αγαθών και 

υπηρεσιών και ανάµεσα στην µεταφορά περιεχοµένων µέσω διαδικτύου  

βασισµένα αποκλειστικά σε ψηφιακή µορφή (εικόνες, ήχος, κείµενο, software 

)
31

.  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο φυσικών αγαθών και υπηρεσιών αναπαριστά την 

εξέλιξη της µορφής του εµπορίου γενικότερα στη σηµερινή εποχή,  

κεφαλαιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για να 

επιτευχθεί η µέγιστη αποδοτικότητα των πόρων της επιχείρησης. Παράλληλα, 

προσφέρει το άνοιγµα της αγοράς για νέα προϊόντα και αναβαθµισµένες 

υπηρεσίες µέσα από µια πρωτοποριακή άµεση συναλλαγή πελάτη-προµηθευτή. 

Αναµένεται να έχει µεγάλη επίδραση στον ανταγωνισµό και λιγότερη στην 

απασχόληση32
. 
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Ειδικότερα, το εµπόριο κινητού υλικού (εικόνες, ήχος, κείµενο, video, 

software, games, multimedia works) αναπαριστά µια επαναστατική νέα µορφή 

εµπορίου , στην οποία ο κύκλος των εµπορικών συναλλαγών δεν κλείνει ποτέ, 

µια και βρίσκεται συνέχεια µέσα στο δίκτυο.  

Τα εµπορευόµενα "ηλεκτρονικά αγαθά" µπορούν να δηµιουργήσουν 

ολοκληρωτικά καινούργιες αγορές, βασιζόµενα βέβαια σε επιτυχείς λύσεις, 

αλλά και να φέρουν επανάσταση σε µερικές βιοµηχανίες (π.χ. εκδοτικούς 

οίκους). Αυτή καθαυτή η καινοτόµος µορφή εµπορίου αναµένεται να έχει µια 

σηµαντική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα και στη δηµιουργία  

απασχόλησης33
. 

Η ΙΒΜ ορίζει την κινητή αγορά ως εξής34
: «Μια κινητή αγορά παρέχει µια  

οµαδοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών δίνοντας τη δυνατότητα στα µέλη της να 

συναλλάσσονται µε τη χρήση διάφορων µηχανισµών οι οποίοι είναι διαθέσιµοι 

στην κινητή αγορά. Η κινητή αγορά υλοποιείται και συντηρείται από κάποιον 

ιδρυτή. Ο ιδρυτής αυτής της αγοράς καθώς επίσης και την ευθύνη της διαχείρισης 

της αγοράς καθώς επίσης και την ευθύνη της διατήρησης της µε σκοπό να είναι 

ανοιχτή στην επιχειρηµατικότητα». 

 

2.1.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 Στην αρχή υπήρξαν κάποιες εφαρµογές που αναπτύχθηκαν µε το χρόνο και 

εξελίχθηκαν στο σηµερινό κινητό εµπόριο. Οι πρώιµες αυτές εφαρµογές ήταν: 

1. EDI: Εξελικτικά αναπτύχθηκε ως ένα σύστηµα το οποίο: α) θα παραλαµβάνει 

µεγάλο όγκο πληροφοριών, β) θα τις κατηγοριοποιεί και γ) θα τις προσφέρει στις 

εταιρίες υπό µορφή οµάδων. Αποτέλεσε την πρώτη κινητή εφαρµογή για την 

εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας. Το σύστηµα ήταν σχεδιασµένο έτσι ώστε να 

δύναται να διαχειρίζεται µεγάλο όγκο πληροφοριών οι οποίες αφορούσαν  

συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων στις εσωτερικές τους διαδικασίες και 

συνεργασίες αλλά και στις συναλλαγές µε τους πελάτες / προµηθευτές τους. Το  

µεγαλύτερο πρόβληµα στην εφαρµογή του συστήµατος αυτού είναι το κόστος  

                                                 
33
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34
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των αναγκαίων δικτύων επικοινωνίας καθώς και η ανάγκη της υιοθέτησης του  

από όλους τους συνεργάτες µίας επιχείρησης που ενσωµάτωνε στην 

επιχειρηµατικότητα της35
. 

Βασικό κινητό εµπόριο. Αφήνοντας πίσω την χρήση εξειδικευµένων δικτύων 

για την χρήση EDI εφαρµογών, άρχισε να  εµφανίζεται η χρήση των ιστοσελίδων 

σαν µέσο για την συνεργασία µεταξύ προµηθευτών και αγοραστών χωρίς 

διαµεσολάβηση. Στη φάση αυτή αναπτύχθηκαν εφαρµογές ηλεκτρονικών και 

εδραιώθηκε η χρήση του διαδικτύου ως κανάλι πώλήσης των προϊόντων των 

επιχειρήσεων36
. 

Εµπορικές κοινότητες. Με την έµφαση που δόθηκε ως νέο µέσο για την 

επιχειρηµατικότητα µε πολλούς αξιοποιήσιµους τοµείς, άρχισαν να εµφανίζονται  

επιχειρήσεις οι οποίες ανέλαβαν να αναπτύξουν επιχειρηµατικές κοινότητες 

όπου µπορούσαν να έρθουν σε επαφή αγοραστές και πωλητές.  

Εµπορικές συνεργασίες. Στην εξελεγκτική πορεία που ακολούθησε η κινητή  

επιχειρηµατικότητα έκαναν την εµφάνιση τους φορείς που συµµετείχαν στις 

εµπορικές κοινότητες ως υποστηρικτές παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης των 

ενδιάµεσων διαδικασιών µεταξύ αγοραστών και προµηθευτών37
.  

Κινητές αγορές. Φθάνοντας στο παρόν, η εξέλιξη της κινητής  

επιχειρηµατικότητας είναι η λειτουργία ολοκληρωµένων  ηλεκτρονικών αγορών , 

εξειδικευµένων δικτυακών τόπων που διαφοροποιούνται κατά βιοµηχανικό 

κλάδο.  
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2.1.3 ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

   Το ηλεκτρονικό εµπόριο σήµερα αναπτύσσεται θετικά για τις επιχειρήσεις 

αλλά και για τους καταναλωτές, προσφέροντας τους πολλές διεκολύνσεις. Τα 

βασικά πλεονεκτήµατα είναι τα ακόλουθα38
: 

1. ∆ιευρυµένη αγορά: Τα όρια σε σχέση µε το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν µπορούν 

να τεθούν από κανένα ούτε σε γεωγραφικό ούτε σε εθνικό επίπεδο, στοιχεία που 

περιορίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Αυτό δίνει το περιθώριο ακόµα και 

σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να πετύχουν να αναπτυχθούν έξω από τα στενά 

όρια της χώρας δράσης. Συγχρόνως βοηθά τις επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τις 

µεγαλύτερες από αυτές χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν πολλά χρήµατα, 

εδραιώνοντας τα προιόντα τους σε διεθνές επίπεδο και αποκτώντας ένα 

αγοραστικό κοινό οποιασδήποτε εθνικότητας. Είναι φανερό ότι η ηλεκτρονική 

προβολή των καταστηµάτων αποτελεί τον καλύτερο ίσως τρόπο διαφήµισής τους. 

Από την άλλη το όφελος για τον καταναλωτή αναφέρεται ότι ότι µπορεί να 

διαλέξει αυτό που τον ενδιαφέρει από διάφορους προµηθευτές, χωρίς να τον 

απασχολεί η γεωγραφική θέση της επιχείρησης. Η παγκόσµια αγορά συνδέεται 

ηλεκτρονικά και δηµιουργείται µε τον τρόπο αυτό µια κατάσταση πολυπωλίου, µε 

αποτέλεσµα να µπορεί ο χρήστης να βρει µια πολύ συµφέρουσα προσφορά σε 

ελάχιστο χρόνο. Λόγω του πολυπωλίου που δηµιουργείται, κάθε επιχείρηση, 

µικρή ή µεγάλη, πρέπει να ακολουθήσει τις νέες εξελίξεις, αυτές που ορίζουν οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, προκειµένου να παραµείνει ανταγωνιστική. 

2. Αυξηµένος ανταγωνισµός: Με βάση τον τωρινό ανταγωνισµό και µε δεδοµένο 

τον όγκο των επιχειρήσεων, ο ανταγωνισµός αυξάνεται και η κάθε επιχείρηση 

προσπαθεί να κερδίσει τους πελάτες, βελτιώνοντας όχι µόνο την ποιότητα των 

προϊόντων, αλλά και έναν αριθµό άλλων πραγµάτων που προσελκύουν τον 

καταναλωτή. Έτσι, δίνεται έµφαση στην παρουσίαση των προϊόντων, στις 

πληροφορίες που παρέχονται γι’ αυτά, στις οδηγίες χρήσης, στην ικανοποίηση 

των απαιτήσεων του πελάτη και στην καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή 

του. Συµπερασµατικά, αν µια εταιρία επιθυµεί να διατηρήσει και να αυξήσει το 

αγοραστικό της κοινό πρέπει να προσέξει έτσι ώστε η προβολή των προϊόντων της 
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να γίνεται µέσα από ένα εύχρηστο, ευχάριστο, έµπιστο και λειτουργικό 

περιβάλλον. 

3.Μείωση κόστους προϊόντων: Ένα από τα βασικά οφέλη του ηλεκτρονικού 

εµπορίου είναι η µείωση του κόστους συναλλαγής. Με τη συγκεκριµένη αυτή 

µορφή του εµπορίου, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη καταστηµάτων, µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται το κόστος συναλλαγής άρα και οι τιµές των προϊόντων. 

Έτσι ενώ η συναλλαγή που συµπεριλαµβάνει ανθρώπινη επαφή µπορεί να 

κοστολογείται σε δολάρια, η αντίστοιχη ηλεκτρονική συναλλαγή κοστίζει µόλις 

λίγα σεντς ή και λιγότερο. Ο παράγον κόστος είναι πολύ συµαντικός δεδοµένης 

και της οικονοµικής κρίσης που βιώνουν οι χώρες σε παγκόσµια κλίµακα. 

4.Μείωση προµηθευτικών αλυσίδων – Ταχύτατη ανταπόκριση στον πελάτη: Το 

ηλεκτρονικό εµπόριο προκαλεί τη µείωση έως και τον εκµηδενισµό των 

προµηθευτικών αλυσίδων, αφού σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα στέλνονται 

απευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή, προσπερνώντας τα παραδοσιακά 

«στάδια» από τα οποία περνάει κάποιο προϊόν µέχρι να παραδοθεί στον 

παραλήπτη. Ειδικά στα προϊόντα που παραδίδονται ηλεκτρονικά, υπάρχει 

εκµηδενισµός της αλυσίδας. Ο πελάτης επωφελείται από το ότι βρίσκει αυτό που 

θέλει, σε λίγο χρόνο, απ’ ευθείας από τον προµηθευτή, χωρίς να περιορίζεται στα 

προϊόντα των τοπικών καταστηµάτων που βρίσκονται σε stock. 

4.∆ηµιουργία προφίλ καταναλωτών: Μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας τα 

καταστήµατα µπορούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις ιδιαίτερες ανάγκες 

και επιθυµίες µεµονωµένα κάθε πελάτη πάνω σε ορισµένα προϊόντα. ∆ηµιουργούν 

έτσι το προφίλ του κάθε καταναλωτή χωριστά και µπορούν να προσαρµόζουν τις 

ιστοσελίδες τους ανάλογα µε τις ιδιαίτερες «προτιµήσεις» του πελάτη. Με τον 

τρόπο αυτό, καταργείται το «απρόσωπο» των συναλλαγών και δηµιουργείται για 

τον καταναλωτή ένα περιβάλλον οικείο, στο οποίο αισθάνεται την άνεση και την 

ασφάλεια για να διεκπεραιώσει τις συναλλαγές του. Συγχρώνος το κάθε 

κατάστηµα συγκεντρώνοντας τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των καταναλωτών, µπορεί 

να οδηγηθεί σε κάποια συµπεράσµατα, που αφορούν σε ένα σύνολο αναγκών τους, 

οι οποίες δεν καλύπτονται από την αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µαζική 

παραγωγή ειδικών προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες του καταναλωτικού 

κοινού και που προσφέρονται σε µαζικές τιµές αγοράς, χωρίς δηλαδή κάποια 

επιπλέον επιβάρυνση. 
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Τα βασικά µειονεκτήµατα είναι: 

1. Προβλήµατα ασφαλείας: Το διαδίκτυο αποτελεί ένα µέσο που δεν παρέχει ένα 

ουσιαστικό επίπεδο ασφάλειας στις συναλλαγές, µε αποτέλεσµα και οι 

συναλλαγές να µην ασφαλείς. Βέβαια σε αυτόν τον τοµέα γίνεται έρευνα έτσι 

ώστε οι συναλλαγές να γίνονται µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ασφάλεια. Σήµερα 

τα  ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών που εφαρµόζονται, έχουν λύσει τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα ασφάλειας και µπορεί κανείς να πει ότι είναι εξίσου, αν 

όχι περισσότερο, ασφαλή και ευέλικτα από τις παραδοσιακές µεθόδους 

πληρωµών. 

2.Έλλειψη επαφής πωλητή – πελάτη: Το φαινόµενο αυτό δηµιουργεί δυσπιστία 

στον καταναλωτή αφού δεν βλέπει το προϊόν και τον πωλητή. ∆εν είναι σίγουρος 

αν αυτό που βλέπει στην οθόνη είναι όντως αυτό που θα παραλάβει, ή αν αυτά 

που ισχυρίζεται η εταιρία για το προϊόν είναι όντως αληθινά.  

 

2.1.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Το “Internet” όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αναπτύχθηκε ως 

διαπανεπιστηµιακό δίκτυο υπολογιστικών δικτύων, και εξελίχτηκε σε ένα 

απαραίτητο εργαλείο της επιστήµης, της επικοινωνίας και των συναλλαγών.  

Ειδικά µετά τη δηµιουργία της γλώσσας HTML (HyperText Markup 

Language) το 1991 και του πρωτοκόλλου HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

που επέτρεπε τη διασύνδεση των σελίδων, το Internet άλλαξε ριζικά, αφού 

δηµιουργήθηκε το World Wide Web, διανθίζοντας τις σελίδες µε γραφικά. 

Τότε άρχισαν οι εταιρίες να αναπτύσουν πολλές σχετικές τεχνολογίες µε 

πρώτη και βασική τη προβολή των σελίδων τους, προβάλλουν τις σελίδες τους στο 

Internet, παρουσιάζοντας ένα γενικότερο προφίλ των δραστηριοτήτων τους και 

τοποθετώντας λίστες µε τα προϊόντα τους, τα οποία µπορούσε ο κάθε 

ενδιαφερόµενος να παραγγείλει. Με βάση αυτή τη λογική αναπτύχθηκαν στη 

πορεία τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα δεν είναι πάντοτε υπαρκτά καταστήµατα, 

έχοντας αποθηκευτικούς χώρους, βιτρίνα και εµπόρευµα. Ένα «εικονικό» 

κατάστηµα είναι δυνατόν να αποτελείται από έναν υπολογιστή που περιέχει µια 
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βάση δεδοµένων µε πληροφορίες για τα προϊόντα που «πουλάει», έτσι ώστε ο 

κάθε επισκέπτης να µπορεί να βρει κάποιο προϊόν που τον ενδιαφέρει και να το 

παραγγείλει. Από τη στιγµή που θα γίνει η παραγγελία, αναλαµβάνουν οι 

διαχειριστές του υπολογιστή να την διεκπεραιώσουν39
. Κατατάσσονται κάποιες 

από τις τεχνολογίες στις παρακάτω κατηγορίες40
: 

1. Πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων, όπου συµπεριλαµβάνονται: Αντικείµενα 

εύκολα στη µεταφορά τους, όπως βιβλία, CDs, γυαλιά, υπολογιστές και οτιδήποτε 

άλλο που κατασκευάζεται. Προϊόντα των οποίων η αποστολή είναι δυνατό να 

γίνει ηλεκτρονικά, όπως προγράµµατα και διάφορα προϊόντα λογισµικού. 

2. Υπηρεσίες µε την ευρύτερη εκδοχή της έννοιας, όπως: 

� παροχή πληροφοριών µέσω συνδροµής, 

� αγορές αεροπορικών εισιτηρίων, 

� κρατήσεις ξενοδοχειακών κλινών, 

� ενοικίαση αυτοκινήτων, 

� άλλες ανάλογες υπηρεσίες. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο, ως έννοια, δεν εµπεριέχει µόνο τη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών αγορών, αλλά χαρακτηρίζεται από µια ποικιλία λειτουργιών που 

προσφέρει. Αυτές αναφέρονται παρακάτω41
: 

1. Εγκαθίδρυση µιας αρχικής επαφής, π.χ. µεταξύ του πελάτη και του 

καταστήµατος. 

2. Ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων µε ασφάλεια µε τη χρήση π.χ. του 

EDI 

3. Υποστήριξη του πελάτη πριν και µετά τις πωλήσεις, όπως: Προβολή των 

προϊόντων µέσα από ηλεκτρονικούς καταλόγους, Πληροφορίες για τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

4. Τεχνική υποστήριξη για τη χρήση των προϊόντων 

5. Απαντήσεις σε ερωτήσεις των καταναλωτών 

                                                 
39

 Σπυρόπουλος, Ι (2010), E-marketplace προοπτικές, η στάση της πολιτείας, e-business Forum  

40
 Σπυρόπουλος, Ι (2010), E-marketplace προοπτικές, η στάση της πολιτείας, e-business Forum 

41
 Πανδή, Ε. (2010) Τι είναι marketplaces, E-business forum, Αθήνα: Πρόγραµµα ‘∆ικτυωθείτε’ 
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6. Πωλήσεις 

7. Ηλεκτρονικές πληρωµές 

8. ∆ιανοµές, οι οποίες περιλαµβάνουν: 

� Τη συνεργασία µε µεταφορικές εταιρίες για την αποστολή προϊόντων 

� Την ηλεκτρονική αποστολή αγαθών που µπορούν να σταλούν µέσω δικτύου 

 

2.1.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Οι ηλεκτρονικες αγορές που αναπτύχθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν 

κατηγοριοποιούνται µε βάση διάφορους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη  

φυσιογνωµία τους. Οι αγορές, όπως δίνονται από την ΙΒΜ42
, κατηγοριοποιούνται  

σε  4 διαφορετικές κατηγορίες και φαίνονται παρακάτω: 

1. Αγοραστές καθοδηγούµενες από αγοραστές,εδώ η κινητή αγορά 

δηµιουργείται από ένα συνεταιρισµό, συνήθως προερχόµενων από τον ίδιο 

επιχειρηµατικό κλάδο, οι οποίοι προµηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες µέσω  

διαδικτύου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                 
42

 ΙΒΜ Corporation, (2010)"Creating a successful business-to-business e-marketplace - Strategic 

design considerations" 
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Σχήµα 2.1-Buyer Drivren 

Πηγή: ΙΒΜ Corporation, (2010)"Creating a successful business-to-business e-

marketplace - Strategic design considerations" 

 

2. Αγορές καθοδηγούµενες από προµηθευτές,όπου η αγορά καθοδηγείτε από 

ένα συνεταιρισµό προµηθευτών  ή πωλητών, οι οποίοι πωλούν προϊόντα και 

υπηρεσίες µέσω του δικτύου.   
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Σχήµα 2.2-Seller Drivren 

Πηγή: ΙΒΜ Corporation, (2010)"Creating a successful business-to-business e-

marketplace - Strategic design considerations" 

 

Ανεξάρτητες αγορές όπου η ηλεκτρονική αγορά δηµιουργείται µε σκοπό να 

προσελκύσει και αγοραστές και προµηθευτές, να τους φέρει σε επαφή ώστε να 

γίνουν εµπορικές συναλλαγές µεταξύ τους, χωρίς να δίνεται έµφαση σε κάποια  

από τις δύο πλευρές. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Αγοραστής 

Αγοραστής 

Αγοραστής 

Αγοραστής 
Αγοραστής 

Αγοραστής 

Αγοραστής 

Αγοραστής 
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   Σχήµα 2.3-Independent Drivren 

Πηγή: ΙΒΜ Corporation, (2010)"Creating a successful business-to-business e-

marketplace - Strategic design considerations" 

 

Αγορές καθοδηγούµενες από παροχές τεχνολογικών εφαρµογών όπου το 

marketplace δηµιουργείται από συγκεκριµένο παροχέα τεχνολογικών εφαρµογών 

για την λειτουργία ηλεκτρονικών αγορών, µε σκοπό να παρέχει τις σχετικές 

υπηρεσίες σε αγοραστές και προµηθευτές αγαθών.  
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Σχήµα 2.4-Technological Drivren 

Πηγή: ΙΒΜ Corporation, (2010)"Creating a successful business-to-business e-

marketplace - Strategic design considerations" 

 

Η πιο δηµοφιλής αγορά είναι αυτή των ανεξαρτήτων αγορών. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί δοµή που παρέχει ευελιξία και στους 

αγοραστές και του πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν το επιχειρηµατικό ρίσκο της 

υλοποίησης δικών τους ηλεκτρονικών αγορών, δεν είναι αναγκαίο να  

επενδύσουν σε δική τους κινητή αγορά, δεν υφίστανται το κόστος λειτουργίας 

και συντήρησης κλπ.  

Η αγορά που καθοδηγείται από αγοραστές, έχει περισσότερο ξεκάθαρους  

στόχους και αντικείµενο. Οι δηµιουργοί κάθε ηλεκτρονικής αγοράς προσβλέπουν 

σε άµεσα οικονοµικά οφέλη από τη λειτουργία της, που προέρχονται από 

οικονοµίες κλίµακας λόγω των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οικονοµία από την 

πτώση των τιµών λόγω ανταγωνισµού των προµηθευτών και ακόµη έσοδα από  

την «πώληση υπηρεσιών σε τρίτους αγοραστές-χρήστες τις αγοράς.  

Η κατηγορία που καθοδηγείται από παροχής τεχνολογικών εφαρµογών, 

έχει χαµηλότερο ενδιαφέρον για τη δηµιουργία αγορών της κατηγορίας αυτής. 

Όσο αφορά τη κατηγορία που αφορά αγορές καθοδηγούµενες από προµηθευτές, 

ενέχει σηµαντικό ρίσκο επένδυσης σε σχέση µε τις άλλες κατηγορίες, δεδοµένου  

ότι ένα σύνολο παραγόντων που διαµορφώνουν την πώληση, δεν είναι εύκολα  

προβλέψιµο.   
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2.1.6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

 Οι επιχειρηµατικές αγορές αποτελούν ένα από τα πιο σηµαντικά 

επιτεύγµατα που απορρέουν από την ανάπτυξη και τη γενικευµένη χρήση του 

δικτύου ως νέο µέσο για την επιχειρηµατικότητα43
.  

Μια ηλεκτρονική αγορά είναι ένας δικτυακός τόπος όπου πολλαπλοί  

αγοραστές και προµηθευτές πραγµατοποιούν επιχειρηµατικές συναλλαγές 

µεταξύ του δικτύου . Οι συναλλαγές µεταξύ εταιριών µέσω του δικτύου  

επιβάλουν την συνεργασία µε εταιρίες πληροφορικής οι οποίες µπορούν να 

επεµβαίνουν σε στις διαδικασίες παραγγελιών των εταιριών και να σηµειώνουν  

τις συναλλαγές.  

Οι ηλεκτρονικές αγορές βρίσκονται σε µεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 

χρόνια λόγω της δυνατότητας πρόσβασης σε µεγαλύτερο αριθµό πελατών και της 

εξοικονόµησης χρηµάτων για την προώθηση των προϊόντων. Στις µεγαλύτερες 

αγορές του κόσµου  οι εταιρίες αναπτύσσονται παρέχοντας τα προϊόντα τους 

µέσω του διαδικτύου . Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των εταιριών βρίσκεται 

στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη ο µεγαλύτερος αριθµός τέτοιων εταιρειών βρίσκεται 

στην Μεγάλη Βρετανία. Στις άλλες χώρες οι εταιρίες είναι λίγες και συνήθως 

είναι υποκαταστήµατα µεγαλύτερων εταιρειών. 

 

2.1.7 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Η δυναµική του κινητού εµπορίου βρίσκεται αρκετά µακριά από λύσεις  

point to point οι οποίες τυπικά έχουν πολύ υψηλά κόστη.  

Η ευρεία διάδοση του Internet έχει εξαλείψει τις γεωγραφικές αποστάσεις  

ενώ ταυτόχρονα έχει κάνει την επικοινωνία πολύ ευκολότερο ζήτηµα, µιας και 

µπορούµε να µιλάµε πλέον για παγκόσµια επικοινωνία, όπου το πλήθος των 

συµµετεχόντων µπορεί να  ξεπερνά κατά πολύ τους δύο. Θα µπορούσε να κανείς 

να διακρίνει τρεις κατηγορίες κινητού εµπορίου οι οποίες είναι οι ακόλουθες44
: 

                                                 
43

 Πανδή, Ε. (2010) Τι είναι marketplaces, E-business forum, Αθήνα: Πρόγραµµα ‘∆ικτυωθείτε’ 

44
Πανδή Ε, (2002)  “ Τρεις διαφορετικοί τύποι Β2Β e-commerce”  e-business forum, Αθήνα: 

Πρόγραµµα ‘∆ικτυωθείτε’  
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Buy side :  Ένας αγοραστής πολλοί προµηθευτές. Αυτή η µορφή µειώνει τα 

κόστη διαδικασίας, αυξάνει όµως τον ανταγωνισµό µεταξύ των 

προµηθευτών 

Sell side: Ένας προµηθευτής, πολλοί αγοραστές. Ο προµηθευτής σε αυτήν την 

περίπτωση απευθύνεται σε µεγαλύτερο αγοραστικό κοινό από  το 

συνηθισµένο και µειώνει τις τιµές πώλησης των προϊόντων. 

