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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία µε τίτλο «Από το  χαρτονόµισµα στις Ηλεκτρονικές 

Πληρωµές, στο Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι, τις Μικροπληρωµές (Micopayment) και το ψηφιακό 

νόµισµα», έχει σκοπό την παρουσίαση της πορείας του χρήµατος από την αρχή της δηµιουργίας 

του, µέχρι σήµερα.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην ιστορία του χρήµατος. Την εξέλιξη της 

ανταλλακτικής οικονοµίας, και την χρήση των µετάλλων για συναλλαγές αλλά και την 

δηµιουργία του χαρτονοµίσµατος. Επίσης, αναφέρονται στοιχεία για την δηµιουργία των 

τραπεζών και την νοµισµατική πολιτική που ακολουθείται από αυτές. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εµπόριο, τα πλεονεκτήµατα 

που έχει ο καταναλωτής από το ηλεκτρονικό εµπόριο αλλά και οι φραγµοί που υπάρχουν στην 

επέκταση της νέας µορφής εµπορίου. 

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται µε τα µέσα που υπάρχουν για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως 

είναι οι προπληρωµένες κάρτες, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και τα tablets. Ενώ παρατίθενται 

και στοιχεία για τα νέα ψηφιακά νοµίσµατα, Bitcoin και Litecoin, τα οποία φαίνονται πολλά 

υποσχόµενα.  

Η αντικατάσταση της παραδοσιακής µορφής του νοµίσµατος από τα ψηφιακά νοµίσµατα δεν 

αργεί να γίνει σε ολοκληρωτικό επίπεδο. Κι αυτό διότι η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία 

και η αποδοχή της από την κοινωνία είναι τεράστια.  

 

 

 

 

 



ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας 

 

6 
 

Κεφάλαιο 1ο 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

  

1.1. Ιστορική αναδρομή του χρήματος 

1.1.1.Αντιπραγματισμός 

Η ιστορία της δηµιουργίας του χρήµατος ξεκινάει από την αρχαιότητα, όπου δεν υπήρχε 

ουσιαστικά η έννοια του χρήµατος όπως σήµερα, αλλά στηρίζονταν στον αντιπραγµατισµό, 

δηλαδή υπερίσχυε η ανταλλακτική οικονοµία. Πρόκειται για µία οικονοµία, όπου το οικονοµικό 

της σύστηµα λειτουργούσε χωρίς την ύπαρξη χρηµάτων, ενώ η ανταλλαγή προϊόντων αλλά και 

υπηρεσιών γινόταν µε την διαπραγµάτευση. Οι άνθρωποι στην αρχαιότητα, διαπραγµατεύονταν 

την τιµή του προϊόντος που ήθελαν να ανταλλάξουν, ενώ η τιµή ήταν ουσιαστικά ποσότητα από 

το αγαθό που γινόταν η ανταλλαγή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή της ανταλλακτικής οικονοµίας είναι η αµοιβαιότητα. Ουσιαστικά, όσοι προβαίνουν στην 

ανταλλαγή αγαθών, έχουν αµοιβαία θέληση να αποκτήσει ο ένας το αγαθό του άλλου κι έτσι 

καταλήγουν στην ανταλλαγή των δύο αγαθών µεταξύ τους, αφού πρώτα συµφωνήσουν για την 

ποσότητα που πρέπει να ανταλλαχθεί, έτσι ώστε να θεωρηθεί δίκαιη η ανταλλαγή. Σύµφωνα µε 
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όσους υποστηρίζουν την ανταλλακτική οικονοµία, η αρχή της αµοιβαιότητας αποτελεί µία 

αίσθηση σύνδεσης µεταξύ τους αλλά και την αίσθηση ότι µαζί αποτελούν µία κοινωνία.  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός του ότι, ενώ ο αντιπραγµατισµός ήταν µία ενέργεια που 

ακολουθούσαν κατά την αρχαιότητα, άρχισε να υφίσταται και στις µέρες µας. Αυτό οφείλεται 

στις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες που περνάνε οι περισσότεροι λαοί, καθώς έτσι 

προσπαθούν να καταπολεµήσουν την οικονοµική ανασφάλεια που έχει δηµιουργηθεί. Επίσης, 

ως αντιπραγµατισµός θεωρείται η ανταλλαγή δώρων και η ανταλλαγή των οικονοµιών που κάνει 

ένας άνθρωπος, (Haughn, 2014). 

Ωστόσο µε το πέρασµα των χρόνων δηµιουργούνταν ολοένα και περισσότερα προβλήµατα µέσα 

στις οικονοµίες που λειτουργούσαν µε τον αντιπραγµατισµό. Το βασικότερο πρόβληµα ήταν η 

άµεση εύρεση ενός ατόµου που είχε ένα αγαθό και ήθελε να το ανταλλάξει µε ένα άλλο άτοµο, 

έτσι ώστε να υπάρχει αµοιβαία θέληση και από τις δύο µεριές για να γίνει η ανταλλαγή. Ένα 

άλλο βασικό πρόβληµα ήταν ο καθορισµός της αξίας των αγαθών που ανταλλάσσονταν. 

Η ανταλλαγή ως µέσο συναλλαγής αναφέρεται και από πολλούς αρχαίους φιλόσοφους, όπως 

από τον Αριστοτέλη. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, οι κοινότητες των αρχαίων στην Ελλάδα, 

αντάλλασσαν αγαθά τα οποία ήταν απαραίτητα για την καθηµερινή τους διαβίωση και 

θεωρούνταν χρήσιµα, ενώ δεν υπήρχε κάποιος διαµεσολαβητής σε αυτήν την ενέργεια. Στην 

συνέχεια όµως, εξαιτίας των προβληµάτων που αναφέρθηκαν, οι κοινότητες άρχισαν τις 

χρηµατικές συναλλαγές.  

 

 

1.1.2.Χρήση μετάλλων ως μέσο συναλλαγής 

 

Έτσι, µε την έναρξη των εµπορικών συναλλαγών έγινε ο εκτοπισµός του αντιπραγµατισµού, 

καθώς όλες οι κοινότητες συµφώνησαν στο γεγονός ότι θα έπρεπε να έχουν µόνο ένα αγαθό µε 

το οποίο θα αντάλλαζαν τα υπόλοιπα. Το αγαθό αυτό θα έπρεπε να ήταν τέτοιο ώστε να έχει 

πραγµατική αξία και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα από όλους.  Το χρήµα όµως σαν 

γενικό όρος δεν αποδιδόταν µόνο ως σύµβολο ανταλλαγής αγαθών αλλά το χρησιµοποιούσαν 
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και για την µέτρηση της αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών που πρόσφεραν, 

(Κανελλόπουλος, χ.χ.). 

Στην ανταλλακτική οικονοµία πλούσιος θεωρούνταν αυτός που είχε υπό την κατοχή του  τα 

περισσότερα ζώα ή τα περισσότερα στρέµµατα γης. Μετά την ανταλλαγή των αγαθών άρχισαν 

να χρησιµοποιούν τα µέταλλα, µε πρώτες µαρτυρίες να χρονολογούνται στην 3η χιλιετία π.Χ. 

στην περιοχή της Μεσοποταµίας. Στις επιγραφές που έχουν ανακαλυφθεί από εκείνη την εποχή, 

φαίνεται ότι είχαν αναπτύξει διάφορους νόµους που τηρούσαν µεταξύ τους οι συναλλασσόµενοι. 

Έκαναν δικά τους συµβόλαια και πλήρωναν βασιζόµενοι στο πόσο ζυγίζει το κάθε µέταλλο. Με 

το πέρασµα των χρόνων, το µέταλλο ως µέσο συναλλαγής άρχισε να γίνεται ακόµα πιο 

συνηθισµένο, όπως γινόταν και στην Αίγυπτο. Συγκεκριµένα, στην Αίγυπτο, υπολόγιζαν την 

αξία ενός προϊόντος µε την χρήση του χαλκού.  

Τα µέταλλα αυτά, τον χρυσό, τον χαλκό, τον άργυρο και το ασήµι τα χρησιµοποιούσαν σε 

ακατέργαστη µορφή. Ενώ την αξία του κάθε µετάλλου την υπολόγιζαν µε βάση το πόσο βαρύ 

είναι το εκάστοτε µέταλλο, (Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισµού,  2011).  

Σύµφωνα µε τις ανακαλύψεις που έχουν γίνει από αρχαιολόγους για το ελλαδικό χώρο, το 

νόµισµα που βρέθηκε σε αρχαία ελληνική πόλη της Εφέσου θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα 

στον κόσµο, καθώς χρονολογείται περισσότερο από 2.700 χρόνια ύπαρξης. Η πόλη της Εφέσου 

ήταν µία σηµαντική πόλη µε έντονη δραστηριότητα εµπορίου, µε τοποθεσία στα παράλια της 

Μικρά Ασίας. Ήταν φτιαγµένο από ήλεκτρο, το οποίο είναι φυσικό κράµα από ανάµειξη χρυσού 

και ασηµιού και το υλικό αυτό το έπαιρναν από την περιοχή της Λυδίας.  

 

Εικόνα 1.1.2.α):  

Τάλαντα που βρέθηκαν στις Μυκήνες τα οποία 

χρησιµοποιούσαν για συναλλακτικούς σκοπούς   

κατά τον 16
ο
 – 14

ο
 αιώνα π. Χ. 

 

Πηγή εικόνας: Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισµού,  2011  

 

Στην αρχαία Ελλάδα, χρησιµοποιούσαν τα τάλαντα στις συναλλαγές τους. Τα τάλαντα, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 1.1, είχαν ένα σχήµα που περιέγραφε ουσιαστικά την τεντωµένη δορά 
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ενός βοδιού. Ήταν πλάκα µετάλλου που την προτιµούσαν εξαιτίας της πρακτικότητας που 

εµφάνιζε κατά την µεταφορά του. Εκτός από τις Μυκήνες, έχουν βρεθεί και σε άλλες τοποθεσίες 

όπως τα παράλια της Μ. Ασίας, τη Σαρδηνία, την Κύµη, την Κρήτη, σε νησιά του Αιγαίου αλλά 

και στην Κύπρο.  

Αργότερα, κατά τον 7ο αιώνα π.Χ., άρχισαν να χρησιµοποιούν ένα σιδερένιο 

αντικείµενο, τον οβελό για τις συναλλαγές που έκαναν. Ο οβελός 

χρησιµοποιήθηκε ευρέως από πολλούς εξαιτίας της χρηστικότητας που 

παρουσίαζε, καθώς ήταν ένα απαραίτητο εργαλείο που διευκόλυνε πολύ το 

ψήσιµο των ζώων που κατανάλωναν σε καθηµερινή βάση. Σύµφωνα µε τους 

µελετητές, η χρήση του συγκεκριµένου αντικειµένου ως µέσο συναλλαγής 

αποδίδεται στον Φείδωνα, τον βασιλιά του Άργους. Ο οβελός ήταν πολύ 

λεπτός µε αποτέλεσµα κάθε παλάµη να µπορεί να κρατήσει 6 οβελούς µαζί.  

Μετά από την χρήση των διάφορων µετάλλων που χρησιµοποιήθηκαν για 

συναλλακτικούς σκοπούς, οι αρχαίοι σκέφτηκαν να δώσουν αξία σε 

µικρότερα µέταλλα, δίνοντας το σχήµα και το µήκος που να επέτρεπαν την εύκολη µεταφορά 

τους. Έτσι, τυποποίησαν διάφορα νοµίσµατα, τα οποία ήταν σφραγισµένα από τους υπεύθυνους, 

ενώ προτίµησαν να χαράξουν και την αξία του µετάλλου πάνω, έτσι ώστε να µην απαιτείται η 

διαδικασία του ζυγίσµατος. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ η χρήση των οβελών 

διαδόθηκε µε µεγάλη ταχύτητα στις κοινότητες του αρχαίου κόσµου, η χρήση των νοµισµάτων 

δεν διαδόθηκε µε τέτοια µεγάλη ταχύτητα, καθώς απαιτήθηκαν πολλά χρόνια για να γίνει 

ευρέως αποδεκτά.  

Στην Αθήνα η κοπή των νοµισµάτων κατά την διάρκεια του 6ου -3ου αιώνα π.Χ., γινόταν µε την 

χρήση του αργυρού. Μετά άρχισαν να χρησιµοποιούν και άλλα µέταλλα, όπως τον χαλκό και σε 

ειδικές περιπτώσεις είχαν εκδώσει ακόµα και νοµίσµατα από χρυσό. Το αθηναϊκό αργυρό το 

χρησιµοποιούσαν πέρα από τον ελλαδικό χώρο και σε άλλα εµπορικά κέντρα, από την Ιταλία 

µέχρι και το Αφγανιστάν. Αποτελούσε ένα πολύ ισχυρό νόµισµα, ενώ ήταν αυτό που είχε την 

µεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις αρχαίες οικονοµίες. Τα αθηναϊκά νοµίσµατα απεικόνιζαν 

συνήθως διάφορα θέµατα πάνω τους, ενώ πολλές φορές είχαν θεµατολογία θρησκευτική ή από 

διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.   
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Εικόνα 1.1.2.β) 

∆εκάδραχµο αργυρό 

Αθηνών που εκδόθηκε 

κατά το 440-420 π.Χ. 