Net Markets: Πολλοί αγοραστές και πολλοί προµηθευτές έρχονται σε επαφή και 

πραγµατοποιούν εµπορικές συναλλαγές µέσω ενός τρίτου φορέα 

µέσω ενός υποτιθέµενου εµπορικού χώρου που ονοµάζεται ‘Net 

Market’ ή πιο γνωστά ‘Marketplace’. Τα θετικά αποτελέσµατα είναι  

ο αυξηµένος αριθµός πελατών που µπορούν να προσεγγίσουν οι 

προµηθευτές, η µείωση του λειτουργικού κόστους για αγοραστές  

και προµηθευτές καθώς και η µείωση του χρόνου διεκπεραίωσης το 

οποίο µειώνει το κόστος διατήρησης αποθεµάτων και συντήρησης  

του χώρου. 

Είναι σήµερα αποδεκτό πως ο κυριότερος χώρος άσκησης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου είναι το διαδίκτυο. Αυτό, δεν παρέχει τους απαραίτητους 

µηχανισµούς ασφαλείας που απαιτούνται για τη ορθή διεκπεραίωση µιας 

συναλλαγής. Χρειάζονται ειδικοί µηχανισµοί που να το εξασφαλίζουν αυτό.  

Τέτοιοι µηχανισµοί είναι η κρυπτογράφηση των δεδοµένων, οι ψηφιακές 

υπογραφές και τα πιστοποιητικά. Βασικά θέµατα για τις  συναλλαγές στο 

διαδίκτυο είναι οι ακόλουθες45
: 

1. Ακεραιότητα των δεδοµένων: Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα θα 

φτάσουν από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς να έχουν παραποιηθεί. 

2. Μυστικότητα των δεδοµένων: Τα δεδοµένα πρέπει να είναι αναγνώσιµα 

µόνο στους άµεσα ενδιαφερόµενους και σε κανέναν άλλο, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί η ασφαλής µεταφορά προσωπικών στοιχείων, αριθµών 

πιστωτικών καρτών και λοιπών ευαίσθητων δεδοµένων. 

                                                 
45

 Klein, L, Quelch, J.A.(2008), “The Internet and international marketing", Sloan Management Review, 

Vol. 37, No.3, pp.60-75. 
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3. Αυθεντικότητα: Είναι αναγκαίο οι συναλλασσόµενοι να γνωρίζουν µε ποιον 

συναλλάσσονται και να είναι σίγουροι ότι είναι πράγµατι αυτός. 

Τα  παραπάνω καλύπτονται µε µεθόδους κρυπτογράφησης των δεδοµένων, 

ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά. Επειδή όµως τόσο οι ψηφιακές 

υπογραφές όσο και τα πιστοποιητικά χρησιµοποιούν µεθόδους κρυπτογράφησης 

για να υλοποιηθούν κρίνεται αναγκαία µία ανασκόπηση στον τοµέα αυτόν.  

Επιπλέον υπάρχει και το πρόβληµα της ασφάλειας των υπολογιστικών 

συστηµάτων που χρησιµοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο.  

 

2.2 ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

2.2.1 ΚΙΝΗΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-MOBILE COMMERCE 

Στο πρόσφατο παρελθόν οι συναλλαγές και οι αγορές των καταναλωτών και 

αντίστοιχα ο πωλήσεις των εµπόρων γίνονταν µε καθαρά συµβατικά µέσα. Οι 

καταναλωτές προκειµένου να αγοράσουν αυτό που επιθυµούσαν ή να δεχτούν µία 

υπηρεσία έπρεπε να µεταβούν στην έδρα του προµηθευτή των αγαθών ή των 

υπηρεσιών.  

Σήµερα ο τρόπος διεξαγωγής των συναλλαγών έχει αλλάξει ριζικά. Ένας 

από τους νέους και τάχιστους τρόπους εξυπηρέτησης των καταναλωτών είναι το 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό αλλά και 

στην Ελλάδα µε πιο αργούς όµως ρυθµούς. Ως ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται το 

εµπόριο που πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα βασίζεται δηλαδή στην 

ηλεκτρονική µετάδοση δεδοµένων. 

Ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µια ολοκληρωµένη συναλλαγή που 

πραγµατοποιείται µέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική 

παρουσία των συµβαλλοµένων µερών, δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή, οι 

οποίοι µπορούν να βρίσκονται ακόµα και σε διαφορετικές χώρες. Είναι 

οποιαδήποτε συναλλαγή που ενέχει διαδικτυακή δέσµευση για αγορά η πώληση 

αγαθών ή υπηρεσιών. 

Ηλεκτρονικό εµπόριο θεωρούνται επίσης και οι συναλλαγές µέσω 

τηλεφώνου και φαξ. Το ηλεκτρονικό εµπόριο διακρίνεται σε έµµεσο και άµεσο. Ο 

πρώτος όρος χρησιµοποιείται όταν πρόκειται για την ηλεκτρονική παραγγελία 
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υλικών αγαθών που µπορούν να παραδοθούν µόνο µε παραδοσιακούς τρόπους 

όπως είναι το ταχυδροµείο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο περιλαµβάνει παραγγελία, 

πληρωµή και παράδοση αυλών αγαθών και υπηρεσιών. Η πληρωµή των υπηρεσιών 

αυτών γίνεται είτε µε πιστωτικές κάρτες είτε µε ηλεκτρονικό χρήµα µε την αρωγή 

πάντα και τη σύµπραξη των τραπεζών. 

 

2.2.2 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΟ MOBILE COMMERCE 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των αγοραστών και των προµηθευτών 

που έρχονται σε επαφή µέσα από µια ουδέτερη αγορά τόσο πιο σηµαντικός είναι 

ο ρόλος αυτών. Κι αυτό γιατί ως ουδέτερος παράγοντα µια και µειώνει τον 

αριθµό των διοδίων επαφής συγκριτικά µε αυτές που υπάρχουν σε µια point to 

point κατάσταση. 

 Σήµερα µπορούν να προσδιοριστούν τέσσερις διαφορετικοί τύποι αλλαγών  

στα πλάισια του mobile commerce. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Κατευθυνόµενες από τους αγοραστές (Buyer Managed): Χρησιµοποιώντας τις 

δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία πολλοί αγοραστές έχουν συνεταιρισθεί 

και έχουν φτιάξει δίκτυα συναλλαγών για να ολοκληρώνουν τις 

χρηµατοοικονοµικές τους εργασίες. Στόχος είναι η ταχύτητα ολοκλήρωσης των 

συναλλαγών και της διαδικασίας των προµηθειών, η µείωση των διοικητικών 

εξόδων και η διασφάλιση των ενιαίων τιµών στα προς πώληση προϊόντα. 

2. Κατευθυνόµενες από τους προµηθευτές (Supplier Managed): Οι προµηθευτές  

που δραστηριοποιούνται σε αγορές µικρού µεγέθους είναι λογικό να  

κατευθύνουν οι ίδιοι τις συναλλαγές. 

3. Σχεδιαστές αγοράς (Market makers): Οι market makers είναι αυτόνοµοι και 

ανεξάρτητοι από αγοραστές και προµηθευτές. Ο ρόλος τους προσδιορίζεται ως  

τρίτου «ενδιάµεσου φορέα» και στόχος του είναι η γρήγορη και ανώνυµη  

παράδοση των προϊόντων. Τα έσοδα τους προέρχονται από τις παραγγελίες και 

τα κόστη των µεταφορών. 

4. Τρόπο ταξινόµησης των προϊόντων (Content Aggregators): Στόχος είναι η  

ταξινόµηση των προϊόντων σε καταλόγους και η διατήρηση και συντήρηση των 

υπαρχόντων. Σήµερα περίπου το 60% των προµηθευτών έχουν τους καταλόγους 



 51 

τους σε µορφή Hard Copy και µόλις το 40% βρίσκεται σε µορφή software οι 

οποίοι όµως ούτε καλά δοµηµένοι είναι  ούτε συνεχώς ανανεώνονται. 

 

2.2.3 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ MOBILE COMMERCE 

Στη παρούσα ενότητα θα παρουσιάστουν ορισµένες περιπτώσεις από τις 

οποίες έχουν όφελος οι εταιρίες εφαρµόζοντας το mobile marketing είτε 

αυτόνοµα είτε ως υποστηρικτικό εργαλείο άλλων προωθητικών ενεργειών46
: 

1.Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα. Στη ροή του προγράµµατος οι 

τηλεθεατές ή ακροατές µπορούν να κληθούν να συµµετέχουν ενεργά, στέλνοντας 

µηνύµατα SMS µε συγκεκριµένο περιεχόµενο. Η όλη διαδικασία επιτρέπει στον 

τηλεθεατή/ακροατή να έχει πιο ενεργό ρόλο από τον παραδοσιακά παθητικό 

ρόλο, ενώ και το κανάλι ή ο σταθµός έχει άµεση ένδειξη για το κοινό του. 

2.Αποστολή προωθητικών µηνυµάτων. Η αποστολή προωθητικών µηνυµάτων 

µέσω SMS είναι πιο αποτελεσµατική από άλλες µορφές άµεσου marketing, µε 

την έννοια ότι έχει καλύτερο βαθµό ανταπόκρισης. Επίσης, το κόστος αποστολής 

SMS µηνυµάτων είναι πολύ µικρότερο από αυτό της ταχυδροµικής αποστολής.  

Το µεγάλο πρόβληµα είναι η συλλογή και επεξεργασία της λίστας αποδεκτών, 

καθώς και η επιλογή της κατάλληλης στιγµής για την αποστολή των µηνυµάτων, 

θέµα αρκετά κρίσιµο στην περίπτωση του SMS. 

3.Παροχή περιεχοµένου. Αρκετά διαδεδοµένη πρακτική, κατά την οποία µε την  

αποστολή κάποιου µηνύµατος µε επιπλέον χρέωση ο πελάτης ζητάει να 

πληροφορηθεί για κάτι ή να λάβει κάποια υπηρεσία. Μάλιστα, στις περισσότερες  

περιπτώσεις και η ίδια η υπηρεσία παρέχεται µε SMS. 

4.∆ιαγωνισµοί. Τα µηνύµατα SMS είναι ο πλέον εύχρηστος τρόπος για να 

συµµετάσχει κάποιος σε ένα διαγωνισµό. Εάν το όλο σενάριο έχει στηθεί καλά  

και κινεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών, µπορούµε να έχουµε επιπλέον 

συµµετοχές µε τη βοήθεια του viral marketing. 

Το mobile commerce έρχεται να επιλύσει ή να καλύψει µια σειρά 

προβληµάτων που εµφανίζονται στις σύγχρονες αγορές. Τα προβλήµατα αυτά 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
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 Swartz, N. (2010) “Hot and cold m-commerce opportunities” Wireless Review 
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1. Η γεωγραφική διασπορά των αγορών από µόνη της δηµιουργεί 

προβλήµατα στο εµπόριο και τις συναλλαγές. Η απόσταση είναι εκείνο το  

κριτήριο που τελικά χαρακτηρίζει τις αγορές αποτελεσµατικές και 

κερδοφόρες ή αναποτελεσµατικές και δύσκολα βιώσιµες. Ξεπερνώντας τις 

γεωγραφικές αντιξοότητες απελευθερώνονται οι αγορές και 

δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του κινητού εµπορίου 

και πιο συγκεκριµένα των Business-to-Business (Β2Β – διεπιχειρησιακών) 

ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

2. Οι συναλλαγές ανάµεσα στις εταιρείες είναι µια αρκετά δύσκολη υπόθεση 

Το να λαµβάνεις την κατάλληλη πληροφόρηση την κατάλληλη χρονική  

στιγµή είναι κάτι πολύ σηµαντικό για µια εταιρεία. Οι εταιρείες αυτό που 

πραγµατικά χρειάζονται είναι να χρησιµοποιήσουν το Internet ως µέσο 

συνεργασιών και όχι απλά ως ένα ακόµη κανάλι διανοµής, αγορών και 

πωλήσεων.  

3. Οι  προµηθευτές δεν γνωρίζουν ακριβώς πότε οι καταναλωτές θα 

αγοράσουν τα προϊόντα τους, γι αυτό το λόγο φροντίζουν να δηµιουργούν 

αποθέµατα για να καλύψουν όλα τα δυνατά σενάρια. ζήτησης. Οι 

αγοραστές από την άλλη δεν έχουν µεγάλη δυνατότητα να αναζητούν και 

να βρίσκουν όλες τις εναλλακτικές πηγές προσφοράς των προϊόντων κάθε  

φορά που η αγορά (δοµή και διάστασή της) αλλάζει.. Ο ρόλος του  

διαδικτύου είναι καθοριστικός σ ' αυτό το τοµέα µιας και δίνει την 

δυνατότητα της διάχυσης της πληροφορίας γρήγορα και ανάλογα µε τις 

συνεχώς υπό διαµόρφωση συνθήκες των αγορών. 

 

2.2.4 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MOBIILE 

COMMERCE 

 Οι αρνητικές επιπτώσεις σχετίζονται κυρίως µε τη δυνατότητα που δίνεται 

σε διάφορους ανθρώπους, να υποκλέψουν προσωπικά δεδοµένα αλλά και 

στοιχεία σε σχέση µε τις εταιρέιες. Οι διαδικασίες που ανατύσσονται µέσω 

κινητού θα πρέπει να προστατεύονται µέσω συγκεκριµένων τεχνολογιών όπως η 

κρυπτογραφία,  

       Το βασικό δοµικό στοιχείο ονοµάζεται κρυπτοσύστηµα ή αλγόριθµος 
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κρυπτογράφησης. Το κρυπτοσύστηµα ορίζει ένα ζεύγος µετασχηµατισµών, την 

κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση είναι µια 

διαδικασία που εφαρµόζεται στα δεδοµένα (plaintext) και τα µετασχηµατίζει σε 

ακατανόητα δεδοµένα.  

Η αποκρυπτογράφηση εφαρµόζεται στο ciphertext και το µετασχηµατίζει 

στο αρχικό µήνυµα. Ο µετασχηµατισµός της κρυπτογράφησης δέχεται ως είσοδο 

τα δεδοµένα και το κλειδί κρυπτογράφησης. Όµοια ο µετασχηµατισµός της  

αποκρυπτογράφησης δέχεται ως είσοδο τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα 

(ciphertext) και το κλειδί αποκρυπτογράφησης. Το κλειδί, σε κάθε περίπτωση 

είναι µία τυχαία ακολουθία από bits, το πλήθος των οποίων καθορίζει το 

συγκεκριµένο κρυπτοσύστηµα.  

Μια προφανής λύση ενός κρυπτοσυστήµατος είναι η εξασφάλιση της 

µυστικότητας των δεδοµένων (data confidentiality). Υπάρχουν δύο κατηγορίες 

αλγορίθµων κρυπτογράφησης. Οι συµµετρικοί ή ιδιωτικού κλειδιού αλγόριθµοι 

και οι αλγόριθµοι δηµοσίου κλειδιου. Κάθε µία κατηγορία έχει συγκεκριµένα 

πλεονεκτήµατα και χρησιµοποιείται µε διαφορετικό τρόπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MOBILE COMMERCE 

 Με έναν απλό ορισµό, θα µπορούσε κάποιος να πει πως το m-commerce 

είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του κινητού. Βέβαια, εάν 

θέλει να είναι κάποιος πιο σωστός µε τον όρο m-commerce εννοείται κάθε 

εµπορική συναλλαγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο, 

δηλαδή µε τη χρήση κινητών που συνδέονται µέσω τηλεφωνικών γραµµών47
.  

Για την πραγµατοποίηση µιας τέτοιας συναλλαγής χρησιµοποιούνται 

πολύπλοκοι προγραµµατιστικοί µηχανισµοί και το κατάλληλο λογισµικό το οποίο 

επιτρέπει την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (Electronic Data Interchange- 

EDI) ανάµεσα στις δύο πλευρές (µεταξύ επιχειρήσεων αλλά και µεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών) που εµπλέκονται στη συγκεκριµένη συναλλαγή. 

Με άλλα λόγια, η συγκεκριµένη µορφή συναλλαγής πραγµατοποιείται µόνο µέσω 

υπολογιστών, παρακάµπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και ελαχιστοποιώντας 

ταυτόχρονα την πιθανότητα λάθους και την κακόβουλη χρήση στοιχείων. 

Ήδη, πλειάδα επιχειρήσεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωµένες 

Πολιτείες διαθέτουν τα προϊόντα τους µέσω του διαδικτύου. Στην Ελλάδα, αν και 

υπάρχει µια σχετική καθυστέρηση σε αυτό τον τοµέα, οι εξελίξεις είναι 

σηµαντικές και υπάρχουν ήδη αρκετές εταιρίες και επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο m-commerce.  

Επιπλέον υπάρχουν ήδη στην Ελλάδα και εταιρίες που προσφέρουν λύσεις 

m-commerce σε επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει ή θα ήθελαν να ανοίξουν κάποιο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος λόγος που µια επιχείρηση 

δραστηριοποιείται σε ηλεκτρονικό επίπεδο είναι για να προσελκύσει αγοραστικό 

κοινό πέρα από τα στενά όρια της γεωγραφικής της έδρας, αυξάνοντας έτσι τις 

πωλήσεις των προϊόντων της και κατά συνέπεια τα έσοδά της.  

Σε γενικές γραµµές µπορεί κάποιος να πεί πως οι συναλλαγές µέσω m-

commerce γίνονται ως εξής48
: 

Οι επιχειρήσεις προσφέρουν στις σελίδες του ηλεκτρονικού τους 
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 Μαραβέλιας Θ.(2007), Συναλλαγές µέσω Κινητού, Σταµούλης 
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 Νόνας ∆., Γεωργόπουλος Ν., (2001) “Η Ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου και οι Σύγχρονες 

Χρηµατοοικονοµικές Συναλλαγές”, Επιστηµονική Επετηρίδα Πανεπιστηµίου Πειραιώς, 
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καταστήµατος ένα είδος on-line καταλόγου µε όλα τα προϊόντα τους, τα 

λεπτοµερή χαρακτηριστικά τους και βέβαια τις αντίστοιχες τιµές τους.  

Από την άλλη πλευρά, οι ηλεκτρονικοί πελάτες έχουν στη διάθεσή τους ένα 

«καλάθι» στο οποίο στοιβάζουν τα προϊόντα που επιθυµούν να αγοράσουν και 

έχοντας ολοκληρώσει τα ψώνια τους από το συγκεκριµένο site, δίνουν την τελική 

παραγγελία τους, η οποία και εκτελείται αυτόµατα49
. 

Οι πληρωµές, όπως και οι παραγγελίες , γίνονται και αυτές ηλεκτρονικά, 

µέσω της πιστωτικής κάρτας του καταναλωτή η οποία χρεώνεται µε το αντίστοιχο 

ποσό και σε µερικές περιπτώσεις και µέσω αντικαταβολής. 

Θα λέγαµε πως το m-commerce ενδείκνυται για επιχειρήσεις που παράγουν 

βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα και δη βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα το οποία δεν 

διακρίνονται για τη µοναδικότητά τους και δεν χρειάζεται ο αγοραστής κατά 

κάποιο τρόπο να τα «δοκιµάσει» πριν τα αγοράσει, όπως βιβλία, εισιτήρια, CD, 

διάφορα είδη δώρων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν απαιτούν 

κάποιου είδους test drive, προγράµµατα software & hardware, καινούρια 

αυτοκίνητα κλπ. 

Τα Πλεονεκτήµατα του m-commerce για τον καταναλωτή είναι50
: 

•  Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Με άλλα 

λόγια οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµεί, µπορεί ο καταναλωτής να αγοράσει 

π.χ. ένα CD, ένα αεροπορικό εισιτήριο, ή ακόµα και τα µονωτικά υλικά που 

χρειάζονται για την οικοδοµή σας. 

•  Το κόστος των προϊόντων που πωλούνται µέσω κινητού είναι κατά γενικό 

κανόνα πολύ χαµηλότερο από τις τιµές του εµπορίου, αφού ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι απαλλαγµένο από µεγάλο µέρος του 

λειτουργικού κόστους ενός πραγµατικού καταστήµατος (ενοικίαση χώρου 

και «αέρα», ηλεκτρικό, νερό κλπ) και γενικά απαιτεί πολύ λιγότερο 

υπαλληλικό προσωπικό. 

•  Η αγορά είναι πραγµατικά παγκόσµια. Με άλλα λόγια, µπορεί ο 
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καταναλωτής µέσω του υπολογιστή του να αγοράσει ακόµα και κάτι το 

οποίο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, χωρίς να πρέπει πια να περιµένει πότε 

κάποιος φίλος σας θα ταξιδέψει στο εξωτερικό για να σας το φέρει. 

•  Η συναλλαγή είναι γρήγορη και άµεση. Με άλλα λόγια, από τη στιγµή που 

ολοκληρώνετε η παραγγελία, το αργότερο σε 3-4 ηµέρες την έχει λάβει ο 

καταναλωτής, ακόµα και αν εκείνη τη στιγµή το προϊόν βρισκόταν στην 

άλλη άκρη του πλανήτη. 

• Επιτρέπει τη συµµετοχή σε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες (virtual auctions 

virtual auctions) 

• Επιτρέπει την επαφή µε άλλους καταναλωτές µέσα από τις λεγόµενες 

ηλεκτρονικές κοινότητες (electronic communities electronic communities), 

µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών.  

• ∆ιευκολύνει τον ανταγωνισµό, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των 

τιµών 

• Το m-commerce επιτρέπει σε όλο και περισσότερα άτοµα να εργάζονται 

στο σπίτι και να κυκλοφορούν λιγότερο για ψώνια, περιορίζοντας έτσι την 

κίνηση στους δρόµους και τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

• Επιτρέπει την πώληση αγαθών σε µειωµένες τιµές και έτσι συντελεί στη 

βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης λιγότερο ευνοηµένων κοινωνικών 

οµάδων. 

• ∆ίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους του Τρίτου Κόσµου και αγροτικών 

περιοχών να απολαµβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες που αλλιώς δεν θα τους 

ήταν προσιτά. Παράδειγµα, η δυνατότητα επαγγελµατικής κατάρτισης και η 

απόκτηση διπλωµάτων Πανεπιστηµίων. 

• ∆ιευκολύνει την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών στους πολίτες, όπως ιατρική 

περίθαλψη, εκπαίδευση κλπ. 

Αλλά το πιο πρακτικό και πιο σηµαντικό όφελος για τον καταναλωτή από το m-

commerce είναι το ότι51
: 
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•  O καθένας βρίσκει αυτό που θέλει, όποτε το θέλει, χωρίς να κάνει βήµα, 

χωρίς δηλαδή κόπο και χωρίς καµία σπατάλη χρόνου.  

Τα Πλεονεκτήµατα του m-commerce για την εταιρία52
: 

•  Όπως προαναφέρθηκε, κάθε εταιρία που έχει ηλεκτρονική παρουσία 

µπορεί να διευρύνει τον κύκλο εργασιών της επεκτείνοντας τα γεωγραφικά 

όρια των συναλλαγών της. Αυτό σηµαίνει πως κάθε επιχείρηση που 

διαθέτει τα προϊόντα της online µπορεί και αποκτά πελάτες σε περιοχές που 

βρίσκονται µακριά από την έδρα της, ακόµα και στο εξωτερικό. Με άλλα 

λόγια, κάθε επιχείρηση που έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, είναι σαν να 

έχει υποκαταστήµατα σε πολλές περιοχές και µάλιστα µε ελάχιστο 

λειτουργικό κόστος. 

•  Κάθε εταιρία που χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες- όπως το Internet- 

γίνεται εξ ορισµού πιο ανταγωνιστική, αφού µπορεί να ενηµερώνεται πιο 

εύκολα για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της. Με άλλα λόγια και µε 

δεδοµένο το ότι σε λίγα χρόνια όλες οι εµπορικές δραστηριότητες θα 

γίνονται µέσω Internet, το m-commerce είναι η νέα µεγάλη πρόκληση για 

κάθε εταιρία που θέλει να είναι ανταγωνιστική. 

•  Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπουν την αµφίδροµη σχέση µεταξύ 

επιχείρησης και καταναλωτή (interaction). Αυτό σηµαίνει πως κάθε εταιρία 

µέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών µπορεί να συλλέξει πολλά στοιχεία 

για τις συνήθειες, τις ανάγκες και τα γούστα των καταναλωτών και 

σύµφωνα µε αυτά να αναπροσαρµόσει την πολιτική της προς το θετικότερο. 

•  Τέλος, γνωρίζοντας τις συγκεκριµένες ανάγκες των πελατών τους, οι 

εταιρίες µπορούν να προχωρήσουν στη δηµιουργία συγκεκριµένων 

προϊόντων είτε ανταποκρινόµενων σε έναν καταναλωτή, είτε σε µια οµάδα 

καταναλωτών που χρειάζονται ένα νέο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει ακόµα 

στην αγορά. 

Από την άλλη υπάρχουν λόγοι που µπλοκάρουν τη πρόθεση των καταναλωτών 

να προβούν σε αγορές µέσω του Ίντερνετ αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 
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1. Το  κόστος και η υποστηρικτική επιχειρηµατολογία. το κόστος ανάπτυξης 

εφαρµογών m-commerce σε µία επιχείρηση µπορεί να είναι πολύ υψηλό και 

πιθανά λάθη που δηµιουργεί η έλλειψη εµπειρίας είναι πιθανόν να 

οδηγήσουν σε σοβαρές καθυστερήσεις. Ακόµα, η επιχειρηµατολογία για 

την υποστήριξη της µελέτης σκοπιµότητας του νέου εγχειρήµατος ενδέχεται 

να βασίζεται σε παράγοντες που δεν είναι εύκολο να µετρηθούν και να 

ποσοτικοποιηθούν. 

2. Ασφάλεια των συναλλαγών και εξασφάλιση της ιδιωτικότητας. Οι 

καταναλωτές δίνουν µεγάλη βαρύτητα σε τέτοια θέµατα, παρόλο που τόσο 

τα συστήµατα ασφαλείας όσο και τα µέτρα  για την προστασία της 

ιδιωτικότητας των καταναλωτών, συνεχώς βελτιώνονται.  

3. Η µεγαλύτερη πρόκληση του m-commerce είναι ακριβώς να µπορέσει να 

πείσει για την ασφάλεια των online συναλλαγών  

4. Έλλειψη εµπιστοσύνης και αντίσταση των χρηστών. Οι καταναλωτές 

δύσκολα εµπιστεύονται έναν απρόσωπο πωλητή και  ακόµα λιγότερο τις 

συναλλαγές χωρίς έγγραφα και το ηλεκτρονικό χρήµα. 

5. Αδυναµία άµεσης επαφής µε το  προϊόν. 

6. Πολλά θέµατα νοµικής φύσεως παραµένουν προς επίλυση και οι 

κυβερνητικές ρυθµίσεις και τα πρότυπα δεν έχουν ακόµα µελετηθεί σε 

βαθµό ώστε να  καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

7. Το m-commerce είναι ένας τοµέας σε εξέλιξη, µεταβάλλεται ραγδαία. 

Πολλοί άνθρωποι περιµένουν να σταθεροποιηθεί σε κάποιο σηµείο πριν 

αποφασίσουν να εισέλθουν σε αυτόν τον χώρο. 

8. Ανεπάρκεια πολλών υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως κέντρα 

κατοχύρωσης των πνευµατικών δικαιωµάτων, εξειδικευµένοι εφοριακοί για 

το m-commerce κλπ. 

9. Έλλειψη «κρίσιµης µάζας χρηστών». Στις περισσότερες εφαρµογές δεν 

υπάρχουν ακόµα αρκετοί αγοραστές και πωλητές για επικερδείς 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες m-commerce. 

10. Υπάρχει ο φόβος ότι το ΗΕ µπορεί να καταλήξει σε αποδυνάµωση των 

ανθρώπινων σχέσεων. 
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11. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ακόµα ακριβή ή και πολύπλοκη για 

κάποιους δυνητικούς καταναλωτές 

  Οι παραπάνω λόγοι και κυρίως λόγοι ασφάλειας, δεν έχουν βοηθήσει 

ακόµα το m-commerce να αντικαταστήσει πλήρως της ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Συγκεκριµένα σε µία έρευνα που παραθέτει ο Πολίτης Μιχάλης το 2006 στο 

άρθρο του «∆εν αγαπούν όλοι το Ίντερνετ» αναφέρει ότι53
: 

• Το 63% (κατ ' άλλους το 75%) των πελατών εγκαταλείπουν τα shopping 

carts, αφήνοντας τις παραγγελίες τους στη µέση.  

• Το 59% των αγοραστών δεν είναι ικανοποιηµένοι από τον τρόπο 

λειτουργίας των online καταστηµάτων. (eMarketer)  

• Το 70% των χρηστών εγκαταλείπουν τα sites µετά από 12 λεπτά ή λιγότερο 

(webtop.com)  

Ωστόσο,  

• Το 17% των offline πωλήσεων στις ΗΠΑ γίνεται µετά από έρευνα αγοράς 

στο Internet (Europemedia).  

Φαίνεται λοιπόν, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν πρόβληµα µε τη 

µελέτη των online καταχωρήσεων, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να 

αγοράζουν παραδοσιακά. 

 Για να αντιµετωπίσουν αυτά τα φαινόµενα και να βελτιώσουν την ποιότητα 

των υπηρεσιών τους, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα υιοθετούν συνεχώς νέες 

τεχνολογίες, δοκιµάζουν καινούρια συστήµατα και µελετούν προσεκτικά κάθε 

πρόβληµα ή απαίτηση των πελατών τους. Συγκεκριµένα:  

1. Επένδυσαν στο Personalisation. Όµως, µόλις το 7% των online αγοραστών 

έχουν δοκιµάσει πώς λειτουργούν οι wish lists και άλλες παρόµοιες 

υπηρεσίες, ενώ ελάχιστοι από αυτούς (8%) τις έχουν χρησιµοποιήσει για 

τις αγορές τους (Jupiter Media Matrix).  

2. Θωράκισαν τα συστήµατα ασφαλείας τους µειώνοντας στο ελάχιστο τα 

προβλήµατα από τις online απάτες. Ωστόσο, το κοινό (σε ποσοστό 72%) 
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εξακολουθεί να δηλώνει ότι φοβάται, παρότι η πλειοψηφία των χρηστών 

αναφέρει ότι δεν υπήρξε ποτέ θύµα απάτης και δεν γνωρίζει κανέναν που 

να του συνέβη κάτι τέτοιο. (Ipsos-Reid)  

3. Μείωσαν τις τιµές τους, αλλά µόνο το 15% των online αγοραστών δηλώνει 

ότι προτιµά τις online αγορές λόγω των χαµηλότερων τιµών που 

προσφέρουν τα e-shops.   

4. Παρέχουν ειδικές προσφορές και αυξηµένες δυνατότητες σε όσους 

επικοινωνούν µαζί τους, αλλά το 50% των χρηστών εγκαταλείπει αµέσως 

όποιο site ζητά ακόµη και τα απλούστερα προσωπικά δεδοµένα (π.χ. 

email), ενώ η πλειοψηφία όσων συµπληρώνουν τέτοιες φόρµες δηλώνουν 

συνήθως πλαστά στοιχεία. (Pew Internet & American Life Project)  

5. ∆απανούν τεράστια ποσά για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, αλλά οι 

χρήστες αδιαφορούν, οδηγώντας στη χρεοκοπία ακόµη και το καλύτερο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα του κόσµου που πήρε άριστα τόσο στη σχεδίαση 

όσο και στη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του κοινού. (Πρόκειται 

για το Garden.com, βραβευµένο από το Ryerson Polytechnic University του 

Τορόντο.)  

Πέρα από την πλειάδα ορισµών που υπάρχουν για την ποιότητα, κρίνεται 

σκόπιµο να αναφερθεί και αυτός που προέρχεται από το British Standards 

Institution. Σύµφωνα µε αυτόν, η ποιότητα ορίζεται ως « το σύνολο των ιδιοτήτων 

και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος  ή µιας υπηρεσίας, οι οποίες βασίζονται στη 

δυνατότητά  της να ικανοποιήσει συγκεκριµένες εκφρασµένες ή λανθάνουσες 

ανάγκες»
54

.  

Για την πληρέστερη κατανόηση του παραπάνω ορισµού πρέπει να 

προσδιοριστούν οι ανάγκες που αναφέρονται στον παραπάνω ορισµό. Αυτός ο 

προσδιορισµός των αναγκών µπορεί και πρέπει να γίνεται µέσα στην κάθε 

επιχείρηση.  

Σε κάθε περίπτωση οι ανάγκες είναι άµεσα εξαρτηµένες από τους στόχους 

που θέτει η κάθε επιχείρηση. Στον ακόλουθο ορισµό κατά Juran «Ποιότητα 

σηµαίνει να ικανοποιούµε τους πελάτες και όχι απλά να τους προστατεύουµε από 

                                                 
54

 ΙΒΜ Corporation, (2000)"Creating a successful business-to-business e-marketplace - Strategic 

design considerations" 



 61 

δυσφορίες ή δυσάρεστες καταστάσεις. Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι «κάθε 

είδος επιχείρησης µπορεί να χαρακτηριστεί ως υψηλής ή χαµηλής ποιότητας και 

αυτό εξαρτάται από το πόσο εξυπηρετεί σωστά την πελατεία της»
55

. 

Ένας πιο σύνθετος ορισµός προσεγγίζει την ποιότητα ως εξής: «η ποιότητα 

συµπεριλαµβάνει το βαθµό στον οποίο οι ιδιότητες της εξυπηρέτησης που 

επιθυµούν να έχουν οι πελάτες έχουν αναγνωριστεί και ενσωµατωθεί στην παροχή 

υπηρεσίας και το βαθµό επίτευξης των επιθυµητών επιπέδων αυτών των ιδιοτήτων 

που γίνονται αντιληπτά από τους πελάτες».  Έτσι λοιπόν, «η ποιότητα δεν µπορεί 

να αποτιµηθεί σε απόλυτους όρους, αλλά πρέπει να ανταποκρίνεται / αντιστοιχεί 

στις προσδοκίες της πελατείας». Αρχικά, η ποιότητα σαν έννοια, ήταν 

µονοδιάστατη µε στόχους και αναφορές που προσέγγιζαν µόνο το φάσµα του 

ελέγχου. Στη σηµερινή εποχή έχει µετεξελιχθεί σε µία έννοια όπου έχει 

διευρυνθεί και στα ευρύτερα πλαίσια της συµπεριλαµβάνονται η ποιότητα του 

σχεδιασµού και του µηχανισµού παραγωγής των προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών, καθώς και η αξιολόγηση των ίδιων των επιχειρήσεων, καλύπτοντας 

ολόκληρο το φάσµα των επιχειρηµατικών λειτουργιών. Η ποιότητα αποτελεί ένα 

αναπόσπαστο κοµµάτι της διοίκησης, όπου σκοπός της είναι η συνεχής αναζήτηση 

βελτίωσης όλων των τµηµάτων της παραγωγής µέχρι και το τελικό προϊόν ή 

υπηρεσία.  

Για να υπάρχουν καλύτερα λειτουργικά αποτελέσµατα στο λογιστικό κλάδο 

θα πρέπει η ποιότητα να αντιµετωπίζεται ως στρατηγικό ζήτηµα και όχι απλά σαν 

ένα συνεπαγόµενο αποτέλεσµα άλλων διαδικασιών ή σαν ένα τµήµα διαφόρων 

διαδικασιών.  Αν η ποιότητα αντιµετωπιστεί σαν βασικός πυλώνας προσέγγισης 

του λογιστικού προϊόντος, τότε η θετική επίδρασή της θα γίνει αντιληπτή όχι µόνο 

στον πελάτη – καταναλωτή, αλλά και στον ίδιο το µικρόκοσµο της επιχείρησης. Η 

υιοθέτηση προ-ενεργητικής στρατηγικής σχετικά µε την ποιότητα αποτελεί έναν 

ακρογωνιαίο λίθο όπου υποστηρίζονται όλα τα συστατικά στοιχεία  του 

παραγωγικού συστήµατος και των τοµέων εξυπηρέτησης56
.  

Ο ορισµός του BSI για την ποιότητα όπως διατυπώθηκε πιο πάνω, δίνει την 

εντύπωση αρχικά τουλάχιστον, ότι είναι µία ολοκληρωµένη προσέγγιση. Όµως 
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στην πραγµατικότητα, διακρίνονται σηµεία ασάφειας που αφορούν στον 

εντοπισµό και στην ενσωµάτωση στην υπηρεσία ή στο προϊόν των αναγκών των 

πελατών -καταναλωτών. Σηµαντικό ρόλο επίσης παίζει και η έκταση στην οποία 

οι πελάτες – καταναλωτές νιώθουν ότι οι ανάγκες τους έχουν επαρκώς 

ικανοποιηθεί. 

Η εξυπηρέτηση αποτελεί ένα σύνθετο πλέγµα όπου εµπλέκεται το προϊόν, 

αυλό, απτό ή σύνθετο και  ο καταναλωτής είτε ενδιάµεσος (mediator) είτε ο 

τελικός. Στην προκειµένη περίπτωση, ένας καταναλωτής επιθυµεί να κάνει µία 

κράτηση ενός δωµατίου σε µία λογιστική µονάδα.  

Ο καταναλωτής θα βιώσει την εξυπηρέτηση από κάποιον υπάλληλο του 

λογιστηρίου και µε βάση την εµπειρία που θα βιώσει ακόµα και στο επίπεδο της 

αρχικής παρουσίασης του προϊόντος, θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει στο 

επόµενο στάδιο που είναι η απόφαση αγοράς ή µη του συγκεκριµένου προϊόντος.  

Το προϊόν ενδέχεται να είναι άριστα στηµένο και να παρουσιάζεται άρτια 

κατά την άποψη της διοίκησης της µονάδας. Παρόλα αυτά κάποιοι δυνητικοί 

πελάτες θα προχωρήσουν σε κατανάλωση και κάποιοι όχι. Ο παράγοντας που 

παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην απόφαση του πελάτη, είναι το κατά πόσο έχει 

επιτευχθεί από την πλευρά της επιχείρησης να ενσωµατωθούν στο προϊόν οι 

προσδοκίες που θα έκαναν τον καταναλωτή να το αποδεχθεί και να προχωρήσει 

στο στάδιο της αγοράς. Κατά τους Barnett και Kemp οι ίδιοι οι πελάτες 

αποτελούν µέρος της εµπειρίας εξυπηρέτησης και λόγω αυτού µεταφέρουν στο 

ίδιο το προϊόν ένα σύνολο προσδοκιών και αντιλήψεων που δεν µπορούν να 

ελεγχθούν από την επιχείρηση57
.  

Στο παραπάνω παράδειγµα προκύπτουν και κάποιες άλλες παράµετροι που 

µπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αγορά του συγκεκριµένου λογιστικού 

προϊόντος. Ένας από αυτούς είναι αν ο τρόπος παρουσίασης του προϊόντος είναι 

σύµφωνος µε αυτόν που έχει επιλέξει η επιχείρηση και αν υπάρχει οµοιογένεια 

παρουσίασης του από όλους τους εµπλεκόµενους σε αυτήν. ∆εύτερος 

καθοριστικός παράγοντας είναι ο έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήµατα των 

προσδοκιών του πελάτη. Γνωρίζοντας ότι οι ανάγκες µεταβάλλονται και µάλιστα 
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µε ταχύ ρυθµό στις ηµέρες µας, είναι πολύ εύκολο να εµµένει η διοίκηση της 

λογιστικής επιχείρησης σε σύνολο προσδοκιών που πλέον είναι ξεπερασµένες από 

τον καταναλωτή µε ότι επιπτώσεις αυτό συνεπάγεται.  

Ένας εξίσου σηµαντικός ορισµός περί Ποιότητας δίδεται από τον  

∆ερβιτσιώτη το 2001 σύµφωνα µε τον οποίο: «Ποιότητα είναι ο βαθµός υπεροχής / 

εξαιρετικής επίδοσης που επιδιώκεται και ο έλεγχος µεταβλητότητας στην επίτευξη 

αυτής της υπεροχής στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της πελατείας». Σε σχέση µε 

τους υπόλοιπους ορισµούς Ποιότητας, ο ορισµός του Wyckoff προσδίδει µία πιο 

θετική διάσταση στην ποιότητα και είναι χρήσιµος διότι εµπεριέχει δύο 

σηµαντικές ιδέες58
. 

Ο σχεδιασµός ποιότητας των προϊόντων µε την προϋπόθεση ότι η διοίκηση 

ενισχύει και παρακολουθεί το προϊόν. Με βάση το παραπάνω, ο σχεδιασµός της 

ποιότητας αποτελεί το σηµείο αφετηρίας για την ανάπτυξη του πιο κατάλληλου 

µάνατζµεντ ποιότητας. Η παραπάνω ιδέα αποτελεί ένα κρίσιµο στοιχείο σε µία 

στρατηγική ποιότητας . Η έκταση όπου το προϊόν ικανοποιεί το σύνολο των  

αναγκών του πελάτη. Στον λογιστικό κλάδο υπάρχει µία ιδιαιτερότητα. Οι 

περιφερειακές ανάγκες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο σε σχέση  . Και αυτό γιατί οι 

βασικές ανάγκες θεωρούνται αυτονόητο ότι θα ικανοποιηθούν. Τη διαφοροποίηση 

την κάνουν οι περιφερειακές. Οι συνείδησή τους οι πελάτες έχουν αναπτύξει την 

εικόνα ενός λογιστηρίου και έχουν προτυποποίηση κάποιες από τις υπηρεσίες του 

και τις παροχές του σε τέτοιο βαθµό όπου δεν εκπλήσσονται όταν οι προσδοκίες 

τους εκπληρώνονται.  

Και αυτό γιατί η οποιαδήποτε ικανοποίηση των προσδοκιών τους για 

βασικές ανάγκες θεωρείται δεδοµένη. Για να δηµιουργηθεί ουσιαστική 

ικανοποίηση, θα πρέπει η εξυπηρέτηση να υπερβεί την ικανοποίηση των βασικών 

αναγκών. Συνεπώς, η ικανοποίηση τόσο των κοινωνικών, όσο και των 

ψυχολογικών αναγκών του καταναλωτή, είναι το µέσο που θα οδηγήσει στην 

τελική ικανοποίηση του. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το προϊόν θα πρέπει να 

συγκλίνει προς την έννοια της Ολικής Ποιότητας. 
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Ο χρήστης του m-commerce, έχει να κερδίσει σηµαντικά οφέλη από τη 

χρήση του m-commerce και συγκεκριµένα59
: 

1) Ευρεία γεωγραφική κάλυψη: οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

απευθυνθούν σε πελάτες που βρίσκονται παντού, χωρίς τη σύσταση τοπικού 

υποκαταστήµατος. 

2) Ελαχιστοποίηση της προµηθευτικής αλυσίδας: ο προµηθευτής µπορεί να 

απευθυνθεί απευθείας στον πελάτη, χωρίς την ανάµειξη «ενδιάµεσων». 

3) Μείωση λειτουργικού κόστους: η µείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες µε 

ελάχιστο κόστος. Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθµός των πελατών ενός 

ηλεκτρονικού καταστήµατος, τόσο µειώνεται το συνολικό κόστος εξυπηρέτησής 

τους. 

4) Συνεχής λειτουργία: το διαδίκτυο είναι ίσως τα µοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης 

πελατών που επιτρέπει την πραγµατοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγµή το 

24ωρο. 

5) Εργαλείο µάρκετινγκ: οι επιχειρήσεις µπορούν να εκµεταλλευτούν τις 

δυνατότητες του διαδικτύου για προσφορές, διαχείριση και ενηµέρωση πελατών, 

στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων. 

6) Αύξηση των πωλήσεων 

7) Άµεση ικανοποίηση των πελατών 

8) Άµεση ενηµέρωση των πελατών για καινούρια προϊόντα 

9) Βελτίωση της επικοινωνίας µε τους πελάτες 

10) Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και των παραγγελιών 
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3.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ MOBILE COMMERCE 

Στον σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο του mobile commerce υπάρχουν 

διαθέσιµες πολλές εφαρµογές, υπηρεσίες και προϊόντα. Με τον όρο προϊόν 

αναφερόµαστε σε µια εµπορική εφαρµογή της ασύρµατης τεχνολογίας και όχι 

απλά σε µια συγκεκριµένη τεχνολογία ή συσκευή. Ακόµα και ένα SMS έχει µια 

εµπορική αξία, η οποία το καθιστά προϊόν του ασύρµατου κόσµου. Οι πέντε 

κύριες περιοχές του Mobile commerce αφορούν60
:  

1. Υπηρεσίες ασύρµατης πλατφόρµας βάσης (όπως είναι οι υπηρεσίες φωνής, 

τα SMS και η πρόσβαση στο διαδίκτυο)  

2. Υπηρεσίες Mobile commerce για καταναλωτές (όπως είναι το mobile 

banking που αναλύεται σε επόµενο κεφάλαιο)  

3. Υπηρεσίες Mobile commerce για επιχειρήσεις (όπως είναι οι κινητοί 

πράκτορες)  

4. Οικονοµικά µοντέλα για ασύρµατα δεδοµένα και πληροφορίες (όπως για 

παράδειγµα το κόστος των ασύρµατων µεταδόσεων)  

5. Εµπορικές εφαρµογές του ασύρµατου κινητού διαδικτύου  

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες Mobile commerce του ασύρµατου κόσµου µπορούν 

να οµαδοποιηθούν σε δυο βασικές κατηγορίες:  

1. Προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες «ώθησης»  

2. Προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες «έλξης»  

Όταν µιλάµε για έλξη (pulling) και ώθηση (push) αναφερόµαστε στο αν ο 

χρήστης που λαµβάνει στην φορητή του συσκευή κάποια προϊόντα και υπηρεσίες 

τα έχει ζητήσει (για παράδειγµα ένας χρήστης κινητού τηλεφώνου που ζητά 

δεδοµένα) ή εάν προωθούνται από τον Web εξυπηρετητή στην συσκευή του χωρίς 

ο ίδιος να τα ζητήσει (για παράδειγµα ενηµερωτικά µηνύµατα για κάποιο προϊόν). 

Αυτή η διαδικασία δεν έχει να κάνει µε το κλασσικό µοντέλο αίτησης-απόκρισης.  
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Στο µοντέλο έλξης, ο χρήστης ζητά πληροφορίες καλώντας ένα 

συγκεκριµένο URL όταν µιλάµε για ένα WAP κινητό ή µέσω ενός mini browser 

όταν µιλάµε για ένα PDA. Ο Web εξυπηρετητής επιστρέφει τα δεδοµένα που 

ζητήθηκαν από τον χρήστη.  Στο µοντέλο ώθησης από την άλλη πλευρά, τα 

δεδοµένα στέλνονται στον χρήστη µε βάση το γνωστό του προσωπικό προφίλ.  

Τέτοιες πληροφορίες µπορεί να είναι οι τιµές µετοχών τις οποίες ο χρήστης 

δείχνει ενδιαφέρον να αγοράσει ή να πουλήσει, πληροφορίες για νέα προϊόντα, 

όπως για παράδειγµα ένα νέο βιβλίο σε ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο για τον 

οποίο ο χρήστης έχει δείξει ενδιαφέρον µε αγορές προηγουµένων βιβλίων ή 

αγορές βιβλίων παρεµφερών συγγραφέων. 

Τέτοια προφίλ βασίζονται στα λεγόµενα cookies, τα οποία είναι υπεύθυνα 

για την τήρηση πληροφοριών σχετικά µε την συχνότητα των επισκέψεων του 

χρήστη σε Web τοποθεσίες αλλά και τις σελίδες εκείνες στις οποίες εκδήλωσε 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον (κάτι που φαίνεται από τον χρόνο παραµονής του στην 

συγκεκριµένη σελίδα)
61

.  

Με βάση λοιπόν το ιστορικό του χρήστη, µπορεί ένας Web εξυπηρετητής 

να βγάλει συµπεράσµατα για τα ενδιαφέροντα του χρήστη σχηµατίζοντας ένα 

προφίλ και στέλνοντας του πληροφορίες. 

 

3.2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ WAP ΏΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΈΛΞΗΣ  

Στο µοντέλο ώθησης των ασύρµατων τηλεπικοινωνιών, τα δεδοµένα 

στέλνονται σε µία συσκευή χωρίς να το ζητήσει προηγουµένως ο χρήστης. Τέτοια 

παραδείγµατα περιλαµβάνουν µηνύµατα κειµένου που στέλνονται σε κινητά 

τηλέφωνα για να ειδοποιήσουν τους πελάτες για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες 

καθώς και µηνύµατα µέσου pager.  

Στη διεργασία αυτή ένα µήνυµα στέλνεται στο pager ενός χρήστη, που τον 

πληροφορεί ότι κάποιος προσπαθεί να επικοινωνήσει µαζί του. Τα µηνύµατα 

κειµένου µέσω SMS είναι παρόµοια µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, γιατί είναι 

µια υπηρεσία αµφίδροµη. ∆ηλαδή µπορούν να σταλούν και να απαντηθούν 
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µηνύµατα από την ίδια υπηρεσία, µε περιεχόµενο µηνυµάτων ώθησης που 

περιλαµβάνει: τίτλους νέων, αποτελεσµάτων αγώνων, µετοχές κ.α.  

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας WAP είναι ότι 

υποστηρίζει τα SMS και τα κάνει διαθέσιµα µέσω των τυπικών πρωτοκόλλων του 

διαδικτύου. Πολλοί κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, προφέρουν πρόσθετες 

υπηρεσίες, όπως κανονικές Web τοποθεσίες που υποστηρίζουν ένα χρήστη 

κινητού τηλεφώνου.  

Το WAP έχει δηµιουργήσει ένα πρωτόκολλο τηλεπικοινωνιών που 

υποστηρίζει παράδοση περιεχοµένων που ξεκινούν από δίκτυα. Στο µοντέλο 

αρχιτεκτονικής WAP, η ώθηση αποτελείται από τρία βήµατα. Αρχικά, 

δηµιουργείται ένα µήνυµα πρωτοκόλλου.  

Έπειτα, το µήνυµα σχετίζεται για τον ασύρµατο τοµέα µε την WAP πύλη. 