 

 

 

Πηγή Εικόνας 1.1.β): Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισµού,  2011  

 

Από την στιγµή που εγκαθιδρύθηκε η δηµοκρατία στη Αθήνα, πάνω από 5 αιώνες το 

νοµισµατοκοπείο των Αθηνών έφτιαχνε νοµίσµατα που παρουσίαζαν το κεφάλι της θεάς 

Αθηνάς1. 

Κάθε πόλης-κράτος εξέδιδε το δικό του νόµισµα, εξαιτίας της αυτονοµίας που είχαν η κάθε µία 

ξεχωριστά και χρησιµοποιούσαν αυτά για τις ιδιωτικές αλλά και τις δηµόσιες συναλλαγές τους. 

Οι θεµατολογίες που είχαν στις επιφάνειες τους τα νοµίσµατα ήταν τέτοια ώστε να είναι 

αναγνωρίσιµα από όλους τους κατοίκους των κοινοτήτων τους.  Ένας µεγάλος αριθµός 

νοµισµάτων είχε ως θεµατολογία την µυθολογία αλλά και την θρησκεία. Ακόµη παρίσταναν 

πολλά ζώα αλλά και φυτά, τα οποία συνδέονταν µε την κάθε αυτόνοµη πόλη.  Επίσης, υπήρχαν 

νοµίσµατα που παρίσταναν γλυπτά και πορτραίτα των βασιλιάδων που είχαν κατά καιρούς.  

 

1.1.3.Δημιουργία των τραπεζών 

 

Η πρώτη τράπεζα που άρχισε να λειτουργεί και να δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο, 

χρονολογείται κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Η κύρια λειτουργία της πρώτης τράπεζας ήταν η ανάληψη 

                                                 
1 Η θεά Αθηνά ήταν προστάτιδα της Αθήνας κι έτσι  για να την τιμήσουν οι αρχαίοι Έλληνες άρχισαν να 

εκδίδουν νομίσματα με την όψη της 
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της ευθύνης για τον έλεγχο των διαφόρων νοµισµάτων που χρησιµοποιούνταν από τις κοινωνίες. 

Γενικότερα, υπήρχαν πολλά νοµίσµατα τα οποία δεν έµοιαζαν µεταξύ τους και 

χρησιµοποιούνταν για τις συναλλαγές του λαού. Για αυτό και ήταν µεγάλη η ανάγκη να 

δηµιουργηθεί ένας οργανισµός, ο οποίος να είναι σε θέση να αναλάβει τον έλεγχο της ποιότητας 

των αργυρών αυτών, (Τιβέριος, 1999). 

Στη συνέχεια όµως, άρχισε να δηµιουργείται η φιλοσοφία της δηµιουργίας τόκου από τις 

νεοσύστατες τότε τράπεζες. Άρχισαν οι τραπεζίτες να προσφέρουν τόκο σε όσους κατέθεταν τα 

χρήµατα τους στις τράπεζες. Έτσι, µε στόχο να αυξήσουν το ποσοστό των χρηµάτων τους, 

άρχισαν να καταθέτουν όλο και περισσότεροι στις τράπεζες. Έτσι άρχισε να λειτουργεί ο θεσµός 

της τράπεζας που υφίσταται και σήµερα, αλλά µε διαφορετική µορφή από ότι ξεκίνησε. 

Ουσιαστικά από τον 5ο αιώνα π.Χ., άρχισαν οι ιδιωτικές αλλά και οι δηµόσιες καταθέσεις 

αργυρών, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησαν οι παραχωρήσεις αργυρών σε µορφή δανείου. Επίσης, οι 

πρώτοι τραπεζίτες ξεκίνησαν να διαχειρίζονται τις περιουσίες των ανθρώπων που εµπιστεύονταν 

τα χρήµατα τους σε αυτούς, όπως γίνεται και σήµερα, ξεκίνησαν να δίνουν εντολές για 

λογαριασµό τρίτων, (Φίλιππας, 2011).  

Το 700 π. Χ. σύµφωνα µε τις επιγραφές του Ηρόδοτου, οι Λυδοί ήταν οι  πρώτοι  στον δυτικό 

κόσµο που έφτιαξαν τα  κέρµατα. Το 1100 µ. Χ., καθώς ο Χριστιανισµός επεκτάθηκε στην 

Ευρώπη, οι τραπεζικές καινοτοµίες στη Γένοβα και γύρω από την περιοχή της Μεσογείου,  

παρατηρήθηκε το ενταµένο  διεθνές εµπόριο, καθώς χτίστηκε και  η Παπική Τραπεζική. Το 1800 

µ. Χ., η Βενετία ανέλαβε την  καλύτερη δοµή ασφαλείας µε τη µοναδική γεωγραφική της  

τοποθεσία. Τον ίδιο αιώνα, εφευρέθηκε ο χρυσός κανόνας και το  αντιπροσωπευτικό χρήµα  

εµφανίστηκε σε χώρες όπως η Σουηδία και η Αγγλία, όπου ιδρύθηκαν οι κεντρικές τράπεζες 

παράλληλα µε τις εθνικές τράπεζες, δηµόσιες και ιδιωτικές.  

Η ίδρυση των Κεντρικών τραπεζών πρόκυψε όχι µόνο ως συνέπεια των αµέτρητων  

δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων από τους πολέµους  των βασιλιάδων και των σουλτάνων, αλλά 

και από την ανάγκη να καθιερωθεί ένα γραφείο  συµψηφισµού που θα υποστήριζε  το τραπεζικό 

σύστηµα κατά την εποχή της αυξηµένης  πίεσης  προκειµένου να αποτρέπουν καταστάσεις 

πανικού στις Τράπεζες. 
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1.2. Έλεγχος του χρήματος και καθορισμός της αξίας του 

 

1.2.1Ορισμός του χρήματος 

Το χρήµα αποτελεί ένα µέσο ανταλλαγής, αφού πρώτα συµφωνήσουν τα συναλλασσόµενα µέρη 

για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης συναλλαγής. Για παράδειγµα, οι έµποροι δέχονται 

να πάρουν χρήµατα, δίνοντας ως αντάλλαγµα τα προϊόντα τους. Καθώς και οι εργαζόµενοι, 

δέχονται να πάρουν χρήµατα από τους εργοδότες τους, αφού πρώτα προσφέρουν ως αντάλλαγµα 

την προσωπική τους εργασία.  

Το χρήµα χρησιµοποιείται και ως λογιστική µονάδα, καθώς αποτελεί ένα εργαλείο για να 

µπορέσει να διευκρινιστεί η αξία ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας. Έτσι, µε την λογιστική αυτή 

µονάδα, διευκολύνεται η επικοινωνία  µεταξύ των ανθρώπων που συναλλάσσονται στην 

κοινωνία.  

 

Οι λειτουργίες του χρήµατος είναι οι εξής: 

• Μέτρο υπολογισµού των αξιών και των τιµών 

Με την χρήση των χρηµάτων συγκρίνουµε διάφορα αγαθά µεταξύ τους για να αποφανθούµε για 

το ποιο αγαθό είναι µεγαλύτερης αξίας και ποιο µικρότερης.  

 

• Μέσο πληρωµών και συναλλαγών  

Με την πάροδο των αιώνων, οι άνθρωποι συµφώνησαν και κατέληξαν στην σηµερινή µορφή 

των χρηµάτων (χάρτινων και κερµάτων).  Εφόσον υπήρχαν συνεχώς προβλήµατα µε τα άλλα 

είδη που χρησιµοποιούσαν ως µέσα πληρωµών, όπως ήταν τα ζώα, αποφάσισαν ότι για να 

αποφεύγονται τέτοια προβλήµατα για το µέσο συναλλαγών που θα χρησιµοποιούσαν έπρεπε να 

τηρούνται τα εξής κριτήρια: 

α) Όλη η κοινωνία να αποδεχθεί το µέσο συναλλαγής 

β) Να µην αλλοιώνεται ή να φθείρεται µε το πέρασµα του χρόνου 

γ) Να είναι κάτι το οποίο  να µεταφέρεται µε ευκολία και να µην υπάρχουν προβλήµατα για την 

µεταφορά του 
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Για αυτό και ο χρυσός άρχισε να χρησιµοποιείται ως µέσο ανταλλαγής, καθώς υπόκειται στα 

παραπάνω κριτήρια και εκτός από αυτά, είχε αξία από µόνο του ως υλικό.  Τα χαρτονοµίσµατα 

που άρχισαν να εκδίδονται αργότερα και οι άνθρωποι δέχτηκαν να χρησιµοποιούν ένα µέσο 

συναλλαγής το οποίο δεν έχει ουσιαστικά εσωτερική αξία, αλλά η αξία του είναι απλά εικονική 

για να µπορούν να γίνονται οι συναλλαγές µε ευκολία.  

 

• Μέσο αποταµίευσης 

Με την έννοια αποταµίευση εννοείται η δυνατότητα που έχει µία οικονοµική µονάδα, το 

νοικοκυριό, το κράτος ή κάποια επιχείρηση, να διατηρεί την περιουσία του χωρίς να έχει αγαθά, 

να έχει δηλαδή στην διάθεσή του χρήµατα. Έτσι διατηρείται η περιουσία κάποιου σε ρευστή 

µορφή και µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά οποιαδήποτε στιγµή.  

 

1.2.2.Τράπεζες και Χρήμα 

 

Ο έλεγχος του χρήµατος γίνεται από την Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι η αρµόδια για το 

ποσοστό του χρήµατος που θα τυπωθεί.  Το τραπεζικό σύστηµα είναι ένα πολύ σηµαντικό 

κοµµάτι του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της εκάστοτε χώρας. ∆ραστηριοποιούνται ως 

οργανισµοί µε κύρια αρµοδιότητα την διαµεσολάβηση ανάµεσα στους αποταµιευτές και τους 

πιστούχους. Έτσι, γίνεται η εξασφάλιση του µετασχηµατισµού της ρευστότητας που κυκλοφορεί 

σε µία οικονοµία.  

Σηµαντική είναι η συµβολή του τραπεζικού συστήµατος στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. 

Το παραπάνω γεγονός,  επιτυγχάνεται µε την τόνωση της εγχώριας ζήτησης, την υποστήριξη 

δυναµικών κλαδών της οικονοµίας µέσω χρηµατοδότησης και αύξηση των επενδύσεων σε 

καινοτόµους τοµείς. Η αποτελεσµατικότητα της συµβολής του τραπεζικού συστήµατος  στην 

οικονοµία, εξαρτάται από το θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει στην εκάστοτε κοινωνία. Κατά 

συνέπεια, σε περίπτωση που  το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται το τραπεζικό σύστηµα 

είναι αξιόπιστο, τότε θα έχει και θετική συµβολή σε αυτό.  

Ο κυριότερος σκοπός του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι η ικανότητά της να 

χρηµατοδοτεί την οικονοµία, δηλαδή να µεταφέρει κεφάλαια από τις πλεονασµατικές στις 
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ελλειµµατικές µονάδες. Τις πλεονασµατικές µονάδες αποτελούν αυτοί που αποταµιεύουν ενώ τις 

ελλειµµατικές µονάδες αποτελούν οι επενδυτές και οι καταναλωτές, (Νούλας, 2005).  

Οι αποταµιευτές στην ουσία δανείζουν τα χρήµατά τους στους οργανισµούς που λειτουργούν ως 

χρηµατοπιστωτικοί µεσολαβητές,, αυτοί στη συνέχεια δίνουν τα χρήµατα τους σε µορφή 

δανείου σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές. Η µεταφορά του κεφαλαίου από τους µεσολαβητές 

στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές γίνεται µε τη µορφή δανεισµού, καθώς η επιχείρηση ή 

ο καταναλωτής αποδέχεται το δάνειο υπογράφοντας µία γραπτή συµφωνία που συνάπτεται 

ανάµεσα στα δύο µέρη. 

Στη συµφωνία αυτή προσδιορίζεται ο χρόνος πληρωµής καθώς και το ποσό του τόκου. Για 

όσους δανείζονται η απαίτηση αποτελεί υποχρέωση, ενώ για αυτούς που δανείζουν αποτελεί 

στοιχείου του ενεργητικού τους. Τα νοικοκυριά είναι αυτά που αποτελούν το κυριότερο 

προµηθευτή κεφαλαίων στην κεφαλαιαγορά. Σε αντίθεση µε τα νοικοκυριά, οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί παρόλο που είναι και αυτοί µεγάλοι προµηθευτές, υστερούν των 

νοικοκυριών εξαιτίας της λειτουργίας τους ως διαµεσολαβητές. Οι διαµεσολαβητές  ουσιαστικά 

δανείζονται κεφάλαια από άλλους και στην συνέχεια τα δανείζουν ή διαφορετικά τα επενδύουν. 

Στην Ελλάδα, η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος έχει ως κύρια αρµοδιότητα την εκτέλεση της 

νοµισµατική πολιτικής σύµφωνα µε τις οδηγίες του  Ευρωσυστήµατος  στο οποίο εντάσσεται η 

χώρα αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίζει την χρηµατοοικονοµική σταθερότητα στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην Ελλάδα. Η συγκεκριµένη τράπεζα µπορεί να εφαρµόζει 

τέτοιες οικονοµικές πολιτικές που να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και να 

συµπίπτουν µε τις πολιτικές που προτείνει η εκάστοτε Κυβέρνηση, αλλά µέχρι το σηµείο που να 

µην υπάρχει επιρροή και απόκλιση προς την αντίθετη πλευρά του σκοπού που έχει ως Κεντρική 

Τράπεζα. Είναι η µοναδική τράπεζα στην χώρα που έχει το δικαίωµα να ελέγχει και να ρυθµίζει 

: 

α)  το ποσό του χρήµατος που θα τυπωθεί  

β) την τιµή του συναλλάγµατος 

γ) το βασικό επιτόκιο  

δ) τις καταθέσεις των εµπορικών τραπεζών  

ε) τον διατραπεζικό δανεισµό  
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Η τράπεζα αυτή είναι θεσµικά, λειτουργικά αλλά και προσωπικά ανεξάρτητη, έτσι ώστε να µην 

µπορεί να ελέγχεται από τις Κυβερνήσεις και να µην γίνονται καταχρήσεις όσον αφορά την 

πολιτική της και την έκδοση χρηµάτων. Οι  αρµοδιότητες που έχει η ΤτΕ χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, στη µία ανήκουν οι αρµοδιότητες που έχει στο πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος και 

στην άλλη κατηγορία ανήκουν άλλες αρµοδιότητες που έχει, ( Γρεβενίτου, ∆ηµητρίου, 

Σωτηρούδη, 2014,9). 

 

 

 1.3.Η οικονομία σήμερα 

Σήµερα το χρήµα έχει την χάρτινη µορφή, η ιστορία της οποίας ξεκινά από την στιγµή που 

άρχισαν να εξελίσσονται οι τράπεζες και συγκεκριµένα από το 1656,  όποτε άρχισε η ανάπτυξη 

της σουηδικής τράπεζας, της Τράπεζας της Στοκχόλµης.  

Οι κοινωνίες δέχτηκαν την χρήση των χαρτονοµισµάτων, όχι επειδή σκεφτόντουσαν την 

εξαργύρωση τους από κάποια τράπεζα αλλά επειδή ήξεραν ότι µε την χρήση τους θα µπορούσαν 

αποκτήσουν όποιο αγαθό ήθελαν. Ουσιαστικά, αυτό που συνέβαινε µε την χρήση των µετάλλων 

για µέσο συναλλαγής χάθηκε µε το πέρασµα των χρόνο και τα χαρτονοµίσµατα έγιναν αποδεκτά 

από όλους. 

Η κυκλοφορία των χαρτονοµισµάτων ονοµάστηκε πιστωτική και έτσι έγινε η αρχή κατά την 

οποία οι τράπεζες άρχισαν να θέτουν την ποσότητα του χρήµατος που θα κυκλοφορούσε στην 

αγορά. Επειδή όµως µία τράπεζα δεν µπορεί από µόνη της να αποφασίσει την ποσότητα 

κυκλοφορίας του χρήµατος, αποφασίστηκε να συνεργαστούν οι τράπεζες και τα κράτη για αυτό 

το ζήτηµα. Με την πάροδο του χρόνου δηµιουργήθηκαν πολύ µεγάλες τράπεζες, οι οποίες 

έδιναν µεγάλα δάνεια σε Κράτη µε την ανταλλαγή ότι θα αποτελούσαν µονοπώλιο στην έκδοση 

των πιστωτικών χαρτονοµισµάτων.  

Όταν ξεκίνησε η έκδοση των τραπεζογραµµατίων από τις τράπεζες, υπήρξε σύγχυση στις 

κοινωνίες για το αν έπρεπε οι τράπεζες να λειτουργούν χωρίς περιορισµούς κατά την έκδοση 

των χρηµάτων ή θα έπρεπε να υποταχθούν σε κάποιον περιορισµό. Τελικά, επικράτησε ο 

περιορισµός της ποσότητας του χρήµατος που πρέπει να εκδίδει µία τράπεζα. Έτσι, 
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κατοχυρώθηκε η ποσοτική ρύθµιση του χρήµατος που εκδιδόταν (όπως είναι µέχρι και σήµερα), 

την οποία ρύθµιση έλεγχε το Κράτος.  

Οι τράπεζες θα έπρεπε να έχουν ως απόθεµα ένα ποσοστό µετάλλων έτσι ώστε όταν ζητούνταν 

να εξαργυρωθεί ένα τραπεζογραµµάτιο, να έχουν ρευστά διαθέσιµα και συνεπώς να 

αντεπεξέλθουν στην ζήτηση.  

Με το ξεκίνηµα του εκδοτικού προνοµίου που απέκτησαν οι τράπεζες τέθηκαν και κάποιοι 

περιορισµοί από το νόµο, καθώς δηµιουργήθηκαν τρία συστήµατα για την ρύθµιση της 

ποσότητας των τραπεζογραµµατίων που εξέδιδαν. 

 

1. Το 1844 σε ισχύ ήταν το αγγλικό σύστηµα, κατά το οποίο τα τραπεζογραµµάτια που 

εκδίδονταν δεν θα ξεπερνούσαν  το ποσό του χρυσού καλύµµατος που όριζε ο νόµος. 

Συγκεκριµένα, δεν µπορούσε να ξεπερνά τα 14 εκατοµµύρια αγγλικές λίρες. Το σύστηµα 

αυτό ονοµαζόταν και σύστηµα καθορισµένου ακάλυπτου εκδιδόµενου 

τραπεζογραµµατίου. Η κεντρική τράπεζα είχε την αρµοδιότητα να προβεί σε αύξηση της 

ποσότητας των εκδιδόµενων τραπεζογραµµατίων, εκτός κι αν  είχαν εξαντληθεί τα ήδη 

εκδιδόµενα και υπήρξε αύξηση στο αποθέµατα χρυσού.  

 

2. Κατά το γαλλικό σύστηµα που υπήρξε σε ισχύ µέχρι και το 1928, δεν υπήρχε σύνδεση 

της κυκλοφορίας των τραπεζογραµµατίων και των αποθεµάτων που είχε η κεντρική 

τράπεζα, όπως στο αγγλικό σύστηµα. Σε αυτό το σύστηµα, υπήρχε ορισµένο ποσό το 

οποίο επέτρεπε την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων. Το ποσό αυτό ήταν το µέγιστο 

έτσι ώστε να µπορεί η τράπεζα να έχει την κατάλληλη ρευστότητα στην διάθεση της για 

να κινείται.  

 

3. Το 1875 διαµορφώθηκε το γερµανικό σύστηµα, γνωστό ως «σύστηµα του ποσοτικού 

καλύµµατος». Κατά το γερµανικό σύστηµα δεν ήταν ορισµένο το ανώτατο όριο για την 

κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων, αλλά αρχή του συστήµατος αυτού ήταν η κάλυψη 

των τραπεζογραµµατίων από το ένα τρίτο του χρυσού που υπήρχε στην διάθεση των 

τραπεζών. Το σύστηµα αυτό έγινε αποδεκτό και τηρήθηκε από αρκετές χώρες, όπως το 

Βέλγιο, την Ελβετία, την Ισπανία, την Αυστραλία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, 

(Καλιτσουνάκης, 1956,448). 
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1.3.1.Βασικοί Σκοποί της Νομισματικής Πολιτικής 

 

1. Σταθερότητα των Τιµών 

Η σταθερότητα των τιµών αποτελεί ένα µέσο έτσι ώστε να επιτευχθεί η οικονοµική 

σταθερότητα. Με την σταθερότητα των τιµών επιδιώκεται η καταπολέµηση της κυκλικής 

διακύµανσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αλλά και της απασχόλησης. Με άλλα λόγια, η 

επιδίωξη της σταθερότητας των τιµών σε καταναλωτικά αγαθά αποβλέπει στο να µην µειωθούν 

τα πραγµατικά εισοδήµατα, σε περίπτωση µεταβολών στις τιµές.  

 

2. Ουδετερότητα του χρήµατος 

 

Το χρήµα µε βάση την νοµισµατική πολιτική πρέπει να έχει ουδέτερη επίδραση στην οικονοµία, 

δηλαδή να µην δηµιουργεί πληθωρισµό ή αντιπληθωρισµό. Με βάση αυτό το σκοπό, πρέπει να 

υπάρχει µία σταθερή ποσότητα χρήµατος που κυκλοφορεί στην αγορά, να είναι δηλαδή 

καθορισµένος ο όγκος που κυκλοφορεί. Επειδή όµως, η οικονοµία µεταβάλλεται, έτσι υπάρχει 

και η ανάγκη για µεταβολή στην ποσότητα του χρήµατος. Έτσι, γίνονται µεταβολές έτσι ώστε να 

εξουδετερωθεί η αντίστοιχη µεταβολή στην ταχύτητα µε την οποία κυκλοφορεί το χρήµα. 

 

 

3. Πλήρης Απασχόληση 

 

Ο τρίτος βασικός σκοπός την νοµισµατικής πολιτικής αναφέρεται στην πλήρη απασχόληση. Με 

τον όρο πλήρης απασχόληση, εννοείται όταν δεν υπάρχει διαθέσιµη παραγωγική δύναµη, 

δηλαδή οι παραγωγικές ικανότητες µίας χώρας λειτουργούν όλες.  Σε περίπτωση που η 

απασχόληση είναι µειωµένη, τότε η κεντρική τράπεζα µπορεί να το εξουδετερώσει µέσω της 

πιστωτικής επέκτασης. Ενώ, αν η απασχόληση είναι σε υψηλότερο επίπεδο, τότε ασκείται η 

πολιτική πιστωτικού περιορισµού, (Καλιτσουνάκης, 1956, 493). 
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1.3.2.Προϊόντα και υπηρεσίες ενός πιστωτικού ιδρύματος 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του νόµου 3601/2007 και στην οδηγία 2004/39/ΕΚ., οι 

δραστηριότητες τις οποίες µπορούν να καλύψουν τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι οι εξής2: 

1. Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων 

 

2. Χορήγηση δανείων ή άλλων πιστώσεων συµπεριλαµβανόµενων και των πράξεων 

πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων 

 

 

3. Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) 

 

4. Πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων 

 

5. Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, 

ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών) 

 

6. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων 

 

7. Συναλλαγές για λογαριασµό του ιδίου ιδρύµατος ή της πελατείας του σε: 

 

�  Μέσα χρηµαταγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων, κ.λ.π.) 

� Συνάλλαγµα 

 

                                                 
2Εφημερις της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Πρώτο,  Νόμος υπ’ αριθμό 3601, Κεφάλαιο Γ,  

Άρθρο 11 
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� Προθεσµιακά συµβόλαια χρηµατοπιστωτικών  τίτλων ή χρηµατοπιστωτικά 

δικαιώµατα 

 

� Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγµατος 

 

� Κινητές αξίες 

 

� Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 

περιλαµβανοµένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων 

 

8. Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις, όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη 

βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα και συµβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον 

τοµέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων 

 

9. Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαµβανοµένων 

ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων 

 

 

10. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές 

 

11. ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συµβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου 

 

 

12. Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών 

 

13. Εµπορικές πληροφορίες περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας πελατών 

 

 

14. Εκµίσθωση θυρίδων 
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15. Έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος 

 

 

16. Όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες καθώς και τις παρεπόµενες 

υπηρεσίες, όπως αυτές εξειδικεύονται στο ν. 3606/2007 για τις αγορές 

χρηµατοπιστωτικών µέσων 

 

1.4.Τεχνολογικό Υπόβαθρο 

 

Με την πάροδο των χρόνων, η παραδοσιακή µορφή των χρηµάτων που χρησιµοποιεί η 

πλειοψηφία των ανθρώπων σήµερα αρχίζει να χάνεται. Στην θέση αυτών µπαίνει το ηλεκτρονικό 

χρήµα. Πρόκειται για µία επανάσταση στον τοµέα της οικονοµίας, που θα αλλάξει όλο το 

οικονοµικό γίγνεσθαι µε την πάροδο των χρόνων.  

Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία, οι τράπεζες στοχεύουν στην µείωση διάφορων λειτουργικών 

εξόδων ενώ παράλληλα βελτιώνουν την απόδοση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους 

πελάτες τους.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό των ανθρώπων που χρησιµοποιούν την ηλεκτρονική 

τραπεζική ανέρχεται στο 50%, ενώ στην Ελλάδα µόλις 16% του συνολικού πληθυσµού 

χρησιµοποιεί τις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, κάτι που ενδέχεται να αυξηθεί µε την 

πάροδο των χρόνων. Εποµένως, υπάρχει περιθώριο για την χώρα µας να αναπτυχθεί περαιτέρω 

στο συγκεκριµένο πεδίο.  

Όλες οι τράπεζες εκδίδουν χρεωστικές κάρτες σε κάθε πελάτη που ανοίγει έναν λογαριασµό 

στην εκάστοτε τράπεζα. Με τις χρεωστικές κάρτες µπορούν οι πελάτες να πληρώνουν για αγαθά 

και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που δέχονται το πλαστικό χρήµα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 

πάνω από 70% έχουν χρεωστικές κάρτες, καθώς σήµερα είναι λίγες οι επιχειρήσεις που δεν 

δέχονται πλαστικό χρήµα για τις αγορές των πελατών τους. Το ποσοστό αυτό σηµείωσε αύξηση 

τον τελευταίο χρόνο, εξαιτίας της επιβολής του περιορισµού της κίνησης κεφαλαίων.  
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Στόχος των τραπεζών είναι η επένδυση σε τέτοιου είδους καινοτόµες εφαρµογές, έτσι ώστε µέσα 

από την τεχνολογία να βελτιώσουν την λειτουργία τους και να αποκτήσουν συγκριτικό 

πλεονέκτηµα στην τραπεζική αγορά, (Μαριόλης, 2016). 
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Κεφάλαιο 2ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

2.1. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

Η ταχύτητα µε την οποία εξελίσσεται η σηµερινή τεχνολογία καθώς και η γρήγορη µετάδοση 

της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, οδήγησαν τις κοινωνίες σε 

παγκόσµιο επίπεδο να ασχοληθούν µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Μέσω του διαδικτύου, δίνεται η ευκαιρία στους ανθρώπους να επικοινωνήσουν και να προβούν 

σε συναλλαγές, χωρίς να υφίσταται η ανάγκη να βρίσκονται στον ίδιο χώρο οι 

συναλλασσόµενοι. Έτσι δηµιουργήθηκαν πολλές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην διευκόλυνση 

των ανθρώπων στην καθηµερινότητα τους.  

Μέσω του διαδικτύου, οι επιχειρήσεις και όλοι οι οργανισµοί µίας οικονοµίας απέκτησαν την 

δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη, µεγαλύτερη επικοινωνία και διείσδυση στην ευρύτερη 

αγορά. Εξαιτίας αυτών των δυνατοτήτων, άρχισαν να δηµιουργούνται όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις, οι οποίες διεξάγουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα µέσα από 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δηλαδή µέσα από το διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι γνωστές 

ως e-business, καθώς διαφέρουν από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες 

και προϊόντα µόνο στον χώρο της επιχείρησης τους, (Πετσίτης, 2011, 10) 

Όταν µία συναλλαγή εκτελείται µε την χρήση κάθε µορφής τεχνολογίας πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών, τότε έχουµε ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce).  Οι ηλεκτρονικές 

συναλλαγές µπορεί να έχουν επιχειρηµατική µορφή, να αφορούν διοικητικές συναλλαγές ή 

ακόµα και ανταλλαγή πληροφοριών. Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει ως στόχο να δηµιουργήσει 

προστιθέµενη αξία στον συναλλασσόµενο πελάτη και παράλληλα να προσθέσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα στην εταιρία που ασκεί την επιχειρηµατική  ιδιότητα.  
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2.2.1. Αρχή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο έκανε την αρχή εµφάνισης του πριν από κάποιες δεκαετίες, και οι 

πρώτοι οργανισµοί που το υλοποίησαν ήταν οι τράπεζες. 

 

- Το 1970, δηµιουργήθηκαν συστήµατα, τα οποία επέτρεπαν στις τράπεζες να µεταφέρουν 

τα διαθέσιµα χρηµατικά τους αποθέµατα από την µία τράπεζα στην άλλη, µέσα από 

ιδιωτικά δίκτυα που τους πρόσφεραν ασφάλεια.  

- Μία δεκαετία αργότερα, το 1980, άρχισαν να διαδίδονται µε µεγάλη ταχύτητα, οι 

τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τα οποία έχουν ως βάση την ανταλλαγή 

µηνυµάτων, όπως είναι τα ηλεκτρονικά ταχυδροµεία που χρησιµοποιούµε. Έτσι, ενώ 

παλαιότερα για να στείλει κανείς ένα µήνυµα σε κάποιον που βρίσκεται µακριά, θα 

έπρεπε να γράψει σε χαρτί και να περιµένει µέρες µέχρι να φτάσει στον αποστολέα, η 

διαδικασία αυτή έγινε πολύ πιο γρήγορη. Τα µηνύµατα φτάνουν στον αποστολέα µέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε δευτερόλεπτα και δεν υπάρχει το κόστος αλλά και η 

αναµονή που υπήρχε κάποτε.  

- Τέλη του 1980 µε αρχές του 1990, έγινε η διεθνής απελευθέρωση της αγοράς των 

τηλεπικοινωνιών και η πρόσβαση στο διαδίκτυο έγινε πιο προσιτή στους ανθρώπους. 

Εκείνη την δεκαετία άρχισαν να διαδίδονται τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα. Εκτός 

από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, άρχισαν να χρησιµοποιούν της ηλεκτρονικές 

διασκευές, συνοµιλίες και συζητήσεις οµαδικές µέσω διαδικτύου αλλά και την µεταφορά 

αρχείων.  

- Μέσα στην δεκαετία του 1990 και µε την εµφάνιση του ιστού, διευκολύνθηκε κατά 

µεγάλο ποσοστό η δηµοσίευση και η εύρεση κάθε είδους πληροφορίας στο διαδίκτυο. 

Ολόκληρες κοινωνίες άρχισαν να προµηθεύονται προσωπικούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές αλλά και υπηρεσίες που προσφέρουν πρόσβαση στο δίκτυο.  

- Τέλη της ίδιας δεκαετίας, καθιερώθηκαν οι µέθοδοι που κρυπτογραφούν και 

εξακριβώνουν µε ακρίβεια τον αποστολέα των ηλεκτρονικών µηνυµάτων, προσφέροντας 

έτσι ασφάλεια στις αποστολές. Έτσι, άρχισαν να γίνονται εισαγωγές και εξαγωγές µε την 

χρήση του διαδικτύου, εφόσον ήταν ασφαλής η διεθνής ηλεκτρονική συναλλαγή, 

(Τζέκου, 2014, 7). 
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2.2. Στάδια προς τις ηλεκτρονικές πληρωμές  

 

Το πρόγραµµα ηλεκτρονικής κατάθεσης εισήχθη για πρώτη φορά στις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής, το 1986. Το πρόγραµµα αυτό άρχισε ως πιλοτικό, έχοντας ως στόχο την 

αποτελεσµατική επεξεργασία των φορολογικών αποδόσεων. Πριν ακόµη ξεκινήσει το πιλοτικό 

πρόγραµµα, η αρµόδια οργάνωση είχε προετοιµάσει κατάλληλα το έδαφος, καθώς είχε άµεση 

συνεργασία µε όσους παρείχαν τα ο λογισµικό που προετοιµάζει τον φόρο αλλά και µε όλους 

τους ειδικούς που ασχολούνται µε την φορολογία , έτσι ώστε να ξεκινήσει µε µεγαλύτερη 

επιτυχία το πρόγραµµα που προετοίµαζαν.  

Κατά την δοκιµαστική περίοδο, στο πρόγραµµα συµµετείχαν τρείς πόλεις που είχαν την 

δυνατότητα να προβούν σε ηλεκτρονική κατάθεση. Τους παρείχαν περιορισµένους τύπους 

φορολογούµενων, ενώ είχαν θέσει και κάποιους φόρους επιστροφής για όσους κατέθεταν 

ηλεκτρονικά. Εφόσον το δοκιµαστικό πρόγραµµα ηλεκτρονικής κατάθεσης θεωρήθηκε 

αποτελεσµατικό, άρχισαν να επεκτείνουν το πρόγραµµα και σε άλλες πόλεις, και µε την πάροδο 

του χρόνου άρχισε να επέρχεται η  ισορροπία στο θέµα της ηλεκτρονικής κατάθεσης. Έτσι το 

1992 µπήκε στο πρόγραµµα και η κατάθεση µέσω τηλεφώνου αλλά και οι ηλεκτρονικές 

πληρωµές από το 1996.  

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1), η ανταπόκριση της ηλεκτρονικής 

κατάθεσης από τους πολίτες της Αµερικής ήταν πολύ µεγάλη. Κατά τα πρώτα χρόνια βλέπουµε 

ότι οι επιστροφές φόρων από την ηλεκτρονική απόδοση ήταν σχετικά µικρές, αλλά κατά την 

διάρκεια των χρόνων, τα ποσοστά αυξήθηκαν κατά µεγάλο βαθµό. Η αύξηση των ποσοστών 

επιστροφής φόρων, δείχνει την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος που τέθηκε σε ισχύ το 

1986, (Edwards-Dowe, 2008).  
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Πίνακας 1: Ηλεκτρονικές καταθέσεις για ατοµικές επιστροφές φόρου
3 

 

Έτος Συνολικές 

Επιστροφές  

Ηλεκτρονικής 

Κατάθεσης 

Συνολικές 

Επιστροφές 

Ποσοστό 

Ηλεκτρονικής 

Κατάθεσης 

1986 0,025 102,1 0,02% 

1990 4,2 112,8 3,7% 

1994 13,5 114,9 11,7% 

1998 24,6 123,8 19,9% 

2002 46,9 131,7 35,6% 

2005 68,5 134,0 51,1% 

2008 73,3 136,1 53,8% 

Πηγή: Επεξεργασία πίνακα από  www.irs.gov/taxstats/compliancestats/article  

 

Εφόσον στην Αµερική είχε µεγάλη απήχηση και κυρίως αποδοχή από τους πολίτες της, το 

πρόγραµµα τέθηκε σε ισχύ και σε άλλες χώρες, όπως την Αυστραλία, την Ισπανία και την 

Γαλλία, αλλά και σε χώρες την Λατινικής Αµερικής. Σήµερα, οι ηλεκτρονικές καταθέσεις και οι 

ηλεκτρονικές πληρωµές χρησιµοποιούνται ευρέως από όλες τις χώρες.  

 

 

2.3.Πλεονεκτήματα μετάβασης στις ηλεκτρονικές πληρωμές  

 

Η προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωµών αποβλέπουν σε διάφορα οφέλη τόσο προς το 

δηµόσιο, όσο και στους καταναλωτές και τους επιχειρηµατίες. 

Στα πλαίσια της ελληνικής εθνικής στρατηγικής για την προώθηση των ψηφιακών συναλλαγών, 

επισηµαίνονται τα πλεονεκτήµατα από την υλοποίηση αυτής της δράσης. Συγκεκριµένα, 

                                                 
3 Τα ποσά που αναγράφονται είναι εκφρασμένα σε εκατομμύρια  
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αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα από τις τρεις κατηγορίες ψηφιακών συναλλαγών, τις 

ηλεκτρονικές πληρωµές, την ηλεκτρονική τιµολόγηση και την ηλεκτρονική τραπεζική. 

 

Γενικά τα πλεονεκτήµατα από το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι τα εξής: 

 

� Η βελτίωση της επιχειρηµατικής λειτουργίας 

 

� Ο µετασχηµατισµός των επιχειρήσεων από την παραδοσιακή τους µορφή σε ηλεκτρονική 

 

� Η αλλαγή των προτύπων που είχαµε ως τώρα για τις συναλλαγές 

 

� Η µείωση στις τιµές των προϊόντων εξαιτίας του µειωµένου κόστους 

 

� Η αύξηση της αγοραστικής παραγωγικότητας 

 

� Η καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών κατά την συναλλαγή 

 

� Και ο καλύτερος έλεγχος των αποθεµάτων που έχει στην διάθεση µία επιχείρηση ή ένας 

οργανισµός που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα 

 

 

2.3.1.Πλεονεκτήματα από Ηλεκτρονικές Πληρωμές 

 

Εξαιτίας της οικονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα µας τα τελευταία χρόνια, 

έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για να ισορροπία της οικονοµίας αλλά και την έξοδο της 

χώρας από την κρίση. Οι τράπεζες, που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία µας, όπως 

άλλωστε και όλα τα τραπεζικά ιδρύµατα για τις εκάστοτε χώρες, αντιµετώπισαν σοβαρά 

προβλήµατα εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης.  
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Στα πλαίσια της διάσωσης των ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων, επιβλήθηκαν οι περιορισµοί 

της κίνησης κεφαλαίων, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτό να γίνονται οι συναλλαγές µε 

ευκολία. Μέσα από την επιβολή των συγκεκριµένων περιορισµών, έγινε ουσιαστικά µία 

επανάσταση στις συναλλακτικές συνήθειες των Ελλήνων πολιτών.  