Τέλος, ένας συγκεκριµένος πελάτης ή χρήστης κινητού τηλεφώνου λαµβάνει το 

µήνυµα. Η έναρξη της ώθησης και η WAP πύλη επικοινωνούν µεταξύ τους 

χρησιµοποιώντας το Push Access Protocol που βασίζεται στην XML. Εν 

συντοµία, η βασική λειτουργία PAP και η σειρά των διεργασιών είναι η εξής62
:  

1. Αυτός που εκκινεί την ώθηση επικοινωνεί µε την πύλη WAP. Το PAP 

έγγραφο περιέχει τη λειτουργία και τις ιδιότητες PAP.  

2. Το µήνυµα ώθησης έχει στόχο µια συγκεκριµένη WAP συσκευή πελάτη 

ανάλογα µε τον τύπο πληροφοριών.  

3. Το µήνυµα ώθησης προσαρµόζεται µε πληροφορίες προτίµησης, όπως ο 

υποστηριζόµενος τύπος συσκευών και χαρακτηριστικά συσκευών. Η 

συσκευή του πελάτη λαµβάνει το µήνυµα και τα περιεχόµενα του.  

Τα µηνύµατα κειµένου αποτελούν µέρος των περισσοτέρων φορητών 

συσκευών µαζί µε την τηλεφωνία φωνής, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και την 

ασύρµατη πρόσβαση. Η ενοποίηση αυτών των διαφορετικών υπηρεσιών 

πραγµατοποιείται σε µια συσκευή προσωπικής επικοινωνίας και δικτύωσης, που 

µπορεί να εντοπίσει αυτόµατα και να έχει πρόσβαση σε δίκτυα υπολογιστών. 
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3.3 ΠΡΟΦΙΛ ΏΘΗΣΗΣ  

Η Τεχνολογία ώθησης συναντάται από το ενσύρµατο διαδίκτυο για πολύ 

χρόνο πριν την εµφάνιση της ασύρµατης τεχνολογίας. Οι Web browser σε 

κανονικά PC µπορούν να διαµορφωθούν ώστε να λαµβάνουν πληροφορίες ώθησης 

και διάφοροι προµηθευτές λογισµικού προσφέρουν εφαρµογές ώθησης που 

µπορούν να µεταφερθούν και να εγκατασταθούν σε PC µε Web browser.  

Το προφίλ του χρήστη περιλαµβάνει πληροφορίες για αυτόν, όπως 

ενδιαφέροντα και προτιµήσεις. Ο χρήστης συµπληρώνει ένα προφίλ καθορίζοντας 

τη φύση και τον τύπο πληροφοριών που αιτούνται από το διαδίκτυο. Το προφίλ 

λειτουργεί σαν φίλτρο, φιλτράροντας τις άσχετες µε τις σχετικές πληροφορίες και 

βρίσκεται στο PC του πελάτη ή φιλοξενείται σε έναν εξυπηρετητή63
.  

Το επίπεδο των σχετικών πληροφοριών που φιλτράρονται εξαρτάται από 

την ποιότητα των πληροφοριών που αποθηκεύονται στο προφίλ. Οι πληροφορίες 

του προφίλ ενεργούν γενικά ως φίλτρα αναζήτησης. Το φίλτρο του προφίλ ψάχνει 

στο διαδίκτυο για περιεχόµενα που ταιριάζουν στο προφίλ του χρήστη. Το φίλτρο 

ανακαλεί µετά τις σχετικές πληροφορίες και τις δηµοσιεύει στο PC του χρήστη ή 

σε µια ασύρµατη συσκευή.  

Στον επαγγελµατικό τοµέα, το προφίλ χρησιµοποιείται σε τακτική βάση. 

Στον ασύρµατο επιχειρηµατικό κόσµο, η τεχνολογία ώθησης χρησιµοποιείται από 

εταιρείες που έχουν µεγάλες και διαφορετικές οµάδες πωλητών που τους 

ειδοποιούν για τυχόν αλλαγές στα προϊόντα.  

Η χρήση πρακτόρων είναι µια ενδιαφέρουσα και πολύπλοκη περιοχή 

έρευνας σε σχέση µε τους υπολογιστές και αφορά την ανάπτυξη αλγορίθµων 

αναζήτησης που παραδίδουν µε ακρίβεια τις πληροφορίες που ζητούνται από τον 

χρήστη. 

 

3.4 COOKIES ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Τα προφίλ χρηστών χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες :  
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• Μπορούν να σχηµατιστούν από τους ίδιους τους χρήστες και τότε 

ονοµάζονται «προφίλ διαµορφωµένα από τον χρήστη» ή  

• µπορούν να σχηµατιστούν από ένα Web εξυπηρετητή που παρατηρεί την 

συµπεριφορά του χρήστη στο διαδίκτυο και τότε ονοµάζονται «προφίλ 

που δεν είναι διαµορφωµένα από τον χρήστη».  

Στα προφίλ που δεν είναι διαµορφωµένα από τον χρήστη, χρησιµοποιούνται 

µικρά προγράµµατα που ονοµάζονται cookies. Τα cookies ενεργοποιούνται σε 

έναν υπολογιστή και συλλέγουν πληροφορίες για τις ιστοσελίδες που επισκέφτηκε 

ο χρήστης και κρατούν εγγραφές για τις πληροφορίες που αναζητεί ο χρήστης.  

Ακόµη,  µπορούν να εντοπίζονται σε έναν κεντρικό υπολογιστή ή στο PC 

του πελάτη ή σε µια ασύρµατη συσκευή. Πολλές Web τοποθεσίες χρησιµοποιούν 

cookies για να µαζεύουν προσωπικές πληροφορίες του χρήστη ή να καταγράφουν 

το ιστορικό των τοποθεσιών που επισκέπτονται.  

Μία άλλη χρήση των cookies είναι να αποθηκεύουν κωδικούς πρόσβασης 

και προφίλ προσδιορισµού ώστε ο χρήστης που επισκέπτεται µια ασφαλή 

τοποθεσία να µην χρειάζεται να ξαναδίνει τον κωδικό πρόσβασης. Πολλές φορές 

όµως τα cookies χρησιµοποιούνται για να καταστρέψουν λογισµικό και να 

διαβάσουν δεδοµένα από τον σκληρό δίσκο. Ωστόσο, αυτό µπορεί να αποφευχθεί 

χρησιµοποιώντας ένα cookie που ειδοποιεί τον χρήστη για κακόβουλη χρήση 

τους.  

 

3.5 ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΏΝ ΜΗΝΥΜΆΤΩΝ 

MMS 

Το SMS είναι γνωστό και ως «µήνυµα κειµένου». Το SMS επιτρέπει να 

στέλνονται µηνύµατα κειµένου µεταξύ κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών. 

Οι δυνατότητες του SMS επεκτάθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, µε την 

εµφάνιση της Υπηρεσίας Εκτεταµένου Μηνύµατος και της Υπηρεσίας 

Πολυµεσικού Μηνύµατος που επιτρέπουν σε µηνύµατα να περιέχουν περισσότερα 

πράγµατα από απλά περιεχόµενα κειµένου.  
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Τα MMS αποτελούν το επόµενο λογικό βήµα της εξέλιξης των SMS, της 

υπηρεσίας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπει τη µεταφορά σύντοµων 

γραπτών µηνυµάτων.  

Τα κινητά που υποστηρίζουν τα MMS, παρέχουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες τους να στείλουν και να λάβουν µηνύµατα µε ένα ή περισσότερα 

multimedia «στοιχεία» (ψηφιακές φωτογραφίες, ήχους και video). Τα 

περισσότερα κινητά τηλέφωνα που διατίθενται στην αγορά, καθώς και όλα όσα 

διαθέτουν ενσωµατωµένη ψηφιακή κάµερα, υποστηρίζουν τη συγκεκριµένη 

υπηρεσία, καθιστώντας την ανταλλαγή φωτογραφιών ανάµεσα στους συνδροµητές 

των δικτύων µια ιδιαίτερα εύκολη και απλή διαδικασία. 

 

3.6 ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΚΙΝΗΤΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ  

Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων και ασύρµατων PDA, εκτός από την 

κατανάλωση ψηφιακών προϊόντων, καταναλώνουν επίσης και εµπορικές ψηφιακές 

υπηρεσίες. Παραδείγµατα τέτοια περιλαµβάνουν τα παρακάτω64
:  

•   Ταξίδια (π.χ έλεγχο διαθεσιµότητας θέσεων)  

•   Εισιτήρια και χρεώσεις (π.χ κράτηση και πληρωµή)  

•   Τραπεζικές συναλλαγές (π.χ µεταφορές ποσών, έλεγχο υπολοίπων κλπ)  

•   Ενηµέρωση (π.χ νέα και αθλητικά γεγονότα)  

•   Τυχερά παιχνίδια (π.χ έλεγχο τιµών στοιχηµάτων)  

•   Αγορά αγαθών και υπηρεσιών  

•   Επαγγελµατικές υπηρεσίες (π.χ έλεγχος τιµών µετοχών και άλλων 

εταιρικών αναφορών)  

Μια από τις πιο επιτυχηµένες on-line εφαρµογές και υπηρεσίες είναι η 

δυνατότητα να ελέγχεται η διαθεσιµότητα θέσεων σε διάφορα µέσα. Αυτό ισχύει 

τόσο στο ενσύρµατο ηλεκτρονικό εµπόριο, όσο και στο ασύρµατο κινητό εµπόριο 
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3.7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ 

(E-MONEY)  

Η ηλεκτρονική πληρωµή είναι η πραγµατοποίηση των συναλλαγών µε 

ηλεκτρονικά µέσα. Τα είδη της ηλεκτρονικής πληρωµής είναι η ηλεκτρονική 

καταβολή µέσω ηλεκτρονικής µεταφοράς κεφαλαίων (Electronic Funds Transfer - 

EFT), η χρήση πιστωτικών καρτών για συναλλαγές που γίνονται στο διαδίκτυο 

και το ηλεκτρονικό χρήµα. Η ηλεκτρονική πληρωµή αφορά µία τριπλή λειτουργία.  

Αρχικά, η τράπεζα πιστώνει τον πωλητή, αφού εξακριβώσει τους κρυφούς 

κωδικούς του ηλεκτρονικού χρήµατος, µε το ποσό που πληρώθηκε από τον 

καταναλωτή, του οποίου χρεώθηκε ο τρέχον λογαριασµός. Στην συνέχεια, η 

τράπεζα επιβεβαιώνει την επιτυχή σύναψη της συναλλαγής και η πληρωµή δεν 

µπορεί να αµφισβητηθεί από τον πελάτη λόγω δέσµευσής της τράπεζας του να 

διαφυλάσσει τους µυστικούς του κωδικούς.  

Το ηλεκτρονικό χρήµα είναι ένα σύγχρονο µέσο πληρωµής στο διαδίκτυο. 

Βασίζεται στην ανταλλαγή πραγµατικού χρήµατος σε µια τράπεζα µε ηλεκτρονικό 

τρόπο. Στο ενσύρµατο και ασύρµατο διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά µετρητά είναι η 

ψηφιακή αντιστοίχηση των παραδοσιακών χρηµάτων και νοµισµάτων.  

Οι online λογαριασµοί διαµορφώνονται σε διάφορους παροχείς υπηρεσιών 

και προϊόντων, που επιτρέπουν στο χρήστη να µεταφέρει χρήµατα από και προς 

τον τραπεζικό λογαριασµό τους. Ένας χρήστης µπορεί να µεταφέρει και να 

µετατρέψει χρήµατα από τον κανονικό τραπεζικό του λογαριασµό σε ένα 

λογαριασµό ηλεκτρονικών µετρητών µιας εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες και 

προϊόντα65
.  

Για την ύπαρξη ηλεκτρονικού χρήµατος είναι απαραίτητα τρία στοιχεία. 

Πρώτον η νοµισµατική αξία να είναι αντιπροσωπευόµενη από απαίτηση έναντι 

του εκδότη να είναι αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό υπόθεµα. ∆εύτερον, να έχει 

εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού τουλάχιστον ίσου µε την 

εκδοθείσα νοµισµατική αξία και τρίτον να γίνεται δεκτή ως µέσο πληρωµής από 

άλλες επιχειρήσεις πέραν της εκδότριας.  
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Σε µια συναλλαγή ηλεκτρονικών µετρητών, η αξία ενός αγαθού ή 

υπηρεσίας µεταφέρεται κατευθείαν από την έξυπνη κάρτα του πελάτη στη 

συσκευή πώλησης. Αυτή η διαδικασία κυρίως χρησιµοποιείται για αγορές σε 

συγκεκριµένες θέσεις και µηχανές πώλησης ή σε σηµεία που δεν υπάρχει πωλητής 

ή σε οποιοδήποτε σηµείο πώλησης. Τα ηλεκτρονικά µετρητά πολλές φορές 

αναφέρονται ως «ηλεκτρονικό πορτοφόλι66
.  

Τα PDA και τα κινητά τηλέφωνα ενεργούν ως ψηφιακά πορτοφόλια, 

επιτρέποντας να γίνονται συναλλαγές πραγµατικού χρόνου µε την µορφή 

ηλεκτρονικών µετρητών.  

Αντίθετα µε τα PC, οι φορητές συσκευές είναι τόσο φορητές και κινητές 

όσο και τα παραδοσιακά µετρητά, επιτρέποντας στον χρήστη να αγοράζει αγαθά 

και υπηρεσίες µακριά από ένα PC. Χρησιµοποιούν κάρτες για να αποθηκεύουν 

µετρητά. Μια εφαρµογή µπορεί να διαµορφωθεί για να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες 

χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ενός χρήστη. Τα χρήµατα µπορούν να 

φορτωθούν σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι πιστώνοντας την κάρτα. Το 

ηλεκτρονικό πορτοφόλι µπορεί µετά να χρησιµοποιηθεί για online αγορές. Αυτός 

ο τύπος πορτοφολιού, όπως και παρόµοιοι τύποι «ηλεκτρονικού πορτοφολιού» 

χρησιµοποιούνται από εταιρείες για να επιτρέπουν στους πελάτες τους να κάνουν 

online χρεώσεις µε την εταιρεία τους. 

Αναφερόµενοι στο εµπόριο γενικά υπονοούµε πάντα τη διακίνηση ενός 

ποσού χρηµάτων, από τον αγοραστή στον παροχέα των προϊόντων. Στην 

περίπτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου, η έννοια της πληρωµής διευρύνεται, µε 

αποτέλεσµα νέες µέθοδοι αλλά και νέοι προβληµατισµοί να προκύπτουν.  

Είναι σαφές ότι οι προβληµατισµοί για την ασφάλεια και την αξιοπιστία 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την 

εξάπλωση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Ωστόσο, αυτοί οφείλονται κυρίως στο 

γεγονός ότι είναι πολύ καινούριες ακόµα και δεν φαίνεται ότι θα εξακολουθήσουν 

να υφίστανται στο µέλλον. 

Ο τοµέας των ηλεκτρονικών συναλλαγών µπορεί να χωριστεί σε τέσσερις 

µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο που γίνεται η πληρωµή: 
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1. Cash-like 

2. Check-like 

3. Με µεσολάβηση τρίτου φορέα 

4. Παραδοσιακοί τρόποι συναλλαγών. 

Οι µηχανές ATM’S ενεργοποιούνται µε τη µαγνητική λωρίδα της κάρτας 

µετρητών (Cashcard) και την πληκτρολόγηση του προσωπικού κωδικού αριθµού 

του πελάτη. Μέσω των ATMs (Automatic Teller Machines) µπορούν να γίνουν οι 

παρακάτω συναλλαγές. 

• Ανάληψη και κατάθεση µετρητών 

• Μεταφορές ποσών από λογαριασµό σε λογαριασµό 

• Ενηµέρωση για το υπόλοιπο λογαριασµών 

• Ανάληψη µετρητών µε πιστωτική κάρτα 

• Πληρωµή λογαριασµών πιστωτικών καρτών 

• Πληρωµή καταναλωτικών δανείων 

• Πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ, ΟΤΕ και ύδρευσης. 

Μέσω των µηχανηµάτων AEMs (Automatic Excange Machines) µπορεί να γίνει 

αυτόµατη συναλλαγµατική συναλλαγή. 

Οι µηχανές αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα στις Τράπεζες να περιορίσουν 

τον αριθµό των συναλλαγών στα γκισέ όσο και το λειτουργικό τους κόστος, ενώ 

παράλληλα να διευρύνουν το δίκτυο διανοµής των υπηρεσιών τους σε περιοχές 

που παρουσιάζουν συναλλακτικό ενδιαφέρον, όπως αεροδρόµια εµπορικά 

πολυκαταστήµατα, πανεπιστήµια Super Markets, νοσοκοµεία ξενοδοχεία, 

Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας κ.α.  

Όσον αφορά το βαθµό εξάπλωσης του νέου τρόπου συναλλαγής στην 

ελληνική αγορά από έρευνα της Ελληνικής Εταιρείας Επιστηµόνων Πληροφορικής 

(Ε.Π.Υ) διαπιστώθηκε ότι σε σχέση µε τον ίδιο όρο της αγοράς, είναι 

ικανοποιητική η χρήση των ATMs στην Ελλάδα αλλά ωστόσο, παραµένει υψηλός 

ο αριθµός των συναλλαγών στα γκισέ των τραπεζών. Στελέχη των ελληνικών 

τραπεζών πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται τόσο σε λόγους που σχετίζονται µε την 
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ηλικία των χρηστών (οι νεότεροι σε ηλικία πελάτες είναι συνήθως οι πλέον 

φανατικοί χρήστες των µηχανηµάτων αυτών) και το µορφωτικό τους επίπεδο (οι 

λιγότερο µορφωµένοι πελάτες τα αποφεύγουν γιατί τα θεωρούν δύσχρηστα και 

προτιµούν την προσωπική συναλλαγή ), όσο και σε λόγους που σχετίζονται µε την  

αντίληψη ορισµένων πελατών σχετικά µε την ασφάλεια των συναλλαγών. 

Από την πλευρά των τραπεζών η διεύρυνση του δικτύου διανοµής τους µε 

την εγκατάσταση ATMs σε χώρους εκτός τραπεζικών καταστηµάτων επιτρέπει 

στις τράπεζες να µειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και παράλληλα να 

αυξήσουν την πελατεία τους µέσω της ενίσχυσης του γοήτρου της67
. 

3.7.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Το  πλαστικό  χρήµα – δηλαδή  οι  συναλλαγές  µε  τις  πιστωτικές  κάρτες 

– αναπτύχθηκε  στις  Η.Π.Α.  επειδή  οι  Αµερικανοί  αντιµετώπιζαν  πρόβληµα  

στην  εξαργύρωση  των  επιταγών  τους  από  την  µία  τράπεζα  στην  άλλη,  και  

από  την  µία  πολιτεία  στην  άλλη  γεγονός  που  τους  ανάγκαζε  να  

µεταφέρουν  µετρητά  µαζί  τους  και  αυτό  εγκυµονούσε  πολλούς  κίνδυνους.  

Έτσι  σε  µία  προσπάθεια  να  λυθεί  το  πρόβληµα  τους,  δηµιούργησαν  τις  

πιστωτικές  κάρτες.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  ο  κάτοχος  της  κάρτας  δεν  

χρειαζόταν  να  µεταφέρει  µετρητά  µαζί  του,  αλλά  παρουσίαζε  την  κάρτα  

του  και  απολάµβανε  την  τραπεζική  εξυπηρέτηση68
. 

Το  ίδιο  πρόβληµα,  όµως,  παρουσιαζόταν  και  στα  ταξίδια  προς  την  

Ευρώπη  µια  και  δεν  υπήρχε  τρόπος,  η  τράπεζα  στην  Ευρώπη  να  παίρνει  τα  

χρήµατα  της  από  την  Αµερική.  Έτσι,  δηµιουργήθηκε  ένας  διεθνής  

οργανισµός  που  αγοράζοντας  τα  δικαιώµατα  από  την  Bank  of  America  

έγινε  πλέον  αυτός  υπεύθυνος  για  την  έκδοση  των  καρτών.  Από  τότε  όλες  

οι  τράπεζες  που  εκδίδουν  κάρτες  πρέπει  να  είναι  µέλη  αυτού  του  

οργανισµού.  Το  όνοµα  του,  VISA  προέρχεται  από  την  VISA   που  

χρησιµοποιείται  από  ορισµένες  χώρες  στα  διαβατήρια. Το κύκλωµα των 

πιστωτικών καρτών αποτελείται από τρία µέρη69
: 
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1) Ο  κάτοχος,  δηλαδή  αυτός  που  χρησιµοποιεί  την  κάρτα  για  τις  

διάφορες  συναλλαγές  του. 

2) Η  τράπεζα,  που  πιστώνει  τον  κάτοχο  µε  τα  ποσά  των  συναλλαγών  

που  πρέπει  να  αναπληρωθούν. 

Ο  έµπορος,  που  είναι  αυτός  που  προµηθεύει  τα  αγαθά  στον  κάτοχο  της  

κάρτας  και  πληρώνει  κάποια  προµήθεια  στην  τράπεζα  ανάλογα  µε  το  είδος  

των  αγαθών  που  διακινούνται  µε  την  πιστωτική  κάρτα. 

Πιστωτικές  κάρτες  είναι  οι  κάρτες  που  παρέχουν  στον  κάτοχο  τους  

την  πιστωτική  δύναµη  µέχρι  ενός  ορίου.  Το  ποσό  των  συναλλαγών  που  

γίνονται  από  τον  κάτοχο  µίας  τέτοιας  κάρτας  θα  πρέπει  να  αναπληρωθεί  

στην  τράπεζα  που  την  εκδίδει  είτε  ολόκληρο  µέσα  σε  διάστηµα  30  ως  45  

ηµερών,  είτε  σε  έντοκες  µηνιαίες  δόσεις  και  εδώ  βρίσκεται  το  κύριο  

πλεονέκτηµα  των  πιστωτικών  καρτών.   

Η  έκδοση  τέτοιων  καρτών  δεν  προϋποθέτει  ύπαρξη  λογαριασµού  του  

κατόχου  στην  τράπεζα  έκδοσης  της  κάρτας.  Η  πιστωτικές  κάρτες  εκδίδονται  

είτε  για  χρήση  στο  εξωτερικό,  είτε  για  χρήση  στο  εσωτερικό  ή  και  για  τα  

δύο.  Οι  πιστωτικές  κάρτες  εξωτερικού  δίνουν  το  δικαίωµα  στον  κάτοχο  

τους  να  πραγµατοποιήσει  έξοδα  στο .  Βέβαια,  οι  κάρτες  αυτές  απαιτούν  

υψηλή  ετήσια  συνδροµή. 

Στην  Ελλάδα,  σήµερα,  όλες  σχεδόν  οι  τράπεζες  εκδίδουν  πιστωτικές  

κάρτες.  Κυριότερες  αυτόνοµες  κάρτες  Ελληνικών  τραπεζών  είναι  η  

Εθνοκάρτα  της  Εθνικής  τράπεζας,  η  Εµποροκάρτα  της  εµπορικής,  η  

Ιονοκάρτα  της  Ιονικής  και  η  Αγροκάρτα  της  Αγροτικής  τράπεζας.  

Παράλληλα,  όλες  οι  τράπεζες  σε  συνεργασία  µε  ξένες  τράπεζες  ή  

πιστωτικούς  οργανισµούς,  υποστηρίζουν  τις  κυριότερες  διεθνής  πιστωτικές  

κάρτες  κυρίως  την  visa  (Εµπορική,  Ιονική  τελευταία  η  Εθνική  και  άλλες  

τράπεζες)  και  την  MasterCard  (Εθνική  κ.τ.λ.).  Συγχρόνως  κυκλοφορούν  και  

οι  κλασσικές  κάρτες  dinner’s,  American  express  κτλ..  Όλες  οι  τράπεζες  

εκδίδουν  κάρτες  πού,  στην  πλειοψηφία  τους,  καλύπτουν  όλο  το  εύρος  της  

αγοράς  (απλές  πιστωτικές  κάρτες,  κάρτες  διευκόλυνσης  και  επαγγελµατικές  

κάρτες  για  υψηλόβαθµα  στελέχη). 
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Η  χρήση  των  πιστωτικών  καρτών  παρουσιάζει  σηµαντικά  

πλεονεκτήµατα.  Όπου  αναφέρονται  όρια  ή  επιτόκια ,  είναι  φυσικό  αυτά  να  

αναπροσαρµόζονται  και  να  αλλάζουν  συνέχεια. Συγκεκριµένα  η  χρήση  

καρτών  προσφέρει70
: 

1. Ασφάλεια,  γιατί  ο  κάτοχος  της  κάρτας  δεν  χρειάζεται  να  κυκλοφορεί  

µε  πολλά  µετρητά. 

2. Ευκολία  και  ταχύτητα  συναλλαγών  µε  απεριόριστο  όριο  δαπανών. 

3. Καλύτερο  προγραµµατισµό  των  µηνιαίων  εσόδων  και  εξόδων. 

4. ∆ιευκόλυνση  για  αγορά  διαρκών  καταναλωτικών  προϊόντων  (π.χ.  

ηλεκτρικά)  µε  δόσεις  (πολλές  φορές  άτοκες)  που  προσφέρει  η  κάρτα. 

5. Προσφορά  τηλεφωνικών  και  ταχυδροµικών  πωλήσεων. 

6. Έκδοση  ειδικών  περιοδικών,  πληροφόρηση  και  συµµετοχή  σε  

εκπτώσεις,  διοργανώσεις  διαγωνισµών,  κληρώσεων κτλ. 

7. Ασφάλιση  αγορών  για  ζηµιά  ή  κλοπή. 

8. Αυτόµατη  εξόφληση  δαπανών  διαµέσου  του  τραπεζικού  λογαριασµού. 

9. Χρήση  της  κάρτας  στα  ΑΤΜ  και  δυνατότητα  χορήγησης  καρνέ  

εγγυηµένων  επιταγών. 

10. Προνοµιακές  τιµές  και  προσφορές  από  επιχειρήσεις  που  συνεργάζονται  

µε  την  πιστωτική  κάρτα. 

11. Ενίσχυση  χωρίς  επιβάρυνση  κοινωφελών  οργανισµών  

12. Ευχάριστη  ψυχολογική  διάθεση  (αίσθηση  αγοραστικής  δύναµης  και  

ελευθερίας). 

13. Παροχή  ικανοποιητικού  πιστωτικού  ορίου  . 

14. Μεγάλη  περίοδος  αποπληρωµής  του  ποσού  των  συναλλαγών  που   

γίνονται  µε  αυτές  . 

15. ∆υνατότητα  αποπληρωµής  του  λογαριασµού – εφόσον  αυτός  δεν  
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ξεπερνά  το  πιστωτικό  όριο – σε  έντοκες  µηνιαίες  δόσεις. 

16. Καλύτερο  έλεγχο  των  µηνιαίων  εξόδων  του  κατόχου  µε  τον  

αναλυτικό  λογαριασµό  που  λαµβάνει. 

17. Παροχή  επιπλέον  συναλλάγµατος  και  διευκολύνσεις  στα  ταξίδια  

εξωτερικού.  Επιπλέον  ασφάλεια  ταξιδιού  µε  διάφορα  ποσά και  

καλύψεις  όπως  ασφάλεια  ζωής,  ιατρική  και  νοµική  βοήθεια,  ασφάλιση  

καθυστέρησης  ή  ακύρωσης  πτήσης,  ασφάλιση  καθυστέρησης  ή  

απώλειες   αποσκευών  και  τέλος  εξασφαλισµένη  κράτηση  ξενοδοχείου. 

Η  έκδοση  πιστωτικών  καρτών  σήµερα  αποτελεί  πρωταρχική  ανάγκη  

για  όλες  τις  τράπεζες,  τόσο  για  λόγους  εκσυγχρονισµού,  όσο  και  για  

λόγους  ανταγωνισµού  στην  Ελληνική  αγορά.  Για  τον  λόγο  αυτό  οι  διάφορες  

εµπορικές  τράπεζες  διαφοροποιούν  τα  προϊόντα,  τους  προσφέροντας  στους  

κατόχους  των  πιστωτικών  καρτών  τους,  παροχές  και  διευκολύνσεις  που  δεν  

δεσµεύονται  από  το  σηµερινό  νοµικό  καθεστώς  πίστωσης. Η  παρουσίαση  

των  παροχών  διαφόρων  πιστωτικών  καρτών  είναι  πολύ  χρήσιµη  γιατί  

διαφαίνεται  το  πλαίσιο  ανταγωνισµού  τους.  Ειδικότερα: 

Στην  Ελλάδα,  το  2005,  κυκλοφορούσαν  γύρω  στις  950.000  κάρτες  

που  αντιστοιχεί  σε  ένα  ποσοστό  9%  του  πληθυσµού.  Αυτό  το  γεγονός,  

δείχνει  την  ύπαρξη  ενός  µεγάλου  πεδίου  ανάπτυξης  της  αγοράς  των  

πιστωτικών  καρτών,  ιδιαίτερα,  αν  συγκρίνει  κανείς  το  ποσοστό  αυτό  µε  

αντίστοιχα  άλλων  δυτικών  χωρών.  Ενδεικτικά,  στην  Αγγλία  κυκλοφορούσαν  

13,4  εκατοµµύρια  κάρτες.  Την  ίδια  χρονιά  εκτιµάται  ότι  ποσοστό  άνω  του 

55%  των  Άγγλων,  άνω  των  18  ετών  διαθέτουν  µία  ή  περισσότερες  

πιστωτικές  κάρτες.  Το  αντίστοιχο  ποσοστό  στην  Γαλλία  ανέρχεται  στο  20%,  

ενώ  στην  Ισπανία  κυκλοφορούν  γύρω  στα  τρία  εκατοµµύρια  κάρτες  Visa  

µόνο,  χωριστά  από  τις  άλλες  πιστωτικές  κάρτες,  που  αντιστοιχούν  σε  

ποσοστό  15%  των  ατόµων  άνω  των  17  ετών71
. 

Είναι λοιπόν, φανερό ότι σε πολλές χώρες, ο θεσµός της πιστωτικής κάρτας 

είναι καλά εδραιωµένος, όπως, επίσης, ότι υπάρχουν  περιθώρια  για  την  

Ελληνική  αγορά,  η  οποία  τα  τελευταία  χρόνια  αρχίζει  και  αναπτύσσεται  µε  
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γρήγορους  ρυθµούς.  Οι  κάτοχοι  και  χρήστες  των  πιστωτικών  καρτών  έχουν  

συγκεκριµένα  δηµογραφικά  στοιχεία,  εισόδηµα,  ηλικία,  φύλλο  κτλ.  Η  

ανάλυση  των  στοιχείων  που  έχουν  προέλθει  από  τις  διευθύνσεις  των  

διαφόρων  πιστωτικών  καρτών,  που  εµφανίζονται  στους  παρακάτω  πίνακες  

δείχνει  τις  καταναλωτικές  συνήθειες  και  προτιµήσεις  των  χρηστών  των  

πιστωτικών  καρτών.  Παρατηρείται  χρήση  των  πιστωτικών   καρτών  εκ  

µέρους  συγκεκριµένων  οµάδων  π.χ.  µισθωτών,  κατοίκων  Αθήνας,  ηλικίας  

και  πιο  συγκεκριµένη  κατεύθυνση,  όπως  εµπορικά  καταστήµατα  και  είδη  

ένδυσης  και  σπιτιού. 

 

3.8 M-PAYMENT  

Η πληρωµή µέσω κινητής συσκευής, γνωστή µε τον όρο «m-payment» 

θεωρείται από πολλούς ως η νέα εφαρµογή που θα δώσει νέα ώθηση στο mobile 

commerce. Ένας ακριβής ορισµός του m-payment έχει δοθεί από το Mobile 

Payment Forum (2002) ορίζοντας το m-payment ως «την µεταφορά µε 

ηλεκτρονικά µέσα µιας πληρωµής από τον πληρωτή στον αποδέκτη της πληρωµής 

µέσω της χρήσης µιας συσκευής ηλεκτρονικής πληρωµής, την οποία αποτελεί µια 

κινητή συσκευή (που βρίσκεται στην κατοχή ενός τουλάχιστον από τους 

συµµετέχοντες), µέσω της οποίας στέλνονται και λαµβάνονται πληροφορίες δια 

µέσου µιας ασύρµατης ζεύξης». 

 

3.9 ΚΙΝΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - 

MOBILE BANKING 

Η Ηλεκτρονική Τραπεζική (E-banking) αφορά υπηρεσίες που παρέχονται 

από τράπεζες µέσω του διαδικτύου, δηλαδή online, χωρίς την φυσική παρουσία 

του πελάτη στο κατάστηµα µιας τράπεζας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται online 

είναι κυρίως πληροφορίες σχετικά µε λογαριασµούς, υπόλοιπα λογαριασµών, 

κίνηση λογαριασµών, δυνατότητες εκτύπωσης, διαχείριση λογαριασµών, 

µεταφορά χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών του ίδιου συνδροµητή και µεταξύ 

λογαριασµών άλλων πελατών της τράπεζας και πληρωµή πιστωτικής κάρτας. 

Επίσης, σε µικρότερο ποσοστό προσφέρονται οι υπηρεσίες αλλαγής κωδικών 
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πρόσβασης, αλλαγής στοιχείων, πληρωµής δανείου, πληρωµής ΦΠΑ/ΙΚΑ, 

αγοραπωλησίας µετοχών, έκδοσης µπλοκ επιταγών και πληροφορίες για 

συνάλλαγµα.  

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τραπεζικών συναλλαγών που 

γίνονται µέσω PC ή PDA, µέσα από ένα περιβάλλον web browser, από τις 

τραπεζικές συναλλαγές µε κινητά τηλέφωνα. Όµως οι τραπεζικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται είναι ίδιες ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσβασης. Η µόνη διαφορά 

βρίσκεται στη σχεδίαση του περιβάλλοντος και στα χαρακτηριστικά του µέσου 

πρόσβασης (οθόνη κινητού τηλεφώνου ή PDA).  

Τα πλεονεκτήµατα των κινητών ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών 

είναι η κίνηση και η µεταφερσιµότητα. Οι πελάτες δεν είναι συνδεδεµένοι µε ένα 

υποκατάστηµα ή ακόµη και µε το PC τους. Έχουν την ελευθερία να λαµβάνουν 

τραπεζικές υπηρεσίες από οποιαδήποτε θέση και στιγµή. Αυτή η δυνατότητα και η 

επιλογή του χρόνου είναι πολύ σηµαντικές κατά την αγορά ή πώληση µετοχών ή 

οµολόγων. Η δυνατότητα πρόσβασης στις τιµές εταιρειών και της εκτέλεσης µιας 

άµεσης αγοράς ή πώλησης αποτελεί σηµαντικό µέρος των συναλλαγών των 

µετοχών και των οµολόγων.  

Τα κινητά τηλέφωνα και τα PDA είναι σε θέση να επιτρέπουν αυτή την ευελιξία 

και την άµεση ενέργεια, από οποιαδήποτε θέση και στιγµή, όταν υπάρχει 

ευκαιρία. Αυτή η περιοχή συνδέεται µε τα SMS. Ένας πελάτης µπορεί να 

πληρώσει ένα πάγιο για να λαµβάνει ειδοποιήσεις µε οικονοµικά νέα για 

συγκεκριµένες εταιρείες ή δείκτες της αγοράς µέσω του κινητού τηλεφώνου. 

Πολλοί χρηµατοµεσίτες προσφέρουν προσαρµοσµένες online µετοχές και 

συναλλαγές µέσω PDA, που έχουν το επιπλέον πλεονέκτηµα να επιτρέπουν στο 

χρήστη να ψάχνει το ασύρµατο web για άλλες σχετικές οικονοµικές πληροφορίες. 

Οι υπηρεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πελάτες των ελληνικών 

τραπεζών µέσω κινητού τηλεφώνου είναι:  

•   Κατάσταση λογαριασµού  

•   Υπόλοιπα και µεταφορές χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών της ίδιας 

τράπεζας  

•   Παραγγελία για πλήρη statements  
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•   Αναφορά για απώλεια κάρτας  

•   Αγορά και πώληση µετοχών  

•   Ενηµέρωση εντός ολίγων λεπτών για εκτέλεση εντολής  

•   Ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο (real time) για την τιµή της µετοχής 

προς αγορά ή πώληση  

•   Παρακολούθηση και αποτίµηση χαρτοφυλακίου  

•   Αναλυτική πληροφόρηση για παρελθούσες κινήσεις στο χαρτοφυλάκιο  

• Πληροφορίες και διαφηµιστικά µηνύµατα για υπηρεσίες, προϊόντα και 

προσφορές της τράπεζας  

•   Αλλαγή του απόρρητου κωδικού PIN  

•   Προσωπικά µηνύµατα  

Παρά τα πλεονεκτήµατα, τις ευκολίες και την ευχρηστία του, το m-banking 

δεν έχει καταφέρει ακόµη να πείσει το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Αυτό 

οφείλεται ουσιαστικά στη χρήση του κινητού κυρίως ως µέσου επικοινωνίας, 

συνεπώς η αποδοχή της αξιοπιστίας του ως µέσου διεξαγωγής 

χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών δεν είναι εύκολη. Οι Έλληνες χρήστες και οι 

επιχειρήσεις δείχνουν να εµπιστεύονται περισσότερο το διαδίκτυο, γεγονός που 

εξηγεί τα µεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης του e-banking έναντι του m-banking. 

 

3.10 ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΈΣΗ  

Η θέση και η κίνηση είναι τα δύο µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα του 

ασύρµατου κινητού διαδικτύου. Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι προσδιορισµού της 

θέσης µιας φορητής συσκευής.  

Ο πρώτος τρόπος χρησιµοποιεί τις δορυφορικές συντεταγµένες και ο 

δεύτερος χρησιµοποιεί επίγεια ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και κυψέλες 

µετάδοσης σήµατος που εντοπίζουν την θέση ενός χρήστη. Και οι δύο µέθοδοι 

χρησιµοποιούν µια διαδικασία που ονοµάζεται τριγωνοποίηση. Αν ληφθεί ένα 

σήµα κινητού τηλεφώνου από τρεις γεωγραφικά διάσπαρτους ποµπούς, το 

τηλεφωνικό σήµα του χρήστη µπορεί µετά να εντοπιστεί σε µια ακριβή θέση στην 

επιφάνεια της γης. Η πρώτη µέθοδος εντοπισµού θέσης µέσω δορυφόρου 
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χρησιµοποιείται κυρίως από άτοµα και συσκευές που δεν είναι µέσα στο εύρος 

µετάδοσης ενός κινητού τηλεφώνου (σε πλοία ή σε καράβια στη θάλασσα).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ E-BANKING 

Αρχικά και προτού προχωρήσει ο συγγραφέας στα σηµεία ελέγχου θα 

παραθέσει τη διαδικασία πρόσβασης. Αρχικά θα πρέπει ο χρήστης να 

πληκτρολογήσει την διεύθυνση της ιστοσελίδας προκειµένου εκεί να αποθηκεύσει 

τους οδηγούς.  

 Αρχικά θα πρέπει να γίνει η εγκατάσταση Λογισµικού Token. Η 

εγκατάσταση, µετά την εισαγωγή του οπτικού δίσκου στο PC από όπου θα 

εκτελούνται οι συναλλαγές στο m-banking, γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω 

βήµατα72
: 

1ο βήµα : επιλογή γλώσσας εµφάνισης µηνυµάτων του προγράµµατος 

2ο βήµα : εγκατάσταση drivers 

3ο βήµα: εγκατάσταση λογισµικού 

Η συσκευή token δεν πρέπει να είναι τοποθετηµένη στην USB θύρα του 

υπολογιστή. Οι χρήστες Windows Vista εκτός των παραπάνω µετά από την 

επανεκκίνηση του υπολογιστή τους και εφόσον εισάγουν τη συσκευή token σε µια 

USB θύρα θα χρειαστεί να τρέξουν και το πρόγραµµα “Charismathics” - “Smart 

Security Interface”
73

. 

Η πρόσβαση στο m-Banking της Τράπεζας θα γίνεται ως εξής74
 : 

1. Εισάγει ο χρήστης  τη συσκευή token στην USB θύρα του υπολογιστή του. 

2. Πληκτρολογεί τη διεύθυνση του site https://ebank.probank.gr στον Internet 

Explorer. 

3. Επιλέγει το ψηφιακό πιστοποιητικό ασφαλείας πατά OK και µετά πληκτρολογεί 

τον αριθµό token pin και Enter. 

4. Μόλις φορτωθεί η αρχική σελίδα του site θα εισάγει στο πεδίο «Όνοµα 

Χρήστη» το user name. 
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5. Τέλος εισάγουµε στο πεδίο «Κωδικός χρήστη» το password. 

Αναλυτικά τώρα τα σηµεία ελέγχου είναι τα εξής: 

1. Registration: Η εγγραφή στην υπηρεσία e-banking είναι εξαιρετικά εύκολη και 

απλή. Με µια µόνο επίσκεψη στη τράπεζα ο χρήστης αποκτά πρόσβαση και θα 

πραγµατοποιεί τις συναλλαγές του γρήγορα, απλά και µε απόλυτη ασφάλεια. Τα 

βασικά δεδοµένα τα οποία χρειάζεται είναι τα ακόλουθα75
: 

1. Να έχει έναν καταθετικό λογαριασµό.  

2. Να έχετε στην κατοχή του ενεργή χρεωστική κάρτα από το κατάστηµα µε 

το άνοιγµα του λογαριασµού. 

3. Να συµπληρώσει µία αίτηση εγγραφής στα Εναλλακτικά δίκτυα σε 

οποιοδήποτε κατάστηµα της 

4. Να γνωρίζει τους 2 κωδικούς - τον κωδικό πελάτη (10ψήφιο CIF) τον οποίο 

παραλαµβάνετε στο κατάστηµα και τον 4ψήφιο κωδικό τηλεφωνικής 

εξυπηρέτησης (προσωπικός κωδικός PIN) τον οποίο ορίζετε µόνος µε τη 

τράπεζα. 

Όλα τα παραπάνω αλλά και το συγκεκριµένο βήµα το συµπεριλαµβάνουµε 

γιατί αποτελεί τη διαδικασία πιστοποίησης του χρήστη. Στο σηµείο αυτό δίνετε η 

µοναδικότητα ανά χρήση, όπου ο καθένας έχοντας ένα µοναδικό κωδικό 

εντάσσετε στο σύστηµα. Η registration διαδικασία εξασφαλίζει τη µυστικότητα 

και το αναλλοίωτο των δεδοµένων: Και τα δύο θα εξασφαλίζονται µέσω ενός 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας, το οποίο βασίζεται είτε στο 40bit encryption είτε στο 

128 bit encryption (ισχυρή κρυπτογράφηση). 

 Για την ασφαλή λειτουργία του Ίντερνετ Banking, χρησιµοποιείται 

κρυπτογράφηση 128 bit των διακινουµένων στοιχείων, το οποίο θεωρείται 

απαραβίαστο για τις εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο. Το σύστηµα αυτό, εκτός της 

κρυπτογράφησης που πραγµατοποιεί, θα ελέγχει συνεχώς την αυθεντικότητα της 

επικοινωνίας µεταξύ του PC του πελάτη και του κεντρικού συστήµατος76
.  

Σε οποιαδήποτε διαταραχή ή παρεµβολή στην επικοινωνία, η συναλλαγή θα 
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διακόπτεται άµεσα και η επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα της Τράπεζας θα 

πρέπει να αποκατασταθεί από την αρχή. Οι τράπεζες το χρησιµοποιούν για την 

ασφαλή είσοδο του χρήστη στο δίκτυο. 

Για την ταυτοποίηση των χρηστών m-Banking, χρησιµοποιείται ένας 

κωδικό χρήστη (username) και ένα προσωπικό κωδικό εισόδου (password), 

µοναδικούς για κάθε χρήστη της υπηρεσίας. Ο συνδυασµός αυτών των δύο 

επιτρέπει στο χρήστη την πρόσβαση στους λογαριασµούς του77
.  

Για τη διενέργεια όµως χρηµατικών συναλλαγών, οι τράπεζες δεν αρκούν 

σε αυτό το επίπεδο ταυτοποίησης του χρήστη αλλά απαιτούν µια επιπλέον 

δικλείδα ασφαλείας, την ψηφιακή πιστοποίηση.  

Το ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελεί το µέσο που παρέχει τη δυνατότητα 

στον κάτοχό του να υπογράφει ψηφιακά όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που 

εκτελεί. Το πιστοποιητικό, όταν εγκατασταθεί σε κάποιον υπολογιστή, προσφέρει 

τη δυνατότητα ταυτοποίησης του χρήστη και επιτρέπει συναλλαγές και µεταφορές 

χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών µόνο από το συγκεκριµένο χρήστη και το 

συγκεκριµένο υπολογιστή78
. Στις παρακάτω φόρµες βλέπουµε τη διαδικασία 

εισόδου και το πώς θα εξασφαλίζει το χρήστη. 
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Πηγή: Millennium.,(2010), Ασφάλεια στο Banking, Ανάκτηση στις 20-10-2012 

από 

https://ebanking.millenniumbank.gr/eBankingWeb/assets/userManualPDFs/el_GR/

Retail_manual.pdf 

 

Το παραπάνω αποτελεί πρότυπο από τη τράπεζα Millennium.Σε περίπτωση 

που ο χρήστης δε θυµάται το κωδικό του το σύστηµα θα εξασφαλίζει την ασφαλή 

του πρόσβαση µε βάση τα παρακάτω βήµατα:  
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Πηγή: Millennium.,(2010), Ασφάλεια στο Banking, Ανάκτηση στις 20-10-2012 

από 

https://ebanking.millenniumbank.gr/eBankingWeb/assets/userManualPDFs/el_GR/

Retail_manual.pdf  

 

Το παραπάνω αποτελεί πρότυπο από τη τράπεζα Millennium. 

2.  Πιστοποίηση Χρήστη: Η πιστοποίηση χρήστη στο Internet Banking βοηθά 

στην αναγνώριση των χρηστών και επιτρέπει την πρόσβασή τους στο Σύστηµα, µε 

τον Κωδικό - UserID και το Μυστικό - Password. Σε περίπτωση εισαγωγής 

διαδοχικών λανθασµένων κωδικών, ο χρήστης απενεργοποιείται, ο µυστικός 

αχρηστεύεται και πρέπει να εκδοθεί νέος µυστικός. Οι τράπεζες χρησιµοποιούν τη 
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πιστοποίηση του χρήστη για να ελέγχουν την εγκυρότητα των στοιχείων που 

δίνουν οι εισερχόµενοι στα δίκτυα της.  

Για την είσοδό κάποιου στο σύστηµα ζητούνται κάθε φορά 2 τυχαία ψηφία 

της χρεωστικής του κάρτας τα οποία δεν θα πληκτρολογείτε, αλλά θα τα επιλέγει 

από µια αναδιπλούµενη λίστα. Με αυτό τον τρόπο θα του παρέχεται µια ακόµα 

δικλείδα ασφαλείας από τα προγράµµατα που καταγράφουν τους κωδικούς 

ασφαλείας που πληκτρολογεί79
. 

Για τη διενέργεια χρηµατικών συναλλαγών απαιτείται Κωδικός 

Εγχρήµατων Συναλλαγών (Κ.Ε.Σ.). Ο κωδικός αυτός θα είναι αλφαριθµητικός (8 

χαρακτήρες – γράµµατα και αριθµοί) και κάθε φορά που επιθυµεί ο χρήστης να 

πραγµατοποιεί εγχρήµατες συναλλαγές θα πρέπει να καταχωρήσει 2 τυχαίους 

χαρακτήρες. Με τον τρόπο αυτό θα προστατεύετε από το key logging
80

.  

Το key logging Πρόκειται για µια µέθοδο συγκέντρωσης προσωπικών 

πληροφοριών χρηστών του Internet µέσω προγραµµάτων που εγκαθίστανται στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη χωρίς να γίνεται αντιληπτό από αυτόν.  

Αυτό µπορεί να συµβεί όταν ο χρήστης  κάνει κλικ σε links ή αρχεία που 

παραλαµβάνει µε e-mails, όταν κατεβάζει άλλα προγράµµατα από το Internet. Τα 

προγράµµατα αυτά (spyware programs) έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν 

οτιδήποτε πληκτρολογεί ο χρήστης (κωδικούς, λογαριασµούς, αριθµούς καρτών 

κλπ)
81

. 

Ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος σε PCs που χρησιµοποιούνται από πολλούς 

χρήστες, όπως στα Internet Cafe. Το σύστηµα όπως θα σχεδιαστεί θα δίνει τη 

δυνατότητα µετά από τρεις λανθασµένες προσπάθειες εισαγωγής στην υπηρεσία e-

banking να µην επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτήν (µπλοκάρισµα κωδικού). 

Εάν δεν υπάρξει δραστηριότητα για 10 λεπτά γίνεται αυτόµατη αποσύνδεση 

από την υπηρεσία e-banking. Αυτό θα προστατεύει τους χρήστες από ανεπιθύµητη 
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πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών από τρίτους, σε περίπτωση που 

αποµακρυνθεί ο χρήστης από το χώρο εργασίας ή τον υπολογιστή του για κάποιο 

χρονικό διάστηµα82
. 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα από το σύστηµα όπως το έχει σχεδιάσει 

να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Internet για όσο χρονικό διάστηµα ζητήσει 

(π.χ. όταν λείπει σε διακοπές). Οι κωδικοί πρόσβασης στο e-banking δεν θα 

καταγράφονται µε την πληκτρολόγησή τους στον Internet Explorer.  

 Στην περίπτωση που το σύστηµα το οποίο έχει σχεδιάσει έχει επιλέξει 

ανώτατο ηµερήσιο όριο συναλλαγών ανά χρήστη µέχρι 200.000 Ευρώ, το 

πιστοποιητικό του χρήστη θα εγκαθίσταται στον υπολογιστή του.  

Ο χρήστης, εκτός από την αναγνώρισή του µ έσω του username και του 

password, θα αναγνωρίζεται επιπλέον και µ έσω του συγκεκριµένου υπολογιστή ο 

οποίος είναι και ο µόνος από τον οποίο ο χρήστης θα µπορεί να πραγµατοποιεί 

εγχρήµατες συναλλαγές83
.  

Βέβαια, εάν χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί διαφορετικός υπολογιστής για 

την εκτέλεση εγχρήµατων συναλλαγών, το πιστοποιητικό µπορεί να ακυρωθεί και 

να εγκατασταθεί στον άλλο υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση όµως µπορεί να 

υπάρχει µόνο ένας υπολογιστής µ ε εγκατεστηµένο πιστοποιητικό. 