Επιχειρήσεις και πολίτες, άρχισαν να χρησιµοποιούν περισσότερο τις ηλεκτρονικές πληρωµές, 

διότι δεν µπορούσαν να έχουν άµεση πρόσβαση στα χρήµατα που είχαν καταθέσει στις 

ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριµένα, κατά τους τελευταίους µήνες του έτους 2015, το 47% των 

πολιτών που προµηθεύτηκαν προϊόντα από το διαδίκτυο, δήλωσαν ότι µέσα από το ηλεκτρονικό 

εµπόριο και την ηλεκτρονική τραπεζική ξεπερνούν το πρόβληµα της ρευστότητας που υπάρχει 

και δεν αντιµετωπίζουν την έλλειψη µετρητών όπως οι παραδοσιακοί αγοραστές.  

Η προώθηση της αγοράς των προϊόντων µέσα από το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει ουσιαστικά 

µεγάλα οφέλη για το δηµόσιο. Το κράτος προβαίνει µε αυτόν τον τρόπο στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής που είναι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στην οικονοµία της Ελλάδας, ενώ 

µειώνει και την παραοικονοµία που έχει επίσης µεγαλώσει.  Το όφελος που έχει ο τελικός 

καταναλωτής µε την χρήση των ψηφιακών πληρωµών και της ηλεκτρονικής τραπεζικής 

συνδέονται έτσι µε το όφελος που έχει το ίδιο το κράτος. Τους τελευταίους µήνες, οι συσκευές 

αποδοχής καρτών πληρωµής (POS) άρχισαν να έχουν µεγάλη ζήτηση από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, εξαιτίας της αλλαγής συνήθειας των καταναλωτών να ψωνίζουν µε την χρήση 

καρτών.  

Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Φιλανδία, η Ολλανδία είναι κάποιες από αυτές 

που σε παγκόσµιο επίπεδο προτιµούν τις ηλεκτρονικές πληρωµές από το παραδοσιακό τρόπο 

πληρωµής µετρητών.  Οι Έλληνες αγοραστές που πληρώνουν ηλεκτρονικά για τα προϊόντα που 

αγοράζουν ξεπερνούν µόλις το 6%, ποσοστό που έχει αυξηθεί τους τελευταίους µήνες, εξαιτίας 

της επιβολής των capital controls.  

Συγκεκριµένα, µε την επιβολή του περιορισµού στις κινήσεις των κεφαλαίων, η αύξηση της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής αυξήθηκε κατά 30%. Επίσης, µεγάλη ήταν και η αύξηση στην ζήτηση 

των χρεωστικών κρατών, καθώς όλοι ήθελαν να αποκτήσουν κάρτα για να µπορούν να 

κινούνται πιο ελεύθερα στις αγορές τους. Το αντίστοιχο ποσοστό των ατόµων που 

χρησιµοποιούν τις ηλεκτρονικές πληρωµές σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεπερνά το 24%. Η χρήση της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής δεν έχει εξαπλωθεί τόσο όσο οι ηλεκτρονικές πληρωµές.  
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Μέσα από την προτίµηση των Ελλήνων πολιτών να χρησιµοποιούν τις ηλεκτρονικές πληρωµές, 

το δηµόσιο µπορεί να έχει τεράστιο όφελος από: 

• την είσπραξη του ΦΠΑ 

• και τον περιορισµό της φοροδιαφυγής 

 

Για να έχουν όµως ουσιαστικά πλεονεκτήµατα όλοι οι φορείς που εµπλέκονται στις οικονοµικές 

συναλλαγές, το δηµόσιο, οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες και οι καταναλωτές, πρέπει να ληφθούν τα 

παρακάτω µέτρα: 

 

1. Περιορισµός της χρήσης του χρήµατος στην παραδοσιακή του µορφή, δηλαδή τα µετρητά 

Τέτοιου είδους µέτρα έχουν αρχίσει και υλοποιούνται ήδη από την µεριά των επιχειρήσεων, 

καθώς ήδη πολλές επιχειρήσεις έχουν προβεί στην διάθεση ενός τερµατικού για τις ηλεκτρονικές 

πληρωµές. Γενικά για την εφαρµογή αυτού του µέτρου προτείνονται τα εξής: 

- Η θέσπιση ενός ορίου για την χρήση µετρητών, αν δηλαδή η αγορά κάποιου προϊόντος 

ξεπερνά ένα συγκεκριµένο ποσό, τότε να είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωµή. 

- Να ισχύει το αντικίνητρο για συνεχόµενες αναλήψεις µετρητών από τις τράπεζες. Αν 

υπάρχει ένα ειδικό τέλος το οποίο θα πληρώνει ο πολίτης εξαιτίας της ανάληψης 

µετρητών, τότε θα προτιµήσει την ηλεκτρονική τραπεζική για να µειώσει ουσιαστικά το 

κόστος αυτό.  

- Αντίθετα, να υπάρχουν κίνητρα για την προτίµηση των ηλεκτρονικών πληρωµών. Όπως 

παρέχουν κάποια προγράµµατα, κάποια µπόνους για όσους χρησιµοποιούν χρεωστικές 

κάρτες στις συναλλαγές τους.  

 

- Ένα άλλο µέτρο που θα βοηθήσει την επέκταση του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι η 

υποχρέωση των επιχειρήσεων να έχουν στην διάθεση τους τουλάχιστον έναν τερµατικό 

αποδοχής καρτών. 
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- Επίσης, η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής θα αυξηθεί αν όλοι οι εργοδότες αρχίσουν 

να καταβάλουν τις µισθοδοσίες των υπαλλήλων τους µέσω τράπεζας 

 

- Το ίδιο θετικά προς τις ηλεκτρονικές πληρωµές θα λειτουργήσει και η θέσπιση ενός 

κανόνα που να αποβλέπει στις πληρωµές που απευθύνονται στο δηµόσιο, µέσα από την 

ηλεκτρονική τραπεζική.  

 

 

2. Υποχρεωτική εγκατάσταση τερµατικών POS, καθώς και επέκταση της χρήσης τους.  

Τα τερµατικά υποδοχής καρτών πληρωµής έχουν αρχίσει ήδη να έχουν µεγάλη ζήτηση στην 

ελληνική αγορά τους τελευταίους µήνες. Σύµφωνα µε την έρευνα για το ηλεκτρονικό εµπόριο, 

απαιτούνται περίπου 400 µε 500 χιλιάδες POS, έτσι ώστε να καλυφθεί όλη η επιχειρηµατική 

αγορά από αυτά. Το µέτρο αυτό είναι εφικτό να γίνει, καθώς: 

- Υπάρχει δυνατότητα χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ για επιχειρηµατίες που θέλουν να 

αποκτήσουν τερµατικά POS αλλά δεν έχουν την οικονοµική άνεση. Η χρηµατοδότηση 

µπορεί να απευθύνεται κυρίως σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να 

διευκολυνθούν. 

- Το κόστος των τερµατικών έχει ελαχιστοποιηθεί, καθώς και η διαδικασία απόκτησης 

τους είναι πλέον πολύ απλή και δεν απαιτείται κάποια γραφειοκρατία. Σε αυτό βοηθάει 

και οι διάφοροι πάροχοι που υπάρχουν, οι οποίοι έχουν την αρµοδιότητα να παρέχουν 

τερµατικά, καθώς έχουν άδεια από την κεντρική τράπεζα της χώρας, την Τράπεζα της 

Ελλάδος.  

- Θεωρείται αναγκαίο να προωθηθεί περαιτέρω η απόκτηση και η χρήση των POS, σε 

περιοχές που παρατηρείται το µεγαλύτερο ποσοστό φοροδιαφυγής.  

- Για να αντιµετωπιστεί η φοροδιαφυγή, προτείνεται η επιδότηση του κόστους 

εγκατάστασης σε εκείνες τις επιχειρήσεις, µέσα από ένα αλγόριθµο που είναι σχετικός µε 

το ΦΠΑ.  

 

3. Σύνδεση ταµειακών µηχανών µε το Υπουργείο Οικονοµικών 
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Οι ταµιακές µηχανές που διαθέτουν οι επιχειρήσεις και διάφοροι οργανισµοί που ακούν 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, µπορούν να συνδέονται µέσω του διαδικτύου µε το αρµόδιο 

υπουργείο, έτσι ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος. Με την ενέργεια αυτή, θα 

αντιµετωπιστούν σηµαντικά θέµατα της οικονοµίας, όπως: 

- Θα ελέγχονται τυχόν ψευδής ταµειακές µηχανές, τις οποίες χρησιµοποιούν διάφοροι 

επιχειρηµατίες µε στόχο την φοροδιαφυγή. Οι µηχανές αυτές, είναι εφικτό να ελέγχονται 

µέσω των ηλεκτρονικών εφαρµογών, µε την χρήση ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου.  

- Οι επιχειρήσεις αν αναγκαστούν να δηλώνουν το κέρδος κατά την καθηµερινή τους 

δραστηριότητα στο Υπουργείο Οικονοµικών, θα είναι πιο αποτελεσµατική η δουλειά του 

υπουργείου για το θέµα του ΦΠΑ. 

- Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, σηµαντικό ρόλο θα παίξουν οι τράπεζες, 

καθώς θα διασταυρώνουν τα στοιχεία που δηλώνουν οι επιχειρηµατίες, συγκρίνοντας τα 

µε τα στοιχεία των ηλεκτρονικών πληρωµών που έχουν γίνει.  

 

4. Μερική είσπραξη ΦΠΑ στην πηγή για αγορές µε κάρτες 

Με κάθε αγορά που γίνεται και πληρώνεται µέσω ηλεκτρονικών πληρωµών, οι τράπεζες 

µπορούν απευθείας να αποδίδουν το ΦΠΑ του προϊόντος που αντιστοιχεί στο κράτος, χωρίς να 

χρειαστεί να το κάνει αργότερα η επιχείρηση.  Αυτό το µέτρο, µπορεί να υλοποιηθεί αλλά 

µερικώς: 

- Αν εισπράττει το κράτος όλο το ΦΠΑ από τον επιχειρηµατία, αµέσως µόλις γίνει η 

αγοροπωλησία, τότε οι επιχειρήσεις θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα ρευστότητας.  

- Επίσης, τα POS είναι πολύπλοκα σε τεχνικά θέµατα, κι έτσι θα δυσκολέψει την 

διαδικασία είσπραξης του ΦΠΑ. 

-  

5. Ενηµέρωση των καταναλωτών και παροχή κινήτρων προς αυτού 

Η πλήρης ενηµέρωση των καταναλωτών για τα πλεονεκτήµατα από την χρήση των 

ηλεκτρονικών πληρωµών, θα αυξήσει το ενδιαφέρον τους για το ηλεκτρονικό εµπόριο, 

επεκτείνοντας το περαιτέρω. Πρέπει να τονιστεί ότι πέρα από τα προσωπικά οφέλη που έχει 
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κανείς µε την υποστήριξη των ψηφιακών συναλλαγών, υπάρχουν και οφέλη προς την πολιτεία, 

όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Πέρα από την ενηµέρωση των καταναλωτών για τις ψηφιακές συναλλαγές, είναι καλό να 

υπάρξουν και διάφορα κίνητρα για να δοθεί περισσότερη έµφαση στο ζήτηµα, και να τραβήξει 

την προσοχή των καταναλωτών. Τέτοια κίνητρα µπορεί να είναι τα εξής: 

- Η επιστροφή ενός ποσοστό του φόρου που πληρώνουν οι φορολογούµενοι 

- Κάποια µπόνους από την χρήση ηλεκτρονικών καρτών 

 

2.3.2.Πλεονεκτήματα από την ηλεκτρονική τιμολόγηση 

 

Η ηλεκτρονική τιµολόγηση που υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα γίνεται σε µόλις από 8000 

επιχειρήσεις, οι οποίες εκδίδουν περίπου 15 εκατοµµύρια τιµολόγια σε ηλεκτρονική µορφή. Το 

ποσό αυτό είναι αρκετά µεγάλο αλλά θα θεωρηθεί αρκετά µικρό αν συγκριθεί µε τα συνολικά 

τιµολόγια που εκδίδονται κάθε χρόνο, τα οποία αγγίζουν τα 250 εκατοµµύρια.  