Οι τράπεζες γενικά όταν επιλεγούν ανώτατο ηµερήσιο όριο συναλλαγών 

ανά χρήστη άνω των 200.000 Ευρώ, το πιστοποιητικό του χρήστη µπορεί να 

εγκαθίσταται σε µια ειδική συσκευή την οποία του αποστέλλει η Τράπεζα. Η 

συσκευή περιέχει έναν κρυπτογραφικό µηχανισµό ο οποίος όταν συνδεθεί µε 

οποιονδήποτε υπολογιστή παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να 

δηµιουργήσει και να υποθηκεύσει σε αυτό το ψηφιακό του πιστοποιητικό84
. 

Το πλεονέκτηµα είναι η αυξηµένη ευελιξία που παρέχει, διότι ο κάτοχος 

του έχει τη δυνατότητα χρήσης του σε περισσότερους από έναν υπολογιστές. Το 
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σύστηµα είναι µια ειδική συσκευή στο µέγεθος ενός κλειδιού, η οποία περιέχει 

έναν κρυπτογραφικό µηχανισµό που δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να 

δηµιουργήσει και να αποθηκεύει το απαραίτητο λογισµικό ώστε να λειτουργεί σαν 

την ηλεκτρονική του υπογραφή. Όταν συνδεθεί µε οποιονδήποτε υπολογιστή µέσω 

της USB θύρας, δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να υπογράφει ψηφιακά όλες τις 

προσωπικές του συναλλαγές. Έτσι, µέσω της προσωπικής ταυτοποίησης 

επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή παροχή ασφάλειας85
.  

3. Αυθεντικότητα της Τράπεζας: Πριν από τις εισαγωγή των προσωπικών κωδικών 

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας είναι απαραίτητος ο έλεγχος της διεύθυνσης αυτής, 

καθώς ενδέχεται να αποτελεί αντιγραφή της πραγµατικής ιστοσελίδας της 

Τράπεζας µε σκοπό την παραπλάνηση και την απόκτηση των προσωπικών 

κωδικών. Οι τράπεζες το χρησιµοποιούν για περαιτέρω εξασφάλιση των χρηστών 

της, γι’ αυτό το λόγο προµηθεύονται πιστοποιητικό αυθεντικότητας παρουσίας 

τους στο ∆ιαδίκτυο από τους µεγάλους διεθνούς κύρους, οργανισµούς έκδοσης 

πιστοποιητικών παρουσίας στο ∆ιαδίκτυο. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να 

εµφανίζεται στον χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα εισόδου του 

συστήµατος και να είναι διαθέσιµο, µέσω του κατάλληλου εικονιδίου    

(κλειδαριά στο κάτω τµήµα της οθόνης), όσο ο χρήστης χρησιµοποιεί την 

εφαρµογή86
. 

3. Σύστηµα ελέγχου της αυθεντικότητας της ιστοσελίδας: Το σύστηµα βασίζετε 

στην αυθεντικότητα της ιστοσελίδας. Συγκεκριµένα οι χρήστες θα πρέπει να 

πληκτρολογούν τη διεύθυνση της ιστοσελίδας µόνοι τους και όχι µέσω σύνδεσης 

που πιθανόν στέλνει µέσω e-mail ή δηµοσιεύεται σε ιστοσελίδες άλλων εταιριών.  

Συγχρόνως θα επιβεβαιώνεται στο χρήστη η διεύθυνση της ιστοσελίδας ενώ 

τέλος θα υπάρχει η ένδειξη   η οποία θα εµφανίζεται στις ασφαλείς ιστοσελίδες 

του συστήµατος. Εκτός αυτών, κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα µε τους 

κωδικούς, θα εµφανίζεται και άλλο πιστοποιητικό υπογραφής προγραµµάτων, που 

θα έχει προµηθευτεί η Τράπεζα και το οποίο θα πιστοποιεί ότι τα προγράµµατα 

που µεταφέρονται στο σταθµό του χρήστη είναι τα γνήσια που έχουν εκπονηθεί 
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από το σύστηµα87
. 

Σε κάθε εισαγωγή του στο σύστηµα, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται ότι 

έχει συνδεθεί µε τον πραγµατικό δικτυακό τόπο (site), γεγονός που 

επιβεβαιώνεται µε την ύπαρξη των παραπάνω ψηφιακών πιστοποιητικών.  

4.Ασφάλεια επικοινωνίας µέσω e-mail : Τα e-mail από το σύστηµα θα 

υπογράφονται ψηφιακά.  

Οι ψηφιακές υπογραφές, χρησιµοποιώντας το διαδικτυακό πρότυπο Secure 

Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME), παρέχουν βεβαιότητα στους 

πελάτες της ως προς το ότι το µήνυµα e-mail προέρχεται πράγµατι από την 

Τράπεζα, ότι δεν έχει αλλοιωθεί κατά τη διαδροµή του και ότι δεν περιέχει 

επικίνδυνο περιεχόµενο. Εάν χρησιµοποιεί ο χρήστης το Microsoft Outlook, θα 

δει ένα εικονίδιο κορδέλας ακριβώς πάνω από το κυρίως κείµενο του 

µηνύµατος.  

Εάν κάνει κλικ στο εικονίδιο µε την κορδέλα, θα εµφανιστεί το παρακάτω 

µήνυµα. Το µήνυµα αυτό ενηµερώνει για την εγκυρότητα ή όχι της ψηφιακής 

υπογραφής. Κάνοντας κλικ στο κουµπί “Λεπτοµέρειες” µπορεί ο χρήστης να 

διαβάσει όλες τις πληροφορίες του ψηφιακού πιστοποιητικού όπως88
: 

1. Ποιος υπογράφει. Υπογεγραµµένο µε χρήση RSA/SHA1 σε 9:34:07 πµ 

22/2/2006  

2. Ποιος είναι ο κάτοχος. 

3. Ποιος ο σκοπός έκδοσής του. Βεβαίωση ότι το ηλεκτρονικό µήνυµα ήρθε 

από τον αποστολέα  

4. Περίοδος εγκυρότητας.  

Πολλά άλλα προγράµµατα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

µπορούν επίσης να ερµηνεύσουν τις ψηφιακές υπογραφές. Οι προσπάθειες 

υποκλοπής προσωπικών κωδικών και προσωπικών δεδοµένων στρέφονται κυρίως 

σε χρήστες που δεν λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας του υπολογιστή 
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τους. Η ύπαρξη & διάδοση ιών είναι µια πραγµατικότητα στο ∆ιαδίκτυο. Είναι 

απαραίτητο λοιπόν, το PC µε το οποίο ο χρήστης συνδέεται στο Internet να 

διαθέτει πρόγραµµα ελέγχου ιών  

Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει ότι το antivirus του υπολογιστή 

είναι ενεργοποιηµένο και ενηµερωµένο. Καλό θα ήταν η ενηµέρωση του antivirus 

να γίνεται αυτόµατα κάθε φορά που επιτυγχάνεται σύνδεση µε το Internet. Τα 

λειτουργικά συστήµατα και τα προγράµµατα πλοήγησης στο διαδίκτυο έχουν 

αδυναµίες ασφάλειας και δίνουν τη δυνατότητα σε άλλους «κακούς» χρήστες του 

∆ιαδικτύου να υποκλέπτουν πληροφορίες από τον υπολογιστή. 

5. Εξασφάλιση της µεταφοράς δεδοµένων: Το επόµενο βήµα θα είναι η προσθήκη 

µιας επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, µε την οποία θα εξασφαλιστεί  το 

απόρρητο κατά τη µεταφορά των δεδοµένων, αυτή θα είναι η κρυπτογράφησή 

τους. Το σύστηµα χρησιµοποιεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας µαζί µε την 

κρυπτογράφηση στα 128bit, το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών 

µέσω διαδικτύου. Η κρυπτογράφηση µε 128bit σηµαίνει ότι θα υπάρχουν 2128 

πιθανά κλειδιά που θα χρησιµοποιούνται για την κρυπτογράφηση των µηνυµάτων 

από τον Internet Explorer στον server της τράπεζας. Για αυτόν τον λόγο, η 

κρυπτογράφηση στα 128bit θα θεωρείται πρακτικά αδύνατο να παραβιαστεί.   

6. Ελεγχόµενη πρόσβαση στα συστήµατα της τράπεζας: Η πρόσβαση στο 

σχεδιασµένο σύστηµα θα πρέπει να προστατεύεται από τελευταία τεχνολογία 

Firewall, η οποία θα επιτρέπει τη χρήση συγκεκριµένων υπηρεσιών 

απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήµατα και βάσεις δεδοµένων 

µε απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Τράπεζας σε µη αναγνωρισµένους 

χρήστες. 

7. Εισαγωγή Στοιχείων Εισόδου: Με βάση την ύπαρξη ιών , οι οποίοι έχουν τη 

δυνατότητα να καταγράφουν πληκτρολογήσεις χρηστών, θα πρέπει να υιοθετηθεί 

η χρήση εικονικού πληκτρολογίου για την καταχώρηση του ενός από τα δύο 

στοιχεία ταυτοποίησης. Έτσι, ακόµα κι αν µπορούσε να υπεκλαπεί ο ένας από 

τους δύο κωδικούς ταυτοποίησης, δεν θα είχε καµία ισχύ η αποκλειστική του 

χρήση και ο χρήστης θα παρέµενε ασφαλείς.. 

8. Αυτόµατη Αποσύνδεση Χρήστη: Μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας αποτελεί η 

αυτόµατη αποσύνδεση χρήστη. Η ολοκλήρωση µιας συναλλαγής επιτρέπεται µέσα 
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σε ένα συγκεκριµένο χρονικό όριο (δεκαπέντε λεπτά) µετά τη λήξη του οποίου το 

σύστηµα αποσυνδέει τον χρήστη αυτόµατα. 

9. Υποχρεωτική Αλλαγή Κωδικών: Με την πρώτη εισαγωγή του νέου χρήστη στο 

e-Banking, το σύστηµα θα υποχρεώνει στην άµεση αλλαγή του προσωπικού του 

κωδικού µε κάποιον της επιλογής του ο οποίος να είναι και πιο εύκολα 

µνηµονεύσηµος. 

10. Μπλοκάρισµα Κωδικών: Οι προσωπικοί κωδικοί χρήστη θα πρέπει να 

µπλοκάρονται µετά από 3 συνεχόµενες λανθασµένες προσπάθειες εισαγωγής στο 

σύστηµα ή σε συνολικά 9 λανθασµένες µέσα σε µια εβδοµάδα, καθώς η συνεχής 

λανθασµένες προσπάθειες θεωρούνται ύποπτες. 

Άλλα δεδοµένα στην ασφάλιση των χρηστών: Πέρα των προαναφερθέντων 

µέτρων ασφαλείας που θα έχει το σύστηµα για τις συναλλαγές είναι απαραίτητο, 

να υπάρχουν οι ακόλουθες αρχές. Οι κωδικοί πρόσβασης89
:  

1. ∆εν θα πρέπει να αποκαλύπτονται ποτέ σε τρίτα πρόσωπα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των υπαλλήλων της Τράπεζας.  

2. Η φύλαξη τους αποτελεί προσωπική ευθύνη του χρήστη και συνιστούµε να 

αποµνηµονεύονται και στη συνέχεια να καταστρέφονται τα σχετικά 

έγγραφα που τους περιέχουν.  

3. προτείνεται να τροποποιούνται συχνά,  να µην αποθηκεύονται στον 

υπολογιστή σας αλλά να πληκτρολογούνε εκ νέου κάθε φορά.  

4. Κατά την επιλογή κωδικού ασφαλείας προτείνεται να αποφεύγεται η 

εισαγωγή προβλεπόµενων στοιχείων (π.χ. ηµεροµηνίες γενεθλίων, 

ονόµατα).  

5. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών ασφαλείας σε τρίτους, οι 

χρήστες οφείλουν να τους αλλάξουν άµεσα και να ενηµερώσουν το 

συντοµότερο δυνατό.  

                                                 
89

 NBG.,(2009), Ε-Banking, Ανάκτηση στις 20-10-2012 από 

https://homebank.nbg.gr/nbgib/helpFiles/el_GR/info/security_info.jsp 
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Σε σχέση µε την ασφάλεια υποδοµών αναπτύσσονται οι ακόλουθες δράσεις90
: 

1. Το σύστηµα αρχικά θα ταυτοποιηθεί, συγκεκριµένα θα επιλέγει ένα 

φορέας ταυτοποίησης της ταυτότητας και του συστήµατος της στο 

διαδίκτυο. Μια από τις ποιο γνωστές ταυτοποιήσεις είναι αυτό της 

εταιρίας Verisign. 

2. Μια επιπρόσθετη δικλίδα στην υποδοµή του συστήµατος είναι η 

κρυπτογράφηση, για την οποία έχουµε αναφερθεί και παραπάνω. Το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL µαζί µε τη κρυπτογράφηση στα 128bit 

εξασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών µέσω του διαδικτύου. Η 

κρυπτογράφηση σηµαίνει ότι υπάρχουν 2
128  πιθανά κλειδιά που 

χρησιµοποιούνται για την κρυπτογράφηση των µηνυµάτων από τον 

Internet Explorer στον server της τράπεζας. Η κρυπτογράφηση αυτή 

είναι αδύνατο να παραβιάστει, η διεύθυνση της µετατρέπετε από http σε 

https ενώ εµφανίζεται και το λουκέτο στο κάτω µέρος της σελίδας.  

3. Η πρόσβαση στα συστήµατα των περισσότερων τραπεζών από τελευταία 

τεχνολογία Firewall και IDS, η οποία επιτρέπει τη χρήση 

συγκεκριµένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε 

συστήµατα βάσεις δεδοµένων µε απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες. 

4. Ως επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας ορίζονται οι ακόλουθες: 

 Εισαγωγή στοιχείων εισόδου: Καθιερώνεται η χρήση εικονικού 

πληκτρολογίου για την καταχώρηση των στοιχείων χρήστη ή 

επιλεκτικά την καταχώρηση ορισµένων από τα στοιχεία αυτά. 

 Αυτόµατη αποσύνδεση χρήστη: Στις περισσότερες εφαρµογές 

ολοκλήρωση µιας συναλλαγής δίνετε η δυνατότητα διακοπής µιας 

συναλλαγής σε πέντε ως δεκαπέντε λεπτά. 

 Υποχρεωτική αλλαγή κωδικών: Υποχρεώνονται οι χρήστες σε 

συχνή αλλαγή των κωδικών τους. 

Η εφαρµογή των όσων αναφέρθηκαν µέχρι τώρα προϋποθέτει και την 

                                                 
90

 Σταµατίου.,(2009), Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία, Ανάκτηση στις 20-10-2012 από 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:gzAnxlc0KJYJ:nefeli.dsmc.eap.gr/ojs-

2.1.1/index.php/HOUJOI/article/view 
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υλοποίηση υποδοµών, οι οποίες έχουν σαφή πελατοκεντρικά χαρακτηριστικά. Η 

τεχνολογία είναι το µέσω αλλά και η δύναµη που επιτρέπει σήµερα την υλοποίηση 

διαφόρων υπηρεσιών.  Το σύστηµα βασίζετε σε Relationship technologies. Η 

χρήση ενός συστήµατος CRM, είναι απαραίτητη, η εφαρµογή του είναι δύσκολη 

και πολύπλοκη σε σχέση µε τη καθηµερινή του συντήρηση και ενηµέρωση.  

Σε σχέση µε τα  e-mail των χρηστών του συστήµατος , εκτός από τον 

αποστολέα και τον παραλήπτη, µπορεί να διαβαστεί εύκολα και από τους 

εργαζόµενους στον ISP (ISP = Internet Service Provider = Εταιρία Παροχής 

Υπηρεσιών Internet) του αποστολέα, τους εργαζόµενους στον ISP του παραλήπτη, 

από οποιονδήποτε ελέγχει τους routers από τους οποίους θα περάσουν τα 

«πακέτα» του µηνύµατος και από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στον εξοπλισµό 

τηλεφωνίας στην τηλεφωνική εταιρία.  

Αν το µήνυµα αποστέλλεται ή παραλαµβάνεται από κινητό τηλέφωνο µε 

σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, τότε µπορεί να υποκλαπεί από άτοµα µε ειδικές συσκευές 

υποκλοπής συνοµιλιών και µηνυµάτων κινητής τηλεφωνίας.  

Επιπλέον, είναι πολύ απλό να πλαστογραφηθεί η διεύθυνση αποστολής, 

ακόµα και µε ένα τυπικό πρόγραµµα e-mail. Με λίγο δουλειά, κάποιος επιτήδειος 

µπορεί να αποκρύψει και άλλα σηµάδια που δείχνουν από που πραγµατικά 

προέρχεται ένα µήνυµα91
. 

Εκτός από την κρυπτογράφηση, µια άλλη τεχνολογία που χρησιµοποιείται 

και παρέχει τέτοιου είδους ασφάλεια είναι η ηλεκτρονική υπογραφή. Αξίζει, 

πάντως να σηµειώσουµε ότι είναι δυνατόν ένα µήνυµα να κρυπτογραφηθεί και 

ταυτόχρονα να υπογραφεί ηλεκτρονικά. Έτσι εξασφαλίζονται εξίσου η ασφάλεια 

στην επικοινωνία και η πιστοποίηση περιεχοµένου και ταυτότητας αποστολέα. 

Η κρυπτογράφηση βασίζεται στη χρήση ενός κλειδιού, δηλαδή ενός 

µαθηµατικού κώδικα. Ο συγκεκριµένος έρχεται να εξασφαλίσει το απόρρητο των 

προσωπικών πληροφοριών. Πρόκειται για µια επιστήµη που βασίζεται στα 

µαθηµατικά για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των δεδοµένων.  

Οι µέθοδοι κρυπτογράφησης θα καθιστούν τα ευαίσθητα προσωπικά 

δεδοµένα προσβάσιµα µόνο από όσους είναι κατάλληλα εξουσιοδοτηµένοι. 

                                                 
91

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wd5x8xwd2Y8J:thalesandfriends.org 
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Εξασφαλίζουν έτσι το απόρρητο στις ψηφιακές επικοινωνίες αλλά και στην 

αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών.  

Το αρχικό µήνυµα ονοµάζεται απλό κείµενο (plaintext), ενώ το ακατάληπτο 

µήνυµα που προκύπτει από την κρυπτογράφηση του απλού κειµένου ονοµάζεται 

κρυπτογράφηµα (ciphertext). 

Αποκρυπτογράφηση είναι η ανάκτηση του απλού κειµένου από το 

κρυπτογράφηµα µε την εφαρµογή αντίστροφου αλγορίθµου. Η κρυπτογραφηµένη 

επικοινωνία είναι αποτελεσµατική, όταν µόνο τα άτοµα που συµµετέχουν σε 

αυτήν µπορούν να ανακτήσουν το περιεχόµενο του αρχικού µηνύµατος. Η 

κρυπτογραφία δεν πρέπει να συγχέεται µε την κρυπτανάλυση, που ορίζεται ως η 

επιστήµη για την ανάλυση και αποκωδικοποίηση κωδικοποιηµένων πληροφοριών 

χωρίς τη χρήση του αντίστροφου αλγορίθµου κρυπτογράφησης.   

Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης είναι µια µαθηµατική συνάρτηση που 

χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση πληροφοριών. Ο 

αλγόριθµος κρυπτογράφησης θα λειτουργεί σε συνδυασµό µε ένα κλειδί (key), για 

την κρυπτογράφηση του απλού κειµένου. Το ίδιο απλό κείµενο κωδικοποιείται σε 

διαφορετικά κρυπτογραφήµατα όταν χρησιµοποιούνται διαφορετικά κλειδιά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. 

5.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ E-BANKING ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA 

BANK 

Τα Εναλλακτικά ∆ίκτυα της Alfa Bank παρέχουν στους ιδιώτες πελάτες 

(Φυσικά Πρόσωπα) έναν εύκολο– εναλλακτικό τρόπο διενέργειας τραπεζικών 

συναλλαγών µέσω των Υπηρεσιών e-Banking και Phone Banking. Οι Υπηρεσίες e-

Banking και mobile Banking υποστηρίζουν το κεντρικό κανάλι επικοινωνίας της 

Τράπεζας µε τους Πελάτες της, που είναι το ∆ίκτυο των Καταστηµάτων. 

 

 

 

 

 

 Τα οφέλη για τους πελάτες σε σχέση µε την εφαρµογή του e-banking 

αναφέρονται: 

1. Οικονοµία χρόνου. 

2. ∆ιενέργεια συναλλαγών µε ελάχιστη προσπάθεια στο χώρο τους. 

3. ∆υνατότητα παροχής εξελιγµένων υπηρεσιών. 

4. Μειωµένες-µηδενικές προµήθειες συναλλαγών. 

Το πλαίσιο λειτουργίας SET της τράπεζας βασίζεται σε µια συµµετρική 

πληροφόρηση, όπου ο χρήστης λαµβάνει έναν κωδικό από την ίδια τη τράπεζα 

τον οποίο και χρησιµοποιεί προκειµένου να κάνει τις τραπεζικές του 

συναλλαγές µέσω  του ίντερνετ. Παρακάτω παραθέτουµε το πλαίσιο 

υλοποίησης των συναλλαγών µε βάση τη µεθοδολογία SET. 

 

Θα ήθελα Καλώς ήλθατε 

ALFA BANK 

 ATM ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ P-BANKING E-BANKING 

ΠΕΛΑΤΗΣ 
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e-banking Επιχειρήσεων   

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εδώ  παραθέτονται γενικά  στοιχεία για τις 

προηγούµενες προσπάθειες εισόδου του 

χρήστη µε την  εξής µορφή: 

Αποτυχηµένες προηγούµενες συνδέσεις: 

7/5/2008 1:55:12 

Επιτυχηµένες προηγούµενες συνδέσεις 

7/4/2008 5:07:56 

2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Εδώ  υπάρχει ενηµέρωση συναλλαγών  και 

γενικά για τις οικονοµικές σχέσεις της 

τράπεζας µε το  χρήστη.  Παρακαλώ  

επιλέξτε εδώ για να ενηµερωθείτε για 

τις συναλλαγές 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

6. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ.  Εδώ  ενηµερώνεται ο  χρήστης σε σχέση 

µε την  ασφαλή πρόσβαση του το  κωδικό 

του τι πρέπει να προσέχει και κυρίως να 

µην  εµπιστεύεται άγνωστα τηλέφωνα ή 

email από  άτοµα που δεν  έχουν  σχέση µε 

τη τράπεζα.  

7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

8. ΕΞΟ∆ΟΣ  

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΜΥΝΗΜΑΤΑ 

Εδώ  η τράπεζα µε το  χρήστη 

ανταλλάσουν  µυνήµατα σ’ ένα πεδίο  

ασφαλής από  τρίτους.  

 Τα πλεονεκτήµατα του παραπάνω πλαισίου για το χρήστη είναι τα 

ακόλουθα: 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ 
(ΕΡΓΑΛΕΙΑ) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΜΥΝΗΜΑΤΑ 
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1. Φιλικά Ονόµατα: ∆υνατότητα ορισµού Φιλικών Ονοµάτων για 

λογαριασµούς που ορίζονται από τον Πελάτη, αντί των αριθµών 

Λογαριασµών, ∆ανείων και Πιστωτικών Καρτών. Για παράδειγµα 

«Αποταµίευση» αντί του«9800123456». 

2. Υποστήριξη σε πολλές γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αλβανικά. 

3. Συντοµεύσεις: ∆υνατότητα αποθήκευσης των συχνά χρησιµοποιούµενων 

συναλλαγών, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ξανά µε ελάχιστες 

κινήσεις. 

4. Απλή διαδικασία εγγραφής: Μόνο µε την Αστυνοµική Ταυτότητα και το 

ΑΦΜ, γίνεται άµεσα η εγγραφή και η παραλαβή των κωδικών πρόσβασης. 

5. Συσκευή ασφαλείας e-Token& Ψηφιακές Υπογραφές: Παροχή µέγιστου 

επιπέδου ασφαλείας που δεν παρέχεται από τον ανταγωνισµό στην Ελλάδα 

(δύο λειτουργίες µε την χρήση της ίδιας συσκευής eToken –το eToken 

χρησιµοποιείται και για την ασφάλεια των συναλλαγών µέσω τουALFAe-

Banking και για την ασφάλεια των συναλλαγών µέσω του ALFA Phone 

Banking). 

6. ∆ια-υπηρεσιακή Εξυπηρέτηση Πελατών: Μία πολύ-ειδικευµένη οµάδα 

εξυπηρέτησης Πελατών εξυπηρετεί αποτελεσµατικά τον Πελάτη µε την 

χρήση κοινών εφαρµογών και πληροφοριών. 

Η τράπεζα έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο e-banking το οποίο έχει 

κατηγοριοποιηθεί σε 5 ενότητες. Αναλυτικά: 

Ενηµέρωση 

1. Υπόλοιπο και ανάλυση καταθετικών λογαριασµών 

2. Κινήσεις λογαριασµών έως και1 χρόνο πίσω 

3. Υπόλοιπο, ανάλυση και κινήσεις πιστωτικών καρτών(έωςκαι3 statement) 

4. Συνολική εικόνα προϊόντων (λογαριασµοί, δάνεια, εταιρικές κάρτες) 

5. Υπόλοιπο και ανάλυση προθεσµιακών καταθέσεων, δανείων και Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων (λεπτοµέρειες Αµοιβαίου Κεφαλαίου και πληροφορίες 

απόδοσης) 

Παρακάτω παραθέτουµε σχετικό παράδειγµα: 
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λογαριασµός  κάρτες   δάνεια  συνολική εικόνα προϊόντων  

2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Πληροφορίες Λογαριασµών  

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φιλικό  Όνοµα  Αρ.  Λογαριασµού  Τύπος Λογαρ.  Νόµισµα 

Υπόλοιπο  

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ             9800171408          Σε συνάλλαγµα  UBD      0,00 

 

Μεταφορές 

1. Μεταφορές χρηµάτων µεταξύ προσωπικών λογαριασµών ή σε λογαριασµούς 

τρίτων στη ALFA   

2. Bank ή σε άλλες Ελληνικές τράπεζες 

3. Μαζικές µεταφορές χρηµάτων σε λογαριασµούς της ALFA Bank(µέσω 

δηµιουργίας λίστας ή αποστολής αρχείου). 

4. Προγραµµατισµένες Μεταφορές σε προσωπικούς λογαριασµούς ή 

λογαριασµούς τρίτων στη ALFA Bank ή σε άλλες Ελληνικές τράπεζες, µε 

δυνατότητα δέσµευσης ή όχι του ποσού κατά την καταχώρηση 

 

 Προσωπικούς  

Λογαριασµούς  

Λογαριασµούς  

τρίτων  

Άλλες  

Ελληνικές  

Τράπεζες  

Μαζικές  

Μεταφορές  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Μεταφορές  µεταξύ Προσωπικών  µου  Λογαριασµών  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1. Επιλέξτε 

Λογαριασµό  

Από  Προς  Φιλικό 

Λογαριασµό  

Νόµισµα  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

    

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΟΦΙΛ.  

Ποσό     

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αιτιολογία     
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΞΟ∆ΟΣ Να  προστεθεί αυτή  η  συναλλαγή  στις  συντοµεύσεις  µου .  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΜΥΝΗΜΑΤΑ 

Φιλικό 

Όνοµα  

   

Οι δυνατότητες που δίνονται είναι: 

1. Μεταφορές µεταξύ προσωπικών Λογαριασµών. 

2. Μεταφορές σε λογαριασµούς τρίτων στη τράπεζα. 

3. Μεταφορά σε λογαριασµούς άλλων τραπεζών. 

4. Μαζικές µεταφορές χρηµάτων σε πολλούς λογαριασµούς ταυτόχρονα µε τη 

χρήση αρχείου. 

 

Πληρωµές 

1. Προσωπικών πιστωτικών καρτών ή τρίτου στη τράπεζα  ή άλλες Ελληνικές 

τράπεζες, online ή προγραµµατισµένες. 

2. Τηλεφωνίας (ΟΤΕ, Tellas ,Vivodi, Forthnet), online ή προγραµµατισµένες. 

3. Φόρων(ΦΠΑ, φόρος εισοδήµατος) online ή προγραµµατισµένες. 

4. Ασφαλειών(ΙΚΑ, ΤΕΒΕ), online ή προγραµµατισµένες. 

5. Λοιπών Υπηρεσιών (BMWFS, FIREN, SERFIN, VWBANK, Πλαίσιο), online ή 

προγραµµατισµένες. 

6. Καταχώρηση παγίων εντολών πληρωµής (ΟΤΕ, Tellas, Vivodi, Forthnet, 

TEBE, BMWFS, FIREN, SERFIN, VWBANK). 

 

∆ιαχείριση συναλλαγών 

1. Ενηµέρωση για συναλλαγές σε αναµονή εκτέλεσης (έχουν ληφθεί από την 

τράπεζα και εκκρεµεί η εκτέλεσή τους) 

2. Ακύρωση των συναλλαγών σε αναµονή εκτέλεσης 
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3. Ενηµέρωση για ακυρωµένες και αποτυχηµένες συναλλαγές, καθώς και του 

λόγου αποτυχίας, έως και 7 ηµέρες πίσω 

4. Ενηµέρωση για τις εκκρεµείς πληρωµές ∆ΙΑΣ µε δυνατότητα ακύρωσης (ΟΤΕ, 

Tellas, Vivodi, ΦΠΑ, Φόρος εισοδήµατος, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, BMWFS, FIREN, 

SERFIN  

 

 

 

∆ιαχείριση προφίλ 

1. ∆ιαχείριση ψηφιακού πιστοποιητικού (ενηµέρωση, έκδοση, ακύρωση) 

2. Αλλαγή προσωπικών κωδικών e-Banking (User ID, Password, Certificate 

password) 

3. ∆ήλωση και διαγραφή φιλικών ονοµάτων λογαριασµών 

4. Προσθήκη και διαγραφή από το ευρετήριο, προσωπικών λογαριασµών και 

καρτών ή λογαριασµών και καρτών τρίτου στην Alfa Bank ή άλλες Ελληνικές 

τράπεζες 

5. ∆ιαγραφή συντοµεύσεων συναλλαγών 

6. Προσθήκη νέων προϊόντων 

7. ∆υνατότητα ρύθµισηςe-Token για την παραγωγή κωδικών µίας χρήσης(για 

χρήση στο Alfa Phone Banking) 

8. ∆ιαχείριση προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. καταχώρηση νέου 

τηλεφώνου) ή διεύθυνσης επικοινωνίας 

 

 Certificate to 

password  

Αλλαγή  password Μαζικές   

µεταφορές   

Αρχικοποίηση  

opt  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αλλαγή  password 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σ’ αυτή  τη  σελίδα  ο  χρήστης  µπορεί  να αλλάξει  κωδικούς  οι κωδικοί 
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θα  πρέπει να αποτελούνται από 6 χαρακτήρες .  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Επιλέξτε  User ID Προς  Φιλικό 

Λογαριασµό  

Νόµισµα  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Παλιό  User ID    

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΟΦΙΛ.  

Νέο  User ID    

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Επιβεβαίωση 

νέου  User ID 

   

ΕΞΟ∆ΟΣ  

1. Μέσω της Υπηρεσίας e-Banking η ALFA Bank σας προσφέρει  80% έκπτωση 

στο υπάρχον τιµολόγιο της τράπεζας 

2. Οι προµήθειες εντολών µεταφοράς χρηµάτων σε λογαριασµούς άλλων 

Ελληνικών τραπεζών εξαρτάται από την επιλογή της κατηγορίας χρέωσης 

(ΒΕΝ, SHA, OUR) 

3. Όλες οι συναλλαγές και πληρωµές σε λογαριασµούς και κάρτες στη ALFA 

Bank είναι δωρεάν 

4. Οι πληρωµές λογαριασµών τηλεφωνίας, φόρων, ασφαλειών, και λοιπών 

υπηρεσιών είναι δωρεάν 

 

5.2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

Η είσοδος σε όλες τις Ιnternet εφαρµογές της Τράπεζας απαιτεί τη χρήση 

κωδικών ασφαλείας (κωδικό όνοµα χρήστη και PIN). Έτσι, για την είσοδο στην 

υπηρεσία WinPayment, απαιτείται όνοµα χρήστη (user-id) και κωδικός αριθµός 

ασφαλείας (ΡΙΝ), οι οποίοι δηµιουργούνται αυτόµατα από το σύστηµα.  

Για να εκτελεστεί οποιαδήποτε εντολή στην υπηρεσία WinPayment θα 

πρέπει επιπλέον να χρησιµοποιείται ένας από τους αριθµούς επικύρωσης 

συναλλαγής (ΤΑΝ) που αποστέλλεται στους πελάτες µε τη µορφή λίστας και από 

όπου χρησιµοποιείται κάθε φορά ο πρώτος µη χρησιµοποιούµενος. Μαζί µε την 
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εγγραφή στην υπηρεσία WinPayment ο πελάτης εγγράφεται αυτόµατα και στο 

WebTeller. 

Οι υπηρεσίες web της Τράπεζας χρησιµοποιούν Πιστοποιητικό 

Αυθεντικότητας της VeriSign. Έτσι εξασφαλίζεται στον πελάτη ότι κανείς άλλος 

δεν µπορεί να προσποιηθεί ότι είναι η τράπεζα και µε τον τρόπο αυτό να 

υποκλέψει πολύτιµες πληροφορίες (π.χ. το PIN του πελάτη). 

Ταυτόχρονα στα συστήµατα της τράπεζας εφαρµόζονται επιπλέον µέτρα 

ασφαλείας όπως: 

• Ο αλγόριθµος IDEA 128 bits που χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση 

µηνυµάτων που αφορούν τραπεζικές συναλλαγές όταν "ταξιδεύουν" στο 

Internet. 

• Ο τερµατισµός της λειτουργίας της εφαρµογής, αν αυτή δεν χρησιµοποιηθεί 

για χρονικό διάστηµα 15 λεπτών. Έτσι, αφενός δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από άλλο πρόσωπο στην απουσία του εξουσιοδοτηµένου 

χρήστη, αφετέρου δίνει ελάχιστο χρόνο για την προσπάθεια 

αποκρυπτογράφησης του µηνύµατος, καθώς στην επόµενη ανταλλαγή 

µηνύµατος το κλειδί θα είναι διαφορετικό. 

Η ασφάλεια των συναλλαγών µέσω Internet Banking, αποτελεί θέµα υψίστης 

σηµασίας για την Τράπεζα και καθορίζεται κυρίως από:  

1. Τη µυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδοµένων: Και τα δύο εξασφαλίζονται 

µέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας, το οποίο µπορεί να είναι δύο ειδών: 40bit 

encryption ή 128 bit encryption (ισχυρή κρυπτογράφηση). 

Η τράπεζα για την ασφαλή λειτουργία του Internet Banking, χρησιµοποιεί 

κρυπτογράφηση 128 bit των διακινουµένων στοιχείων, µέσω του πρωτοκόλλου 

SΕΤ, το οποίο θεωρείται απαραβίαστο για τις εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο. 

Το σύστηµα αυτό, εκτός της κρυπτογράφησης που πραγµατοποιεί, ελέγχει 

συνεχώς την αυθεντικότητα της επικοινωνίας µεταξύ του PC  και του κεντρικού 

συστήµατος. Σε οποιαδήποτε διαταραχή ή παρεµβολή στην επικοινωνία, η 

συναλλαγή διακόπτεται άµεσα και η επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα της 

Τράπεζας πρέπει να αποκατασταθεί από την αρχή (αναγνώριση χρήστη, κλπ.). 

2.  Αυθεντικότητα Χρήστη: Η εφαρµογή Internet Banking «αναγνωρίζει» τους 
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χρήστες και επιτρέπει την πρόσβασή τους στο Σύστηµα, µε τον Κωδικό - UserID 

και το Μυστικό - Password. Σε περίπτωση εισαγωγής διαδοχικών λανθασµένων 

κωδικών, ο χρήστης απενεργοποιείται, ο µυστικός αχρηστεύεται και πρέπει να 

εκδοθεί νέος µυστικός. 

3. Αυθεντικότητα της Τράπεζας: Πριν από τις εισαγωγή των προσωπικών κωδικών 

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας είναι απαραίτητος ο έλεγχος της διεύθυνσης αυτής, 

καθώς ενδέχεται να αποτελεί αντιγραφή της πραγµατικής ιστοσελίδας της 

Τράπεζας µε σκοπό την παραπλάνηση και την απόκτηση των προσωπικών 

κωδικών. 

Η Τράπεζα έχει προµηθευτεί πιστοποιητικό αυθεντικότητας παρουσίας της στο 

∆ιαδίκτυο από την Verisign, έναν από τους µεγαλύτερους διεθνούς κύρους, 

οργανισµό έκδοσης πιστοποιητικών παρουσίας στο ∆ιαδίκτυο. Το πιστοποιητικό 

εµφανίζεται στον χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα εισόδου του 

συστήµατος και είναι διαθέσιµο, µέσω του κατάλληλου εικονιδίου     

(κλειδαριά στο κάτω τµήµα της οθόνης), όσο ο χρήστης χρησιµοποιεί την 

εφαρµογή. Κανόνες ελέγχου της αυθεντικής ιστοσελίδας 

• Πληκτρολόγηση την διεύθυνση της ιστοσελίδας µόνοι σας 

(homebank.nbg.gr) και όχι µέσω σύνδεσης (link) που πιθανόν στέλνει µέσω 

e-mail ή δηµοσιεύεται σε ιστοσελίδες άλλων εταιριών.  

• Βεβαίωση ότι η διεύθυνση είναι homebank.nbg.gr  

• Έλεγχος το εικονίδιο    το οποίο εµφανίζεται στις ασφαλείς ιστοσελίδες 

της Τράπεζας.  

Ε

πιλ

έγο

ντα

ς το 

εικ

ονί

διο 

θα 
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πρέπει να εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή το παράθυρο το οποίο 

επιβεβαιώνει ότι κάτοχος της σελίδας είναι της τράπεζας.  

  

           Εκτός αυτών, κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα µε τους κωδικούς, 

εµφανίζεται και άλλο πιστοποιητικό της Verisign (πιστοποιητικό υπογραφής 

προγραµµάτων), που έχει προµηθευτεί η Τράπεζα και το οποίο πιστοποιεί ότι τα 

προγράµµατα που µεταφέρονται στο σταθµό του χρήστη είναι τα γνήσια που 

έχουν εκπονηθεί από την Τράπεζα. 

Σε κάθε εισαγωγή του στο σύστηµα, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται ότι 

έχει συνδεθεί µε τον πραγµατικό δικτυακό τόπο (site) της Τράπεζας, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται µε την ύπαρξη των παραπάνω ψηφιακών πιστοποιητικών.  

4.Ασφάλεια επικοινωνίας µέσω e-mail : Τα e-mail από την θα υπογράφονται 

ψηφιακά. Η Τράπεζα µε σκοπό να προστατέψει τους πελάτες της από τους 

απατεώνες που στέλνουν πλαστά µηνύµατα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

προσποιούµενοι ότι τα µηνύµατα αυτά προέρχονται από την Τράπεζα, προσθέτει 

ψηφιακές υπογραφές στα ενηµερωτικά της δελτία που θα αποστέλλει σχετικά µε 

την υπηρεσία του Internet Banking.  

Οι ψηφιακές υπογραφές, χρησιµοποιώντας το διαδικτυακό πρότυπο Secure 

Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME), παρέχουν βεβαιότητα στους 

πελάτες της ως προς το ότι το µήνυµα e-mail προέρχεται πράγµατι από την 

Τράπεζα, ότι δεν έχει αλλοιωθεί κατά τη διαδροµή του και ότι δεν περιέχει 

επικίνδυνο περιεχόµενο. Εάν χρησιµοποιείτε το Microsoft Outlook, θα δει ο 

χρήστης ένα εικονίδιο κορδέλας ακριβώς πάνω από το κυρίως κείµενο του 

µηνύµατος.  
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Εάν κάνει κλικ στο εικονίδιο µε την κορδέλα, θα εµφανιστεί το παρακάτω 

µήνυµα:  

 

 

  Το µήνυµα αυτό ενηµερώνει για την εγκυρότητα ή όχι της ψηφιακής 

υπογραφής. Κάνοντας κλικ στο κουµπί “Λεπτοµέρειες” µπορεί ο χρήστης να 

διαβάσει όλες τις πληροφορίες του ψηφιακού πιστοποιητικού όπως: 

5. Ποιος υπογράφει. Υπογεγραµµένο από τη τράπεζα µε χρήση RSA/SHA1 σε 

9:34:07 πµ 22/2/2006  

6. Ποιος είναι ο κάτοχος. 

7. Ποιος ο σκοπός έκδοσής του. Βεβαίωση ότι το ηλεκτρονικό µήνυµα ήρθε 

από τον αποστολέα  

8. Περίοδος εγκυρότητας. Έγκυρο από 25/11/2005 έως 26/11/2006  
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Πολλά άλλα προγράµµατα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

µπορούν επίσης να ερµηνεύσουν τις ψηφιακές υπογραφές. Επιπλέον όµως ο 

χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τα εξής:  

Οι προσπάθειες υποκλοπής προσωπικών κωδικών και προσωπικών 

δεδοµένων στρέφονται κυρίως σε χρήστες που δεν λαµβάνουν τα κατάλληλα 

µέτρα προστασίας του υπολογιστή τους. Η ύπαρξη & διάδοση ιών είναι µια 

πραγµατικότητα στο ∆ιαδίκτυο. Είναι απαραίτητο λοιπόν, το PC µε το οποίο ο 

χρήστης συνδέεται στο Internet να διαθέτει πρόγραµµα ελέγχου ιών (antivirus).  

Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει ότι το antivirus του υπολογιστή 

είναι ενεργοποιηµένο και ενηµερωµένο. Καλό θα ήταν η ενηµέρωση του antivirus 

να γίνεται αυτόµατα κάθε φορά που επιτυγχάνεται σύνδεση µε το Internet. Τα 

λειτουργικά συστήµατα και τα προγράµµατα πλοήγησης στο διαδίκτυο έχουν 

αδυναµίες ασφάλειας και δίνουν τη δυνατότητα σε άλλους «κακούς» χρήστες του 

∆ιαδικτύου να υποκλέπτουν πληροφορίες από τον υπολογιστή.  

Η Winbank εφαρµόζει δύο προγράµµατα e-banking, αυτό που προορίζεται για 

ιδιώτες και αυτό που αφορά στις επιχειρήσεις .Οι υπηρεσίες του Winbank Internet 

Business είναι οι ακόλουθες92
: 

                                                 
92

 Πετρου Π.,(2008), Ηλεκτρονικές Πληρωµές, Hellas Online 
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1. Παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων (καταθετικοί λογαριασµοί, 

χορηγητικοί λογαριασµοί, προθεσµιακές καταθέσεις, αµοιβαία κεφάλαια, 

δάνεια, ασφαλιστικά προϊόντα).  

2. Παρουσίαση όλων των λογαριασµών (καταθετικών και χορηγητικών) µε τα 

υπόλοιπά τους (λογιστικό, διαθέσιµο).  

3. Ανάλυση του υπολοίπου των λογαριασµών (λογιστικό, διαθέσιµο, σε 

δέσµευση).  

4. Αναλυτική πληροφόρηση για τις κινήσεις των λογαριασµών.  

5. Έκδοση και αποστολή παλαιότερων κινήσεων των λογαριασµών (είτε µε e-

mail άµεσα, είτε ταχυδροµικά).  

6. Μεταφορές ποσών µεταξύ των λογαριασµών.  

7. Μεταφορές ποσών σε λογαριασµούς τρίτων της Τράπεζας Πειραιώς.  

8. Εµβάσµατα ή µαζικά εµβάσµατα µέσω αρχείου σε άλλες τράπεζες στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό.  

9. Παραγγελία µπλοκ επιταγών.  

10. ∆υνατότητα ανάκλησης µπλοκ επιταγών ή επιταγής (λόγω απώλειας κ.λπ.).  

11. Πληρωµή ΦΠΑ & ΙΚΑ για έναν ή περισσότερους ΑΦΜ.  

12. Πληρωµή σε τρίτους, οι οποίοι τηρούν λογαριασµό στην Τράπεζα 

Πειραιώς, άµεσα, σε πραγµατικό χρόνο και χωρίς έµβασµα.  

13. Πάγιες εντολές πληρωµής λογαριασµών ∆ΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας και 

συνδροµητικής τηλεόρασης.  

14. Πληρωµή πιστωτικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς.  

15. ∆υνατότητα καθορισµού "περιγραφής" των κινήσεων, η οποία εµφανίζεται 

στην κίνηση λογαριασµού.  

16. Κατά τη διάρκεια ισχύος µιας περιοδικής εντολής πληρωµής υπάρχει η 

δυνατότητα τροποποίησης, προσωρινής διακοπής και επανενεργοποίησης 

της εντολής.  

17. ∆υνατότητα µεταχρονολόγησης της πληρωµής.  
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18. Αποστολή αρχείου µε µαζικές πληρωµές τρίτων και ενηµέρωση του πελάτη 

για την ολοκλήρωση ή όχι κάθε πληρωµής, σαν να είχε σταλεί καθεµία 

χωριστά.  

19. ∆υνατότητα πολλαπλών χρηστών-υπαλλήλων της εταιρίας, οι οποίοι έχουν 

διαφορετικά δικαιώµατα στα τραπεζικά προϊόντα (πχ. µόνο παρακολούθηση 

υπολοίπων, διενέργεια συναλλαγών µόνο µεταξύ προϊόντων της εταιρίας, 

προετοιµασία συναλλαγών προς ολοκλήρωση-έγκριση από άλλο χρήστη).  

20. ∆ιαφορετικά χρηµατικά όρια ανά είδος συναλλαγής.  

21. ∆ιαφορετικά εγκριτικά επίπεδα ή επίπεδα πρόσβασης.  

22. Μισθοδοσίες εταιριών (µέσω της δυνατότητας αποστολής αρχείου µαζικών 

πληρωµών τρίτων στην Τράπεζα Πειραιώς).  

23. Ύπαρξη ενός administrative master κωδικού ανά εταιρία, ο οποίος θα έχει 

τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των κινήσεων που διενεργούνται από 

όλους τους υπόλοιπους χρήστες της ίδιας εταιρίας. 

Η σύνδεση µε την υπηρεσία e-banking της Τράπεζας Πειραιώς προϋποθέτει την 

ύπαρξη δύο αριθµών, που παραλαµβάνονται από το δίκτυο καταστηµάτων της 

Τράπεζας Πειραιώς ή αποστέλλονται από τη Winbank.  

Ο πρώτος αριθµός είναι ο οκταψήφιος Kωδικός Εισόδου (User ID), και ο 

δεύτερος ο οκταψήφιος Kωδικός Ασφαλείας (PIN). Μέσω της δωρεάν υπηρεσίας 

WinTeller, ο πελάτης έχει τις εξής δυνατότητες: 

1. Αυτόµατη µεταφορά χρηµατικών ποσών σε λογαριασµούς τρίτων σε άλλες 

τράπεζες.  

2. Πληρωµή ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΒΕ µε Εντολή Πληρωµής και 

ανάθεση Άµεσης Χρέωσης (Πάγια Εντολή).  

3. Πληρωµή Φ.Π.Α. και Εργοδοτικών Εισφορών Ι.Κ.Α.  

4. Πληρωµή λογαριασµών ∆.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας 

(VODAFONE, MOBITEL, FORTHnet) µε Εντολή Πληρωµής και ανάθεση 

Άµεσης Χρέωσης (Πάγια Εντολή).  

5. Μεταφορά χρηµατικών ποσών σε λογαριασµούς τρίτων.  
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6. Online Πληρωµή πιστωτικής κάρτας και δυνατότητα παρακολούθησης 

αναλυτικού statement.  

7. ∆ιαχείριση λογαριασµών.  

8. Αναλυτικές κινήσεις λογαριασµών.  

9. Mini-Statement λογαριασµών.  

10. Υπόλοιπα λογαριασµών.  

11. ∆ιαχείριση παραµέτρων ασφαλείας .  

12. Αλλαγή PIN πρόσβασης.  

13. Αίτηση νέας λίστας ΤΑΝ.  

14. Αιτήσεις για προϊόντα της Τράπεζας.  

15. Αίτηση έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών.  

16. Αίτηση ενέγγυας πίστωσης.  

17. Αίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής.  

18. Ενηµέρωση για την κατάσταση εντολής πληρωµής.  

19. Παρακολούθηση των ιδιωτικών επιταγών της τράπεζας, οι οποίες είναι 

συνδεδεµένες µε τους τραπεζικούς λογαριασµούς.  

20. Πληρωµή Τελών Κυκλοφορίας και ∆ιάθεση Σηµάτων.  

21. Υπολογισµός IBAN λογαριασµού.  

22. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  

23. Υπολογισµός ∆όσεων ∆ανείου. 

 

5.3 WIN PAYMENT 

Η υπηρεσία WinPayment απευθύνεται µόνο σε Νοµικά Πρόσωπα (εταιρίες) και 

παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρία που τηρεί λογαριασµό όψεως ή 

ταµιευτηρίου στην Τράπεζα να διεκπεραιώνει αυτόµατα τη µισθοδοσία του 

προσωπικού της ή να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εντολή πληρωµής προς τρίτους 

που τηρούν λογαριασµούς στην τράπεζα ή σε άλλες Τράπεζες εσωτερικού, µέσω 

∆ιαδικτύου.  
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Επίσης προσφέρει αυτόµατη χρέωση λογαριασµών που τηρούνται εντός 

Τράπεζας και πίστωση λογαριασµού της εταιρίας. Συγκεκριµένα, η υπηρεσία 

WinPayment προσφέρει93
: 

• ∆υνατότητα καταχώρισης εντολών πληρωµών 24 ώρες το 24ωρο, 365 

ηµέρες το χρόνο, από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, χωρίς 

την προσέλευση σε κατάστηµα της τράπεζας.  

• Ασφάλεια σύνδεσης και αποστολής αρχείων-εντολών µέσω ∆ιαδικτύου, µε 

πλήρη έλεγχο της αποστολής και του περιεχοµένου των αρχείων από την 

ίδια την εταιρία. Η υπηρεσία παρέχει κρυπτογράφηση των µεταφερόµενων 

δεδοµένων από και προς τον Server της Τράπεζας µε πρωτόκολλο SET 

128bit. Επιπλέον λειτουργεί κάτω από την "οµπρέλα" ενιαίας ασφάλειας 

των διαδικτυακών εφαρµογών της τράπεζας, που παρέχεται µέσω των 

κωδικών PIN-TAN του WinTeller.  