 

Τα οφέλη από την ηλεκτρονική τιµολόγηση είναι τα εξής: 

- Μείωση ή εξάλειψη κόστους διακίνησης και διαχείρισης 

- Μείωση ή εξάλειψη κόστους αποθήκευσης, καθώς ένα τιµολόγιο σε έντυπη µορφή 

απαιτεί αρκετό χώρο αποθήκευσης, ειδικά αν πρόκειται για µία µεγάλη επιχείρηση  

- Ελαχιστοποίηση στην δηµιουργία λάθος πληροφοριών στα τιµολόγια 

- Μεγαλύτερη ταχύτητα όσον αφορά την εξόφληση των τιµολογίων 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που υιοθετήσουν όλες την ηλεκτρονική τιµολόγηση, 

είναι εφικτό να εξοικονοµήσουν πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ κάθε χρόνο. Εποµένως, η 

προώθηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης είναι ένα σηµαντικό µέτρο, έτσι ώστε να αυξηθεί και 

η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα οικονοµικά οφέλη που εκτιµάται ότι θα είχαν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, από την χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης.  Η εκτίµηση αναφέρεται 

στην πλήρη αλλά και την µερική χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης. 
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Πίνακας 2: Οφέλη από την ηλεκτρονική τιµολόγηση (πλήρης και µερική) 

 

 

Μέγεθος Επιχείρησης 

 

Πλήρης Χρήση 

Ηλεκτρονικής 

Τιµολόγησης 

 

 

Μερική χρήση 

Ηλεκτρονικής 

Τιµολόγησης 

 

Πολύ Μικρές 

 

500 εκ. ευρώ 

 

200 εκ. ευρώ 

 

Μικρές 

 

100 εκ. ευρώ 

 

60 εκ. ευρώ 

 

Μεσαίες 

 

70 εκ. ευρώ 

 

40 εκ. ευρώ 

 

Μεγάλες 

 

750 εκ. ευρώ 

 

600 εκ. ευρώ 

Σύνολο  

1,4 δις ευρώ 

 

900 εκ. ευρώ 

Πηγή: ELTRUN, 2015 

 

Το συµπέρασµα που προκύπτει από τον πίνακα είναι ότι οι µεγάλες και οι πολύ µικρές 

επιχειρήσεις είναι αυτές που αποδίδουν το µεγαλύτερο ποσό από την ηλεκτρονική τιµολόγηση. 

Συγκεκριµένα, µε την πλήρη τιµολόγηση, οι µεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν όφελος έως και 

750εκ. ευρώ, ενώ µε την µερική ηλεκτρονική τιµολόγηση θα έχουν όφελος 600εκ. ευρώ.  

Τα ηλεκτρονικά τιµολόγια διακινούνται συνήθως µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω 

ειδικών φορέων που ασχολούνται µε την ηλεκτρονική τιµολόγηση. Προβλέπεται ότι η χρήση 

των ηλεκτρονικών τιµολογήσεων θα φτάσουν στην πληρότητα µέσα στην επόµενη τριετία. Είναι 

εφικτό να χρησιµοποιούν όλες οι επιχειρήσεις τα ηλεκτρονικά τιµολόγια, διότι το διαδίκτυο 

είναι πολύ φτηνό και έτσι το κόστος για την πρόσβαση του είναι µηδαµινό. Η εξάπλωση της 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης δεν τίθεται µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

όπως είναι η ∆ανία, η Νορβηγία, η Ιταλία. Επίσης, προς την ηλεκτρονική τιµολόγηση έχει 
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προχωρήσει και η Τουρκία αλλά και χώρες της Λατινικής Αµερικής, οι οποίες προβλέπουν στην 

πάταξη της φοροδιαφυγής µέσα από την ηλεκτρονική τιµολόγηση. 

Εκτός από τα οφέλη που έχει ο επιχειρηµατίας, υπάρχουν και οφέλη προς το ∆ηµόσιο από την 

χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, τα οποία είναι: 

- Μειωµένο κόστος στις κρατικές προµήθειες 

- Καλύτερη λειτουργία και ενισχυµένη διαφάνεια των κρατικών λειτουργιών 

Οι κρατικές προµήθειες αξιοποιούνται ήδη µέσα από τα ηλεκτρονικά συστήµατα, κι έτσι είναι 

εύκολο να ληφθούν ηλεκτρονικά τιµολόγια από τους προµηθευτές του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Στην χώρα µας, οι κρατικές προµήθειες αποτελούν το 10-15% από το συνολικό όγκο που 

εµπορεύεται η χώρα. Έτσι µε την χρήση των ηλεκτρονικών τιµολογίων για τις κρατικές 

προµήθειες, θα αποφέρει κέρδος στο ∆ηµόσιο πάνω από 200 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση.  Χώρες 

όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Νορβηγία και η ∆ανία, οι οποίες έχουν υιοθετήσει το σύστηµα 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης στις κρατικές του προµήθειες, έχουν µεγάλη αποτελεσµατικότητα, 

και για αυτό το λόγο είναι σίγουρο ότι θα είναι εξίσου αποτελεσµατικό και στην χώρα µας.  

Μέσα από την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών τιµολογήσεων, ένα σηµαντικό θέµα που θα λύσει η 

χώρα είναι η φοροδιαφυγή. Αν αυτοµατοποιηθούν οι φορολογικοί έλεγχοι, µε την αποστολή των 

ηλεκτρονικών τιµολογήσεων στον αρµόδιο φορέα του  Υπουργείου Οικονοµικών, θα µειωθεί 

κατά µεγάλο ποσοστό η φοροδιαφυγή. Με την αποστολή των τιµολογίων στους αρµόδιους 

φορείς, θα δοθεί η δυνατότητα στις φορολογικές αρχές της οικονοµίας µας, να ασκήσουν άµεσο 

έλεγχο στα παραστατικά που θα στέλνουν οι επιχειρήσεις. Έτσι θα προκύψουν τα εξής οφέλη 

στην οικονοµία: 

- Θα µειωθούν σε µεγάλο βαθµό, ή θα εξαλειφθούν τελείως τα ψεύτικα παραστατικά 

που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις µεταξύ τους. 

- Οι φορολογικοί έλεγχοι θα αφορούν πλέον το σύνολο της οικονοµίας και όχι µόνο 

ένα µέρος της, καθώς είναι πιο δύσκολο να ελέγχουν τα παραδοσιακά τιµολόγια 

πηγαίνοντας από επιχείρηση σε επιχείρηση. Επίσης, θα είναι πιο εύκολη η εύρεση 

των φορολογικών παραβάσεων. 

- Με την ηλεκτρονική τιµολόγηση, θα ενηµερώνονται οι αρµόδιοι της διοίκησης για το 

ποσό του ΦΠΑ που θα λάβουν. Έτσι, εφόσον η διοίκηση θα είναι γνώστης του 
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αναλογούντα ΦΠΑ, θα βελτιώσει περαιτέρω τον προγραµµατισµό που αφορά τα 

φορολογικά έσοδα της οικονοµίας µας.  

 

 

Κάποιες από τις περιπτώσεις που θα εξαλείψει ή θα περιορίσει η χρήση της ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης είναι οι παρακάτω: 

� Θα περιορίσει την χρησιµοποίηση των  εικονικών φορολογικών στοιχείων που 

χρησιµοποιούν κάποιοι για ψεύτικες συναλλαγές 

� Θα εξαλείψει τις επιχειρήσεις που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, καθώς εκδίδουν ψεύτικα 

στοιχεία  έτσι ώστε να προβούν σε πραγµατικές και µη συναλλαγές 

� Θα περιορίσει τις συναλλαγές που φαίνονται ως νόµιµες αλλά ουσιαστικά είναι 

παράνοµες 

� Θα περιορίσει την συµµετοχή των επιχειρήσεων σε απάτες που είναι συνεχόµενες 

� Θα περιορίσει την εξωλογιστική φορολόγηση των επιχειρήσεων ή την φορολόγηση µε 

ειδικό τρόπο 

� Θα περιορίσει την απάτη στις συναλλαγές που δεν υπάρχουν ουσιαστικά 

 

Η ηλεκτρονική τιµολόγηση έχει αποφέρει ήδη οφέλη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, για αυτό 

εξάλλου υποστηρίζεται από τους αρµόδιους φορείς. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στις 

ευρωπαϊκές χώρες, η χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης έχει βοηθήσει αρκετά στην πάταξη 

της φοροδιαφυγής. Συγκεκριµένα στην Πορτογαλία, µετά την υλοποίηση ενός πιλοτικού 

προγράµµατος της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, η αύξηση είσπραξης του ΦΠΑ ήταν κατά 780εκ. 

ευρώ, (∆ουκίδης & Λεκάκος, 2015, 5). 

 

 

2.3.3.Πλεονεκτήματα από την Ηλεκτρονική Τραπεζική 

 

Όπως τονίστηκε και παραπάνω, η επιβολή των capital controls στις ελληνικές τράπεζες 

αποτέλεσε έναν λόγο για την αύξηση της χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Οι χρήστες που 
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είναι εγγεγραµµένοι στην ηλεκτρονική τραπεζική έχουν αυξηθεί κατά 30% τους τελευταίους 

µήνες. Έτσι η ηλεκτρονική τραπεζική αποτελεί πλέον το κεντρικό δίκτυο µε το οποίο 

συναλλάσσονται οι πολίτες, ενώ µέχρι πριν αποτελούσε µία εναλλακτική λύση για τις 

συναλλαγές.  

Το πλεονέκτηµα της  ηλεκτρονικής τραπεζικής για τους καταναλωτές είναι ότι κερδίζουν χρόνο 

κατά την πραγµατοποίηση των συναλλαγών τους, ενώ σηµαντικό είναι και το οικονοµικό 

όφελος που  έχουν, καθώς το κόστος της ηλεκτρονικής αγοράς είναι µικρότερο από ότι είναι το 

παραδοσιακό εµπόριο. ∆εν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του καταναλωτή στο 

κατάστηµα κι έτσι διευκολύνεται κι ο επιχειρηµατίας, ο οποίος έχει κέρδος παρόλο που δεν 

χάνει χρόνο σε συναλλαγές µε φυσική παρουσία του καταναλωτή.  

Σύµφωνα µε την έρευνα για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, ο καταναλωτής µπορεί να έχει έως και 

450 ευρώ σε ετήσια βάση αν χρησιµοποιεί την ηλεκτρονική τραπεζική για τις συναλλαγές του. 

Επίσης, υπολογίζεται ότι µπορεί να έχει όφελος κατά 13 ευρώ, µέσα στο οποίο συνυπολογίζεται 

και το κόστος µετακίνησης του καταναλωτή στο σηµείο όπου θα γίνει η συναλλαγή. Αν οι 

συνολικές χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής φτάσουν το ποσοστό του µέσου όρου των 

ευρωπαϊκών χωρών που ανέρχεται στο 50%, τότε το όφελος για την εθνική µας οικονοµία θα 

αγγίζει  τα 1,5δις ευρώ κάθε χρόνο, (∆ουκίδης & Λεκάκος, 2015, 7). 

 

 

2.4. Φραγμοί του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Ένας σηµαντικός φραγµός στην επέκταση του ηλεκτρονικού εµπορίου οφείλεται στην δυσκολία 

που υπάρχει όσον αφορά την αναδιάρθρωση της επιχειρηµατικής διαδικασίας. Για να 

υιοθετήσουν όλες οι επιχειρήσεις το ηλεκτρονικό εµπόριο απαιτείται αρκετό χρονικό διάστηµα, 

καθώς πρέπει οι επιχειρήσεις να αποδεχθούν την µετατροπή της έντυπης διαδικασίας που 

ακολουθούσαν έως τώρα σε ηλεκτρονική διαδικασία. Αυτό απαιτεί επίσης και τον 

εκσυγχρονισµό των ήδη υπαρχόντων εξοπλισµών τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες 

απαιτήσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Ένας άλλος φραγµός αποτελεί η πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών συστηµάτων πληροφορικής 

που απαιτούνται για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι επιχειρηµατίες δεν 
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διαθέτουν όλοι τις γνώσεις που απαιτούνται για την εύκολη και αποτελεσµατική χρήση των 

υπολογιστών, µε σκοπό την διευκόλυνσή τους. Αυτό είναι ένα θέµα που τους απωθεί από το 

γεγονός της υιοθέτησης του ηλεκτρονικού εµπορίου, εξαιτίας της άγνοιας που έχουν σε θέµατα 

διαχείρισης της πληροφορικής.  

Η έλλειψη ασφάλειας των προσωπικών στοιχείων του επιχειρηµατία στο διαδίκτυο είναι επίσης 

ένας φραγµός. Υπάρχει φόβος από όλους τους πολίτες κατά την πραγµατοποίηση µίας 

ηλεκτρονικής συναλλαγής, εξαιτίας της έκθεσης των προσωπικών τους δεδοµένων, όπως είναι 

τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ενός συναλλασσόµενου. Σήµερα όµως, η ασφάλεια κατά της 

ηλεκτρονικές συναλλαγές µπορούν να θεωρηθεί αρκετά υψηλή, καθώς έχουν δηµιουργηθεί 

διάφορα προγράµµατα κρυπτογράφησης τα οποία επιτρέπουν στον χρήστη να είναι σίγουρος για 

την αυθεντικότητα της ιστοσελίδας όπου κάνουν τις συναλλαγές τους.  