• Πρόσθετη ασφάλεια περιεχοµένου των αρχείων πληρωµών, µέσω της 

ειδικής γραµµογράφησης του header των αποστελλόµενων αρχείων.  

• Αµεσότητα ενηµέρωσης της εταιρίας-χρήστη. Εντός µερικών 

δευτερολέπτων από την καταχώριση του αρχείου πληρωµής παρέχεται 

ενηµέρωση της εταιρίας για οποιαδήποτε προβλήµατα εµφανίζουν οι 

λογαριασµοί των δικαιούχων. Κατά συνέπεια παρέχεται η δυνατότητα στην 

εταιρία-χρήστη να προβεί άµεσα σε διορθωτικές ενέργειες για όσους 

λογαριασµούς παρουσιάζουν προβλήµατα.  

• Μείωση του κόστους διαχείρισης των εντολών πληρωµής για την εταιρία-

χρήστη. ∆εν απαιτείται πλέον προσκόµιση από την εταιρία δισκέτας και 

έντυπης εντολής πληρωµής µε λίστα των µισθοδοτούµενων σε κατάστηµα 

της Τράπεζας.  

• Ευελιξία χρήσης, αφού παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των εντολών 

πληρωµής µέσω online διαγραφής των προς εκτέλεση εντολών και 

αποστολής νέων εντολών, χωρίς υποχρεωτική προσέλευση σε κατάστηµα.  

                                                 
93

 Σπύρου Π.,(2006), Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής τραπεζικής, Ανάκτηση στις 20-10-2012 από 

http://www.geotrust.com/index_flash.htm 
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• Ευκολία παρακολούθησης και τήρησης αρχείου πληρωµών. Η υπηρεσία 

WinPayment παρέχει τη δυνατότητα εµφάνισης όλων των εντολών 

πληρωµής που καταχωρήθηκαν στην υπηρεσία από την εταιρία-χρήστη µε 

κατάλληλη χρωµατική ένδειξη ανάλογα µε την κατάσταση υλοποίησής 

τους. 

5.4 WINTRADER ΚΑΙ WEBFUNDS  

Μέσω των υπηρεσιών WinTrader και WebFunds, ο πελάτης έχει τις εξής 

δυνατότητες: 

• ∆ηµιουργία της προσωπικής του σελίδας µε εικονικά χαρτοφυλάκια.  

• Online αποστολή εντολών Limit, Market, µε τιµή Ανοίγµατος/Κλεισίµατος, 

StopLoss.  

• Ακύρωση ή Μεταβολή των εντολών του πριν αυτές εκτελεστούν.  

• ∆ηµιουργία διαθεσίµων προς δέσµευση είτε από τραπεζικό λογαριασµό είτε 

από εξαγορά Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ).  

• Online αποστολή εντολών αγοράς και πώλησης Α/Κ.  

• ∆ιαχείριση λογαριασµών Margin και Παραγώγων.  

• Συµµετοχή σε ∆ηµόσιες Εγγραφές.  

• Παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων του.  

• Παρακολούθηση της χρηµατικής του θέσης.  

• ∆ηµιουργία alerts και µηνυµάτων.  

• Γράφηµα τιµών µετοχής, ή δείκτη. 

 

5.5 WEBSHOP ΚΑΙ WINPREPAY 

Οι υπηρεσίες προσφέρουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πωλούν online 

προϊόντα και υπηρεσίες µέσω του Internet, λαµβάνοντας την αξία των αγαθών είτε 

µε χρέωση πιστωτικής κάρτας (VISA, MASTERCARD), είτε µε χρέωση κάρτας 

προπληρωµένων αγορών WinPrepay. Οι επιχειρήσεις ενηµερώνονται on line για 

την κατάσταση των συναλλαγών που διενεργούνται µέσω του ∆ιαδικτύου. 
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5.6 WEBTICKET 

Η υπηρεσία προσφέρει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του 

θεάµατος, τις εξής δυνατότητες: 

• Online πώληση εισιτηρίων θεαµάτων, είτε µε χρέωση πιστωτικής κάρτας, 

είτε µε χρέωση κάρτας προπληρωµένων αγορών, είτε µε χρέωση τραπεζικού 

λογαριασµού.  

• Καταχώρηση διατιθέµενων παραστάσεων και πληροφοριών αυτών.  

• Καταχώρηση αναλυτικής κάτοψης του χώρου τους.  

• Επιλογή διαθέσιµων εισιτηρίων προς πώληση από το ∆ιαδίκτυο.  

• Online ενηµέρωση για τις πωλήσεις εισιτηρίων. 

 

5.7  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η ασφάλεια των συναλλαγών µέσω Internet Banking, αποτελεί θέµα υψίστης 

σηµασίας για την Τράπεζα και καθορίζεται κυρίως από:  

1. Τη µυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδοµένων: Και τα δύο εξασφαλίζονται 

µέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας SET, το οποίο µπορεί να είναι δύο ειδών: 

SET 40bit encryption ή SET 128 bit encryption (ισχυρή κρυπτογράφηση). 

Η Πειραιώς για την ασφαλή λειτουργία του Internet Banking, χρησιµοποιεί 

κρυπτογράφηση 128 bit των διακινουµένων στοιχείων, µέσω του πρωτοκόλλου 

SΕΤ, το οποίο θεωρείται απαραβίαστο για τις εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο. 

Το σύστηµα αυτό, εκτός της κρυπτογράφησης που πραγµατοποιεί, ελέγχει 

συνεχώς την αυθεντικότητα της επικοινωνίας µεταξύ του PC σας και του 

κεντρικού συστήµατος. Σε οποιαδήποτε διαταραχή ή παρεµβολή στην 

επικοινωνία, η συναλλαγή διακόπτεται άµεσα και η επικοινωνία µε το κεντρικό 

σύστηµα της Τράπεζας πρέπει να αποκατασταθεί από την αρχή (αναγνώριση 

χρήστη, κλπ.). 

2.  Αυθεντικότητα Χρήστη: Η εφαρµογή Internet Banking «αναγνωρίζει» τους 

χρήστες και επιτρέπει την πρόσβασή τους στο Σύστηµα, µε τον Κωδικό - UserID 

και το Μυστικό - Password. Σε περίπτωση εισαγωγής διαδοχικών λανθασµένων 
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κωδικών, ο χρήστης απενεργοποιείται, ο µυστικός αχρηστεύεται και πρέπει να 

εκδοθεί νέος µυστικός. 

3. Αυθεντικότητα της Τράπεζας: Πριν από τις εισαγωγή των προσωπικών κωδικών 

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας είναι απαραίτητος ο έλεγχος της διεύθυνσης αυτής, 

καθώς ενδέχεται να αποτελεί αντιγραφή της πραγµατικής ιστοσελίδας της 

Τράπεζας µε σκοπό την παραπλάνηση και την απόκτηση των προσωπικών 

κωδικών. 

Η Τράπεζα έχει προµηθευτεί πιστοποιητικό αυθεντικότητας παρουσίας της στο 

∆ιαδίκτυο από την Verisign, έναν από τους µεγαλύτερους διεθνούς κύρους, 

οργανισµό έκδοσης πιστοποιητικών παρουσίας στο ∆ιαδίκτυο. Το πιστοποιητικό 

εµφανίζεται στον χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα εισόδου του 

συστήµατος και είναι διαθέσιµο, µέσω του κατάλληλου εικονιδίου     

(κλειδαριά στο κάτω τµήµα της οθόνης), όσο ο χρήστης χρησιµοποιεί την 

εφαρµογή. 

Κανόνες ελέγχου της αυθεντικής ιστοσελίδας 

• Πληκτρολόγηση την διεύθυνση της ιστοσελίδας µόνοι σας 

(homebank.nbg.gr) και όχι µέσω σύνδεσης (link) που πιθανόν στέλνει µέσω 

e-mail ή δηµοσιεύεται σε ιστοσελίδες άλλων εταιριών.  

• Βεβαίωση ότι η διεύθυνση είναι homebank.nbg.gr  

• Έλεγχος το εικονίδιο    το οποίο εµφανίζεται στις ασφαλείς ιστοσελίδες 

της Τράπεζας.  

Επιλέγοντας το εικονίδιο θα πρέπει να εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή 

το 

παρ

άθυ

ρο 

το 

οπο

ίο 

επι

βεβ
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αιώνει ότι κάτοχος της σελίδας είναι η Τράπεζα Πειραιώς.  

  

           Εκτός αυτών, κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα µε τους κωδικούς, 

εµφανίζεται και άλλο πιστοποιητικό της Verisign (πιστοποιητικό υπογραφής 

προγραµµάτων), που έχει προµηθευτεί η Τράπεζα και το οποίο πιστοποιεί ότι τα 

προγράµµατα που µεταφέρονται στο σταθµό του χρήστη είναι τα γνήσια που 

έχουν εκπονηθεί από την Τράπεζα. 

Σε κάθε εισαγωγή του στο σύστηµα, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται ότι 

έχει συνδεθεί µε τον πραγµατικό δικτυακό τόπο (site) της Τράπεζας, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται µε την ύπαρξη των παραπάνω ψηφιακών πιστοποιητικών.  

4.Ασφάλεια επικοινωνίας µέσω e-mail : Τα e-mail από την θα υπογράφονται 

ψηφιακά. Η Τράπεζα µε σκοπό να προστατέψει τους πελάτες της από τους 

απατεώνες που στέλνουν πλαστά µηνύµατα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

προσποιούµενοι ότι τα µηνύµατα αυτά προέρχονται από την Τράπεζα, προσθέτει 

ψηφιακές υπογραφές στα ενηµερωτικά της δελτία που θα αποστέλλει σχετικά µε 

την υπηρεσία του Internet Banking.  

Οι ψηφιακές υπογραφές, χρησιµοποιώντας το διαδικτυακό πρότυπο Secure 

Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME), παρέχουν βεβαιότητα στους 

πελάτες της ως προς το ότι το µήνυµα e-mail προέρχεται πράγµατι από την 

Τράπεζα, ότι δεν έχει αλλοιωθεί κατά τη διαδροµή του και ότι δεν περιέχει 

επικίνδυνο περιεχόµενο. Εάν χρησιµοποιείτε το Microsoft Outlook, θα δει ο 

χρήστης ένα εικονίδιο κορδέλας ακριβώς πάνω από το κυρίως κείµενο του 

µηνύµατος.  
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Εάν κάνει κλικ στο εικονίδιο µε την κορδέλα, θα εµφανιστεί το παρακάτω 

µήνυµα:  

 

 

 

Το µήνυµα αυτό ενηµερώνει για την εγκυρότητα ή όχι της ψηφιακής 

υπογραφής. Κάνοντας κλικ στο κουµπί “Λεπτοµέρειες” µπορεί ο χρήστης να 

διαβάσει όλες τις πληροφορίες του ψηφιακού πιστοποιητικού όπως: 

9. Ποιος υπογράφει. Υπογεγραµµένο από Πειραιώς µε χρήση RSA/SHA1 σε 

9:34:07 πµ 22/2/2006  

10. Ποιος είναι ο κάτοχος. 

11. Ποιος ο σκοπός έκδοσής του. Βεβαίωση ότι το ηλεκτρονικό µήνυµα ήρθε 

από τον αποστολέα  

12. Περίοδος εγκυρότητας. Έγκυρο από 25/11/2005 έως 26/11/2006  
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Πολλά άλλα προγράµµατα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

µπορούν επίσης να ερµηνεύσουν τις ψηφιακές υπογραφές. Επιπλέον όµως ο 

χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τα εξής:  

Οι προσπάθειες υποκλοπής προσωπικών κωδικών και προσωπικών 

δεδοµένων στρέφονται κυρίως σε χρήστες που δεν λαµβάνουν τα κατάλληλα 

µέτρα προστασίας του υπολογιστή τους. Η ύπαρξη & διάδοση ιών είναι µια 

πραγµατικότητα στο ∆ιαδίκτυο. Είναι απαραίτητο λοιπόν, το PC µε το οποίο ο 

χρήστης συνδέεται στο Internet να διαθέτει πρόγραµµα ελέγχου ιών (antivirus).  

Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει ότι το antivirus του υπολογιστή 

είναι ενεργοποιηµένο και ενηµερωµένο. Καλό θα ήταν η ενηµέρωση του antivirus 

να γίνεται αυτόµατα κάθε φορά που επιτυγχάνεται σύνδεση µε το Internet.  

Τα λειτουργικά συστήµατα και τα προγράµµατα πλοήγησης στο διαδίκτυο 

έχουν αδυναµίες ασφάλειας και δίνουν τη δυνατότητα σε άλλους «κακούς» 

χρήστες του ∆ιαδικτύου να υποκλέπτουν πληροφορίες από τον υπολογιστή.  

Η τράπεζα µε βάση την επιλογή διαχείρισης Πιστοποιητικών δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να δηµιουργήσει το ψηφιακό σας πιστοποιητικό (κωδικός 

Certificate) στον υπολογιστή του ή στο e-Token προκειµένου να πραγµατοποιεί 

αιτήσεις/συναλλαγές και να τις υπογράφετε ψηφιακά.  

Κάθε χρήστης, προκειµένου να εκτελέσει συναλλαγές µέσα από το e-
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Banking πρέπει να χρησιµοποιήσει το προσωπικό του ψηφιακό πιστοποιητικό 

(digital certificate), το οποίο εκδίδεται από την Τράπεζα και είναι µοναδικό για 

κάθε χρήστη της υπηρεσίας. Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι το µέσο που παρέχει 

τη δυνατότητα στον κάτοχό του να υπογράφει ψηφιακά όλες τις συναλλαγές που 

υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία.  

Το eToken είναι µια ειδική συσκευή στο µέγεθος ενός κλειδιού, η οποία 

περιέχει έναν κρυπτογραφικό µηχανισµό που δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του 

να δηµιουργήσει και να αποθηκεύσει το απαραίτητο λογισµικό ώστε να λειτουργεί 

σαν την ηλεκτρονική του υπογραφή.  

Όταν συνδεθεί µε οποιονδήποτε υπολογιστή µέσω της USB θύρας, το 

eToken δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να υπογράφει ψηφιακά όλες τις 

προσωπικές του συναλλαγές. Έτσι, µέσω της προσωπικής ταυτοποίησης 

επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή παροχή ασφάλειας.  

Ο χρήστης της υπηρεσίας έχει δυνατότητα να εγκαταστήσει το 

πιστοποιητικό είτε στον υπολογιστή του είτε στην ειδική συσκευή eToken.  

Στην περίπτωση που µια εταιρεία έχει επιλέξει ανώτατο ηµερήσιο όριο 

συναλλαγών ανά χρήστη µέχρι 100.000 Ευρώ , το πιστοποιητικό του χρήστη 

εγκαθίσταται στον υπολογιστή του. Ο χρήστης, εκτός από την αναγνώρισή του 

µέσω του username και του password, αναγνωρίζεται επιπλέον και µέσω του 

συγκεκριµένου υπολογιστή ο οποίος είναι και ο µόνος από τον οποίο ο χρήστης 

θα µπορεί να πραγµατοποιεί ενχρήµατες συναλλαγές. Βέβαια, εάν χρειάζεται να 

χρησιµοποιηθεί διαφορετικός υπολογιστής για την εκτέλεση ενχρήµατων 

συναλλαγών, το πιστοποιητικό µπορεί να ακυρωθεί και να εγκατασταθεί στον 

άλλο υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση όµως µπορεί να υπάρχει µόνο ένας 

υπολογιστής µε εγκατεστηµένο πιστοποιητικό.  

Στην περίπτωση που η εταιρεία έχει επιλέξει ανώτατο ηµερήσιο όριο 

συναλλαγών ανά χρήστη άνω των 100.000 Ευρώ, το πιστοποιητικό του χρήστη 

εγκαθίσταται στην ειδική συσκευή eToken την οποία του αποστέλλει η Τράπεζα. 

Το eToken περιέχει έναν κρυπτογραφικό µηχανισµό ο οποίος όταν συνδεθεί µε 

οποιονδήποτε υπολογιστή παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να 

δηµιουργήσει και να αποθηκεύσει σε αυτό το ψηφιακό του πιστοποιητικό.  

Το πλεονέκτηµα του eToken είναι η αυξηµένη ευελιξία που παρέχει, διότι ο 
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κάτοχος του έχει τη δυνατότητα χρήσης του σε περισσότερους από έναν 

υπολογιστές.  

Στην ίδια σελίδα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει το 

πιστοποιητικό του, σε περίπτωση που το επιθυµεί (εάν δεν έχει δηµιουργήσει 

πιστοποιητικό δεν θα εµφανιστεί η επιλογή ∆ιαγραφή Πιστοποιητικού).  

∆ιαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού στον υπολογιστή Το σύστηµα του 

ζητά να καταχωρίσει τον κωδικό Certificate όπως αναγράφεται στο ειδικό έντυπο 

που του έχει αποστείλει η τράπεζα , δηλαδή µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΑΓΓΛΙΚΑ.  

1. Επιλέξτε τον Παροχέα Υπηρεσιών Πιστοποίησης (CSP ανάλογα µε την έκδοση 

των WINDOWS και του EXPLORER).  

2. Πατήστε το κουµπί έκδοση πιστοποιητικού. Κατόπιν και µόνο την 1
η  
φορά που 

θα καταχωρίσει στον υπολογιστή του πιστοποιητικό της τράπεζας θα εµφανιστεί 

το ακόλουθο µήνυµα: 

 

3. Πατήστε Ναι/Yes.  

4. Εφόσον η εγκατάσταση ολοκληρωθεί µε επιτυχία θα εµφανιστεί το µήνυµα:  

5. Πατήστε ΟΚ.  

6. Προκειµένου να καταχωρηθούν οι αλλαγές στον υπολογιστή του χρήστη θα 

πρέπει να κλείσει όλα τα παράθυρα του Internet Explorer που τυχόν έχει σε 

λειτουργία.  

7. Ο χρήστης ανοίγει τον Internet Explorer, µπαίνει στο site και προχωρά µε τις 

συναλλαγές που θέλει.  

Ο χρήστης αποκτά πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Αν στον υπολογιστή 

του έχετε δηµιουργήσει , παραπάνω από ένα, πιστοποιητικά – ανεξαρτήτως 
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εκδότη-θα εµφανιστεί παράθυρο διαλόγου από τον browser που θα σας ζητά να 

επιλέξει το πιστοποιητικό που αφορά τις συναλλαγές. Μπορεί ο χρήστη να το 

ξεχωρίσει από τα πιστοποιητικά οποιουδήποτε άλλου εκδότη από την περιγραφή 

δίπλα στον αριθµό του πιστοποιητικού του. 

Στην περίπτωση που έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του µόνο το 

πιστοποιητικό της τράπεζας της Εταιρίας σας τότε δεν θα χρειαστεί να επιλέξει, 

και το παράθυρο διαλόγου δεν θα εµφανιστεί. Αυτό συµβαίνει διότι ο browser 

επιλέγει αυτόµατα το πιστοποιητικό που υπάρχει στον υπολογιστή και εφόσον 

είναι το κατάλληλο προχωρά αυτόµατα στις συναλλαγές.  

Εάν θέλει ο χρήστης να έχει στον υπολογιστή του περισσότερα από ένα 

πιστοποιητικά, (π.χ. προσωπικό) θα πρέπει αφού εγκαταστήσει το πρώτο 

πιστοποιητικό να δείτε τον 12ψήφιο αριθµό που χαρακτηρίζει το κάθε 

πιστοποιητικό και είναι ο ίδιος αριθµός που χρησιµοποιείτε ως username από την 

επιλογή :  

1.Tools→Internet Options→Content→Certificates→στήλη Issued to (για την 

αγγλική έκδοση)  

2.Εργαλεία→Επιλογές Internet→Περιεχόµενο→Πιστοποιητικά→στήλη 

Κάτοχος (για την ελληνική έκδοση)  

∆ιαδικασία Εγκατάστασης πιστοποιητικού στο eToken Προκειµένου ο 

υπολογιστής να αναγνωρίσει το eToken, θα πρέπει να εγκαταστήσει ο χρήστης το 

πρόγραµµα οδήγησης (driver) RTE και MSI τa οποία. Αν ο υπολογιστής έχει 

λειτουργικό σύστηµα Windows 95, Windows 98 ή Windows NT4 θα πρέπει να 

ακολουθήσει ο χρήτησς όλα τα παρακάτω βήµατα. Αν ο υπολογιστής έχει 

Windows 2000 ή Windows XP θα πρέπει να ξεκινήσει από το βήµα 2 διότι το 

αρχείο MSI.exe (βήµα 1) υπάρχει ήδη. 

Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης ο χρήστης θα πρέπει να κατεβάσει 

(download) από τον παρακάτω πίνακα το αρχείο MSI.exe και να το αποθηκεύσει 

στο δίσκο του υπολογιστή. Κατόπιν να κάνει διπλό κλικ στο αποθηκεµένο αρχείο 

MSI.exe ή από το µενού των Windows Έναρξη (Start) επιλέξτε Εκτέλεση (Run), 

αποθηκεµένο αρχείο MSI.exe και ΟΚ. Επανεκκίνηση του υπολογιστή . Στη 

συνέχεια καθορίζεται όλη η διαδικασία εγκατάστασης που πρέπει να ακολουθήσει 

ο χρήστης. 
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Με βάση την ανάλυση των δυο τραπεζών καταλήγουµε ότι η βάση του e-

banking είναι e-token και κυρίως η κρυπτογράφηση, η οποία εστιάζει στην 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών έχοντας ως βάση την ασφάλεια των πελατών, των 

συναλλασσόµενων µε τις τράπεζες. Τα προγράµµατα αυτά σε συνδυασµό µε τη 

διαδικασία εγγραφής και χρήσης και στις δυο τράπεζες βοηθά στη δηµιουργία 

υπηρεσιών οι οποίες µειώνουν τις παραδοσιακές συναλλαγές και αυξάνουν τη 

δυναµική των τραπεζών σε σχέση µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να µελετήσει το m commerce στην 

Ελλάδα. Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο 

αποτελεί µια θετική εξέλιξη στην επιχειρηµατικότητα και στο χώρο του εµπορίου. 

Παρά τα όσα προβλήµατα αντιµετωπίζει σε σχέση µε τεχνικές δυσκολίες αλλά και 

σε σχέση µε τη προσαρµογή του επιχειρηµατικού κόσµου στις νέες τεχνολογίες, οι 

ηλεκτρονικές επιχειρήσεις έχουν συνδράµει στη προσφορά πιο ποιοτικών 

υπηρεσιών και προϊόντων σε καλύτερες τιµές. Οι χρόνοι αναµονής παραγγελιών 

και προµηθειών έχουν µειωθεί σηµαντικά ενώ η αυξηµένη ανταγωνιστικότητα και 

η κατάργηση των χωροχρονικών περιορισµών που έχουν οι παραδοσιακές 

επιχειρήσεις έχουν συµβάλει σηµαντικά στη µείωση των τιµών των προϊόντων από 

ότι στο παρελθόν.  

Η εξυπηρέτηση των πελατών είναι πολύ πιο άµεση και γίνεται καλύτερη η 

διαχείριση των αποθεµάτων και της παραγωγικής αλυσίδας. Επιτυγχάνεται µεγάλη 

εξοικονόµηση πόρων µε αποτέλεσµα ακόµα µεγαλύτερη µείωση στις τιµές των 

προϊόντων. Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των σχέσεων 

µε τους πελάτες και τους προµηθευτές σε εξατοµικευµένο επίπεδο. Η ανάπτυξη 

αυτών των νέων σχέσεων θα διαµορφώσει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο λειτουργίας 

όχι µόνο των εµπορικών επιχειρήσεων αλλά και των επιχειρήσεων κατασκευής και 

παραγωγής προϊόντων.  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο βρίσκεται σε µια φάση διαρκούς ανάπτυξης. Οι 

δυνατότητες που έχει είναι τεράστιες και οι επιχειρήσεις έχουν εκµεταλλευτεί 

µόνο ένα µικρό ποσοστό αυτών. Σε αυτό είχε συµβάλλει το γεγονός ότι οι 

τηλεπικοινωνιακές υποδοµές δεν ήταν τόσο αναπτυγµένες στο παρελθόν. Σήµερα 

όµως προσφέρονται µεγάλες δυνατότητες τηλεπικοινωνιακής κάλυψης συνεπώς 

κάτι τέτοιο δε θα είναι εµπόδιο στο µέλλον. Από αυτή την αποψη είναι βέβαιο 

πως το εµπόριο µέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας θα γνωρίσει µια 

αλµατώδη ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια. Τα νέα ταχύτερα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας στην κινητή τηλεφωνία παρέχουν µεγαλύτερη ταχύτητα ανταλλαγής 

δεδοµένων αλλά και αποτελεσµατικότερα standards για ασφαλείς συναλλαγές.  

Για όλους αυτούς τους λόγους το ηλεκτρονικό εµπόριοµέσω κινητής 

τηλεφωνίας θα συνεχίσει να εξαπλώνεται µέχρι να αποτελέσει βασικό κανάλι, 
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ίσως το κυριότερο, στις εµπορικές συναλλαγές. Οι προµηθευτές και πωλητές οι 

οποίοι θα έχουν ήδη προετοιµαστεί κατάλληλα, θα είναι έτοιµοι να 

εκµεταλλευθούν µια µεγάλη οµάδα καταναλωτών – χρηστών του ∆ιαδικτύου που 

θα αποτελεί βασικό ρυθµιστή των αγορών στο µέλλον.  
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