Τέλος, υπάρχει µεγάλη δυσχέρεια όσον αφορά την εκτίµηση των πλεονεκτηµάτων από την 

υιοθέτηση  νέων εφαρµογών. Οι επιχειρηµατίες είναι αρνητικοί στο γεγονός υιοθέτησης µίας 

νέας τεχνολογίας διότι δεν γνωρίζουν καθαρά το όφελος που θα έχουν από την ενέργεια αυτή. 

Ουσιαστικά, λαµβάνουν υπόψη τους το κόστος που θα έχουν µε την άµεση αγορά µίας νέας 

εφαρµογής, χωρίς να συνυπολογίζουν τα µακροπρόθεσµα πιθανά οφέλη που θα έχουν από αυτή.  

Οι φραγµοί αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι εύκολο να παρακαµφθούν, εφόσον υπάρχει 

η συνεχής ενηµέρωση για το ηλεκτρονικό εµπόριο και τα οφέλη που θα αποφέρει στον 

επιχειρηµατία, τον τελικό καταναλωτή και το κράτος µε την ολική της εφαρµογή.  Κι αυτό διότι 

δεδοµένου της αύξησης της χρήσης του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, δεν είναι δυνατό να µην 

υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, (∆οκανάρη & Μαγγιώρου, 2004, 35). 

 2.5.Μετατροπή σε cash lite  

Η  µετατροπή της χρήσης του χαρτονοµίσµατος σε ηλεκτρονική πληρωµή είναι γεγονός σε  

παγκόσµιο επίπεδο. 

Συγκεκριµένα: 

• Στον Καναδά και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, οι καταναλωτές ήδη 

χρησιµοποιούν για την διεκπεραίωση των συναλλαγών τους, περισσότερο την 

ηλεκτρονική µορφή χρήµατος από ότι τα µετρητά. 
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• Σε χώρες όπως είναι η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, το Μεξικό αλλά την Κολοµβία, 

προωθείται το σύστηµα της ηλεκτρονικής µεταφοράς των χρηµάτων στους παρόχους 

τους, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα στην κοινωνική παροχή.  

Η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν είναι 

το ίδιο καλή µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Σύµφωνα µε την µελέτη της ΙΟΒΕ, η Ελλάδα 

βρίσκεται σε καλύτερη θέση µόνο συγκριτικά µε την κατάσταση της Βουλγαρίας και της 

Κροατίας, (βλέπε ∆ιάγραµµα 1).  

∆ιάγραµµα 1: Κατάταξη της Ελλάδας µε βάση τον αριθµό συναλλαγών µε ηλεκτρονικό 

µέσο πληρωµής ανά κάτοικο 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΣΕΠΕ, 2016                                                                                                                                                            

 

Σύµφωνα µε τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραπεζική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα µας, 

αποδεικνύεται ότι υπερδιπλασιάστηκε ο αριθµός των συναλλαγών που γίνονται µε κάρτες 

πληρωµής κατά τον Ιούλιο του 2015, µε αύξηση κατά 105% στις  εγχώριες συναλλαγές µε 

κάρτες. 
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Κεφάλαιο 3ο 

ΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

3.1.E-banking & m-banking 

 

Το e-banking είναι ένα τραπεζικό σύστηµα και απαιτείται ο χρήστης να είναι κάτοχος 

τουλάχιστον ενός λογαριασµού σε µία τράπεζα. Επιτρέπει στον πελάτη να έχει πρόσβαση στις 

εξής συναλλαγές: 

� Ενηµέρωση για την κατάσταση του λογαριασµού του (υπόλοιπο, κινήσεις που έχουν 

γίνει τους τελευταίους µήνες) 

� Επιτρέπει την µεταφορά χρηµάτων σε συνδεδεµένους λογαριασµούς που τηρεί ο 

εκάστοτε πελάτης σε µία συγκεκριµένη τράπεζα 

� Μπορεί να πιστώσει κανείς αυτόµατα σε λογαριασµό τρίτου, µέσω εµβάσµατος  

� Πληρωµή διάφορων λογαριασµών προς: 

� ∆ηµόσια Ταµεία 

� Παρόχους Τηλεπικοινωνίας 

� Ασφαλιστικές Υπηρεσίες 

� Και διάφορες άλλες εταιρίες που επιτρέπουν την πληρωµή µέσω 

ηλεκτρονικής τραπεζικής 

� Έκδοση και εξαργύρωση εργόσηµου  

� Πληρωµή ανοικτών δανείων 

� Αναζήτηση και εκτύπωση των συναλλαγών που έχει κάνει ο χρήστης στο παρελθόν 

� Επαναφόρτιση προπληρωµένων καρτών 

� Ενηµέρωση για προθεσµιακή κατάθεση 

� ∆ιαχείριση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη, έτσι ώστε να είναι περισσότερο 

ασφαλείς οι συναλλαγές  
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Με την εισχώρηση των έξυπνων τηλεφώνων στην αγορά, οι καταναλωτές ξεκίνησαν να 

χρησιµοποιούν το mobile banking, διότι τους προσφέρει αρκετά πλεονεκτήµατα, όπως ακριβώς 

και το e-banking: 

- Έχουν γρήγορη πρόσβαση σε αµέτρητες εφαρµογές µέσω του διαδικτύου 

- Μπορούν να κάνουν συναλλαγές από οποιοδήποτε σηµείο θέλουν χωρίς να υπάρχει 

περιορισµός στην τοποθεσία τους 

- ∆εν υπάρχει χρέωση για την χρήση της κινητής τραπεζικής 

- Υπάρχει καλή ασφάλεια κατά τις συναλλαγές 

Το 2009, µόλις 12 εκατοµµύρια σε όλον τον κόσµο χρησιµοποιούσαν την κινητή τραπεζική, ενώ 

σήµερα ο αριθµός αυτός ξεπερνά τα 45 εκατοµµύρια, (Gustke, 2010) 

 

3.2.Paypal 

 

Πρόκειται για µία επιχείρηση ηλεκτρονικού εµπορίου, η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητα την 

µεταφορά χρηµάτων αλλά και την πληρωµή µέσα από το διαδίκτυο. Το paypal είναι ουσιαστικά 

ένας λογαριασµός, ο οποίος µπορεί να αποκτηθεί από οποιονδήποτε  µέσω ενός τραπεζικού 

λογαριασµού ή µίας χρεωστικής κάρτας. Ουσιαστικά αποτελεί τον διαµεσολαβητή ανάµεσα 

στους συναλλασσόµενους, βασισµένο στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Με το paypal µπορούν να 

γίνουν διάφορες πληρωµές, είτε για διαδικτυακές αγορές, είτε πληρωµές για τους ιστότοπους 

δηµοπρασιών και άλλους χρήστες. Οι χρήστες  επιβαρύνονται µε κάποια τέλη για την χρήση του 

paypal.   

Το paypal, από το 2002 έγινε θυγατρική της eBay, η οποία έχει την έδρα της στην Καλιφόρνια 

των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε το 2007, λειτουργώντας ως τράπεζα.  

Σε περίπτωση που κάποιος κάνει µία αγορά αλλά τελικά δεν παραλάβει το προϊόν που πλήρωσε, 

τότε υπάρχει η δυνατότητα της παράθεσης παραπόνων, µέσα σε χρονικό διάστηµα 45 ηµερών, 

έτσι ώστε να δοθεί κάποια αποζηµίωση, (Τζανιδάκης, 2011, 36). 
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3.3. Προπληρωμένες Κάρτες (prepaid cards) 

 

Οι προπληρωµένες κάρτες αποτελούν το λεγόµενο πλαστικό πορτοφόλι και τις χρησιµοποιούν οι 

καταναλωτές έναντι της παραδοσιακής µορφής των χρηµάτων, των µετρητών. Μία 

προπληρωµένη κάρτα έχει το όριο που ορίζει ο κάτοχος της. Η «φόρτιση» της προπληρωµένης 

κάρτας µπορεί να γίνει εάν: 

• Πιστωθούν χρήµατα µέσω της µεταφοράς από κάποιον τραπεζικό λογαριασµό 

• Κατατεθούν απευθείας στην τράπεζα από την οποία εκδόθηκε η εκάστοτε προπληρωµένη 

κάρτα 

 

Έτσι, ο κάτοχος της προπληρωµένης κάρτας δεν είναι αναγκασµένος να κάνει ανάληψη 

µετρητών από ένα τραπεζικό κατάστηµα, αντίθετα µπορεί απλά να χρησιµοποιεί την 

ηλεκτρονική του κάρτα για τις συναλλαγές που θέλει. Μπορεί ουσιαστικά να ψωνίσει από 

εµπορικά καταστήµατα που διαθέτουν POS, να κάνει ηλεκτρονικές παραγγελίες τοποθετώντας 

τα στοιχεία της κάρτας του.  

Η ουσιώδη διαφορά της προπληρωµένης κάρτας και της πιστωτικής κάρτας είναι ότι τα χρήµατα 

τα οποία ξοδεύει ο κάτοχος είναι απολύτως δικά του, µε την έννοια ότι δεν ανήκουν στην 

τράπεζα. Λύνει τα χέρια σε όσους δεν µπορούν να αποκτήσουν µία πιστωτική κάρτα εξαιτίας µη 

ικανοποιητικής πιστοληπτικής ικανότητας.  

 

Υπάρχουν δύο είδη προπληρωµένων καρτών: 

1. Οι άυλες, οι οποίες έχουν ως µοναδική λειτουργία την πληρωµή για διαδικτυακές 

συναλλαγές 

2. Και οι πλαστικές, οι οποίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις χρεωστικές και τις 

πιστωτικές κάρτες, δηλαδή πέρα από την χρήση τους για αγορές, µπορεί κανείς να 

κάνει και ανάληψη µετρητών, (Άγης, 2013). 
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3.4.Paysafe 

 

 H  paysafe, αποτελεί ένα είδος προπληρωµένης κάρτας, την οποία αποκτά κανείς για την 

διεκπεραίωση συναλλαγών µέσω διαδικτύου, βάζοντας τον 16ψήφιο κωδικό από την κάρτα.  

Ο τρόπος απόκτησης της paysafecard είναι πολύ απλός, καθώς σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχουν 

τουλάχιστον 500.000 σηµεία όπου πωλούνται, όπως είναι τα σούπερ µάρκετ, διάφορα πρατήρια 

καυσίµων και περίπτερα. Έτσι, ο κάτοχος της paysafecard σε κάθε αγορά του πληρώνει µέσω 

της κάρτας του, χωρίς να καταβάλει µετρητά, (paysafecard.com, 2016).  

 

 

3.5.  Google wallet 

 

Το Google wallet υπάρχει εδώ και µία πενταετία, καθώς λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το 2011. 

Αποτελεί ένα µέσω πληρωµής µέσω ειδικής εφαρµογής που έχει δηµιουργηθεί και υπάρχει στα 

Smartphone. Είναι ένα εικονικό πορτοφόλι, καθώς ο χρήστης δεν έχει την παραδοσιακή µορφή 

των χρηµάτων, καθώς έχει στην διάθεση του απλά µία εφαρµογή.  

Για την απόκτηση του εικονικού πορτοφολιού της Google απαιτείται η εγγραφή στην 

πλατφόρµα της Google, έτσι ώστε να έχει προσωπικό λογαριασµό της Google. Στην συνέχεια, 

µέσω της ιστοσελίδας της  wallet.google.com, µπορεί κανείς να δηµιουργήσει το εικονικό 

πορτοφόλι του. Εφόσον δηµιουργηθεί ο προσωπικό λογαριασµός και καταχωρηθεί ο ειδικός 

αριθµός PIN για την ασφάλεια του λογαριασµού, ο χρήστης κατεβάζει την εφαρµογή στο κινητό 

του, εφόσον έχει λογισµικό της Android ή iOS. 

Η φόρτιση του εικονικού πορτοφολιού γίνεται µέσα από τον προσωπικό λογαριασµό που έχει ο 

χρήστης σε κάποια τράπεζα και η µεταφορά είναι χωρίς χρέωση. Αν όµως ο κάτοχος θέλει να 

µεταφέρει χρήµατα από την χρεωστική ή την πιστωτική του κάρτα, τότε υπάρχει µία χρέωση της 

τάξης του 2,9%.  

Με την Google wallet µπορεί να γίνουν οι εξής συναλλαγές: 

• Συναλλαγές σε φυσικά καταστήµατα ή µέσω διαδικτύου, όπου το όριο της σε 

καθηµερινή βάση ανέρχεται στις 5.000$ 

• Μεταφορά χρηµάτων σε άλλους κατόχους της Google wallet 
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Τέλος, ο κάτοχος του λογαριασµού της Google wallet µπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγµή τις 

συναλλαγές που πραγµατοποιεί. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να διαγράψει κανείς τον 

λογαριασµό αυτόν, εφόσον δεν θέλει να χρησιµοποιεί πλέον το εικονικό πορτοφόλι.  

 

3.6. Apple pay 

 

Με την συγκεκριµένη εφαρµογή που µπορεί να γίνει µόνο µέσω των καινούριων κινητών 

τηλεφώνων της iPhone, ο καταναλωτής µπορεί να κάνει συναλλαγές µόνο µε ένα άγγιγµα στο 

κινητό του τηλέφωνο. Πλέον µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς αντί για το iPhone, το apple 

watch και το ipad τα οποία επίσης επιτρέπουν την γρήγορη συναλλαγή.  

Η εφαρµογή αυτή είναι πιο ασφαλής από την συνηθισµένη µορφή συναλλαγής µέσω µίας 

κάρτας. Όταν ο καταναλωτής δίνει την κάρτα, φαίνονται όλα τα προσωπικά στοιχεία που είναι 

αναγραφόµενα πάνω στην κάρτα. Ακόµη και σε περίπτωση απώλειας των συσκευών apple στα 

οποία έχει κανείς την εφαρµογή της apple pay, υπάρχει η δυνατότητα να καταργήσει την 

λειτουργία της apple pay και έτσι να µην µπορεί να κάνει συναλλαγές.  

Με την apple pay, οι συναλλαγές που γίνονται δεν αποθηκεύονται. Ουσιαστικά η εφαρµογή 

αυτή προσφέρει το απόρρητο στις συναλλαγές. 

 

3.7. Τεχνολογία NFC  

 

Πρόκειται για το Near Field Communication, το οποίο επιτρέπει στην ανταλλαγή πληροφοριών 

των έξυπνων τηλεφώνων και των tablets µεταξύ τους αλλά και µεταξύ συγκεκριµένων καρτών 

πληρωµής. Ουσιαστικά η τεχνολογία αυτή, επιτρέπει να διαβαστεί το περιεχόµενο του κινητού 

τηλεφώνου ή του tablet. 

Η τεχνολογία της NFC είναι χρηστική διότι αν σε µία µικρή ακτίνα κάποιων µέτρων βρίσκονται 

παραπάνω από 1 συσκευές που µπορεί να διαβάσει η συσκευή της NFC, τότε θα δηµιουργηθεί 

πρόβληµα. Για αυτό και είναι απαραίτητο να κρατάει κανείς την συσκευή που θέλει να 

διαβαστεί πολύ κοντά στην συσκευή της NFC έτσι ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα.  

Λειτουργίες της NFC είναι: 
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� RFID Scanner (διαβάζει τις πληροφορίες που βρίσκονται σε µορφή τσιπ και έχουν 

πληροφορίες) 

� Αντικαθιστά την πιστωτική κάρτα 

� Αντικαθιστά την επαγγελµατική κάρτα 

� Επιτρέπει την σύνδεση µε Wi-Fi και Bluetooth 

 

3.8. Bitcoin 

 

Το Bitcoin είναι ένα σύστηµα το οποίο επιτρέπει τις ψηφιακές συναλλαγές µέσω διαδικτύου. 

Αποτελεί δηλαδή το ψηφιακό νόµισµα του καταναλωτή, το οποίο είναι αποθηκευµένο στο 

ψηφιακό του πορτοφόλι. 

Είναι η πρώτη εφαρµογή που περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1998 αλλά ουσιαστικά άρχισε να 

λειτουργεί το 2009. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ιδιοκτήτης πίσω από το Bitcoin κι έτσι κάθε 

χρήστης ελέγχει το δικό του Bitcoin.   

� Η λειτουργία του έχει ως βάση την επικοινωνία των υπολογιστών µέσω του δικτύου 

� Υπάρχει έλεγχος όσων αφορά την δηµιουργία του ψηφιακού νοµίσµατος, µε σκοπό 

την προφύλαξη από φαινόµενα όπως είναι ο πληθωρισµός, έτσι ώστε να µην µειωθεί 

η αξία του ψηφιακού νοµίσµατος 

� Επιτρέπει την ανταλλαγή των Bitcoins µεταξύ των χρηστών, σε οποιοδήποτε σηµείο 

του πλανήτη κι αν βρίσκονται 

� Το κόστος για την ανταλλαγή των Bitcoins είναι πολύ µικρό 

� ∆εν επιτρέπει την δυνατότητα αναστροφής της συναλλαγής που έχει γίνει στο 

παρελθόν, δεν µπορούµε δηλαδή να πάρουµε τα νοµίσµατα που στείλαµε σε άλλον 

χρήστη, εκτός κι αν τα στείλει ο ίδιος 

3.9.  Lite coin  

 

� Το Litecoin είναι ένα διαδικτυακό νόµισµα, βασισµένο στις προδιαγραφές του Bitcoin 

� Παρέχει πιο γρήγορες επιβεβαιώσεις για την κατάσταση της συναλλαγής που 

εξελίσσεται 
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� Είναι προγραµµατισµένο έτσι ώστε να παράγει 84 εκατοµµύρια νοµίσµατα, ξεπερνώντας 

κατά 4 φορές την δυνατότητα παραγωγής νοµισµάτων του Bitcoin  

� Υποστηρίζει περισσότερες συναλλαγές από ότι το Bitcoin 

� Η εφαρµογή επιτρέπει την κρυπτογράφηση του ψηφιακού πορτοφολιού έτσι ώστε να 

γίνεται είσοδος µε προσωπικούς κωδικούς µε την ενηµέρωση των συναλλαγών και του 

υπολοίπου 
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Κεφάλαιο  4ο 

ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

 

4.1 Τι είναι αχρήματη οικονομία  

 

Το χρήµα στην µορφή που κυκλοφορεί σήµερα, δηλαδή τοις µετρητοίς, αρχίζει να χάνει 

υπόσταση. Από το 2016 και έπειτα, προβλέπεται η εφαρµογή της αχρήµατης οικονοµίας στην 

κοινωνία. Η θέσπιση αυτού του µέτρου, αφορά την χρησιµοποίηση του πλαστικού χρήµατος, 

καθώς οι τράπεζες θα αποτελούν τους µόνους µεσολαβητές, µεταξύ των ιδιωτών και των 

καταναλωτών.  

Η διάδοση της αχρήµατης οικονοµίας είναι πιο ανεπτυγµένη κατά τις Ευρωπαϊκές Χώρες όπως 

είναι η ∆ανία, καθώς το ένα τρίτο του ∆ανικού πληθυσµού χρησιµοποιούν για την πληρωµή των 

συναλλαγών τους την εφαρµογή MobilePay, µεταφέροντας χρήµατα µόνο µε την χρήση ενός 

smart phone. Πέρα από την ∆ανία, την πρωτιά στην χρήση πλαστικού χρήµατος έχουν και η 

Σουηδία και η Φιλανδία. Μάλιστα προβλέπεται ραγδαία η επέκταση της οικονοµίας αυτής, 

καθώς οι χρήστες του πλαστικού χρήµατος αυξάνονται ολοένα και πιο πολύ, εξαιτίας των 

ευκολιών που παρουσιάζει κατά την χρήση του.   

 

 

4.2 Λύση ή οργανωμένο σχέδιο  

 

 Με την υιοθέτηση της αχρήµατης οικονοµίας, το τραπεζικό σύστηµα θα έχει άµεση πρόσβαση 

στις συναλλαγές που κάνει ο εκάστοτε καταναλωτής και επιχειρηµατίας.  Σε κάθε συναλλαγή 

που θα διευθετεί ο άνθρωπος, θα καταγράφεται αυτόµατα η αγορά αυτή στο σύστηµα. Έτσι, µε 

την πάροδο του χρόνου, θα καταρτιστεί µία «λίστα» µε τις συναλλαγές που διαπράττει ο 

καθένας ξεχωριστά. Κάθε συναλλασσόµενος θα είναι καταγεγραµµένος στο τραπεζικό σύστηµα, 

το οποίο όµως µε την σειρά του θα επιφέρει τεράστια οφέλη στο κρατικό σύστηµα, 

(Ανδρεόπουλος, 2015). 
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Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η φοροδιαφυγή που στις µέρες µας φαντάζει τόσο εύκολη να φαντάζει 

πλέον όνειρο καθώς κανένας δεν θα µπορέσει να κρύψει τίποτα από το κράτος. Το µαύρο χρήµα 

και το έγκληµα θα µειωθούν σηµαντικά καθώς δεν θα µπορούν να πραγµατοποιούν µεταφορά 

τεράστιων ποσών µε ηλεκτρονική µορφή χωρίς έλεγχο .Τέλος προσφέρει  ένα τεράστιο 

πλεονέκτηµα για τον επιχειρηµατικό κόσµο, καθώς θα εξοικονοµήσουν χρήµατα, τα οποία θα 

µπορέσουν να αξιοποιήσουν µε πιο παραγωγικό τρόπο.  

 

Όµως υπάρχει και η άλλη πλευρά της αχρήµατης οικονοµίας. Με όλες τις οικονοµικές 

συναλλαγές που θα καταγράφονται θα  αφαιρεθεί ο ιδιωτικός και προσωπικός χαρακτήρας που 

είχαν έως τώρα οι αγορές των καταναλωτών. ∆εν θα υπάρχουν χρήµατα στα χέρια µας άρα δεν 

θα είµαστε πότε ανεξάρτητοι, θα είµαστε εγκλωβισµένοι στην τυραννία που εµείς οι ίδιοι 

δηµιουργήσαµε και πάντα θα υπάρχει ο φόβος του ηλεκτρονικού εγκλήµατος καθώς εκτιµάται 

ότι θα αυξηθεί κατά πολύ. 

 

Γενικότερα, σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχει η συζήτηση για κατάργηση της κλασικής µορφής 

του χρήµατος που χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα και αντικατάσταση του µε το ηλεκτρονικό 

χρήµα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, ο οικονοµολόγος Μπόφινγκερ, έθεσε το ζήτηµα στην 

γερµανική κυβέρνηση, σηµειώνοντας ότι θα πρέπει να συζητηθεί στη σύνοδο της Οµάδας των 

G7.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Το χρήµα είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα που απασχολεί τις κοινωνίες εδώ και πολλούς αιώνες. 

Ξεκινώντας από την ανταλλακτική οικονοµία, όπου κυριαρχούσε η ανταλλαγή προϊόντων και 

υπηρεσιών µεταξύ των ανθρώπων, καταλήξαµε στην ψηφιακή συναλλαγή. Η εξέλιξη αυτή στην 

µορφή του συναλλάγµατος που χρησιµοποιούµε είναι µεγάλη και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να 

εξελίσσεται ακόµα περισσότερο.  

Μετά την ανταλλακτική οικονοµία, οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιµοποιούν διάφορα µέταλλα τα 

οποία είχαν εσωτερική αξία, µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις όπως µε τα χρυσά νοµίσµατα, 

υπήρχε µεγάλη εσωτερική αξία. Αργότερα, µε την δηµιουργία των τραπεζών και για πιο 

χρηστικούς λόγους άρχισαν να τυπώνονται χρήµατα. Αυτή η µορφή χρηµάτων δεν είχε 

ουσιαστική εσωτερική αξία, καθώς το τύπωµα των χαρτονοµισµάτων γίνεται σε απλό χαρτί και 

τα κέρµατα δεν έχουν ιδιαίτερη αξία.   

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την τάση των κοινωνιών να βάζουν τις τεχνολογικές 

εφευρέσεις στην ζωή τους, άρχισε η δηµιουργία µίας νέας µορφής χρήµατος για τις συναλλαγές. 

Έτσι, οι συναλλαγές πλέον µπορούν να διεκπεραιωθούν και µέσω µίας κάρτας ή µέσω κινητών 

τηλεφώνων.  

Η ευκολία και τα οφέλη που προσφέρει η νέα µορφή συναλλαγής είναι αρκετά. Ο καταναλωτής 

είναι πιο ασφαλής κατά την διενέργεια των συναλλαγών του, καθώς δεν έχει πάνω του ρευστό 

χρήµα κι έτσι δεν διατρέχει τον κίνδυνο κλοπής. Η ασφάλεια που υπάρχει κατά τις διαδικτυακές 

συναλλαγές έχει µεγαλώσει αρκετά, χάρη στα προγράµµατα κρυπτογράφησης. 

Γενικά η εξέλιξη του χρήµατος είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ενώ πιο ενδιαφέρον θα παρουσιάσει 

από εδώ και στο εξής, καθώς άρχισαν να χρησιµοποιούνται τα ψηφιακά νοµίσµατα (Bitcoin, 

Litecoin). 
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