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Περίλθψθ 

Η αλματϊδθσ αφξθςθ τθσ χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, κακϊσ και θ ζκρθξθ του 

Mobile Internet, προςφζρουν πλζον απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 

ςφγχρονθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ. Η χριςθ προθγμζνων λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να είναι ςυνδεδεμζνοι ςυνεχϊσ ςτο Διαδίκτυο 

επθρεάηοντασ με αυτόν τον τρόπο το βακμό χριςθσ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν.  

Η νζα πραγματικότθτα πλζον βαςίηεται ςτισ οικονομικζσ δομζσ του διαδικτφου κακϊσ και 

ςε οργανϊςεισ και άτομα που απολαμβάνουν τθν ευκολία αγοράσ εμπορευμάτων και 

υπθρεςιϊν πζραν από τα ςφνορα. Ρι πραγματοποιοφμενεσ ςυναλλαγζσ όμωσ φζρουν 

πλθροφορίεσ που ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ είναι πιο ςθμαντικζσ απ’ ότι το ίδιο το χριμα, 

κακϊσ και θ τάςθ εκμετάλλευςθσ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ αυτζσ 

αλλά και ςτα χριματα που κινοφνται ςτο διαδίκτυο, «ςπάηοντασ» τον κϊδικα, είναι 

υπαρκτι.  

Η παροφςα διπλωματικι πραγματεφεται τισ θλεκτρονικζσ απάτεσ που ζχουν γίνει ςτθν 

Ελλάδα χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα από τθν Ηλεκτρονικι Δίωξθ Εγκλιματοσ και μελετά τισ 

τάςεισ αυτϊν μζςω τθσ πρόβλεψθσ των αναμενόμενων θλεκτρονικϊν εγκλθμάτων για το 

διάςτθμα Ξάρτιο με Ιοφλιο του ζτουσ 2016.  

Ρι θλεκτρονικζσ απάτεσ τελοφνται πλζον αντί τθσ χριςθσ όπλων. Η ςθμαντικότθτα αυτοφ 

του κζματοσ, δθλαδι θ απαςχόλθςθ τθσ χϊρασ με τα θλεκτρονικά εγκλιματα, μπορεί να 

υποδθλϊςει το κατά πόςο ο ςυνδυαςμόσ τεχνικϊν μζςων μαηί με τθν εξειδίκευςθ του 

ανκρϊπινου παράγοντα είναι ςτο επικυμθτό επίπεδο ςτθν Ελλάδα.  

Φα αποτελζςματα υποδεικνφουν ςθμαντικι μείωςθ ςτισ καταγγελίεσ που ςχετίηονται με 

θλεκτρονικζσ απάτεσ. μωσ, θ θλεκτρονικι εγκλθματικότθτα εμπλουτίηεται μζρα με τθ 

μζρα και θ πικανότθτα εμφάνιςθσ νζων μορφϊν ςτο μζλλον επιβάλλει τθν 

πραγματοποίθςθ επενδφςεων από τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ ςτο κζμα αυτό.  
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ABSTRACT 

The rapid increase in the use of computers and the explosion of Mobile Internet offers 

unlimited possibilities in all the areas of modern economic and social life. Advanced 

operating systems allow users to be constantly connected to the Internet, thus having 

impact on the use of electronic transactions. 

Nowadays, the new reality is based on the financial web structures, and organizations and 

individuals who enjoy the convenience of buying and offering goods and services across the 

borders. Electronic transactions carry out information that in many cases are more 

important than money itself and the tendency to exploit the accessibility to such 

information, and money as well, by just "breaking" codes, is our current reality. 

This thesis deals with the online scams that have been transpired in Greece by using data 

from the Electronic Crime Prosecution and studying these trends by the expected electronic 

crimes for the period of March to July, 2016. 

In general, online fraud is committed instead of the use of arms. The importance of this 

issue, how the country deals with electronic crimes, can indicate whether the combination 

of technical resources with the expertise of the human factor is at the desired level in 

Greece. 

Results indicate a significant decrease in the incidents related to online scams. But the 

electronic criminality is advancing day by day and the possibility of new kind of crimes in the 

future requires investment by the respective institutions. 
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Ειςαγωγι  

Ρ τρόποσ διεξαγωγισ των ςυναλλαγϊν πλζον ζχει αλλάξει κι αυτό οφείλεται ςε 

ςθμαντικό βακμό ςτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο το οποίο ζχει αναπτυχκεί με ταχφτατουσ 

ρυκμοφσ. Φο θλεκτρονικό εμπόριο ζχει να κάνει με εμπορικζσ ςυναλλαγζσ που 

πραγματοποιοφνται με θλεκτρονικά μζςα και βαςίηεται ουςιαςτικά ςτθν θλεκτρονικι 

μετάδοςθ δεδομζνων. Αφορά τθν αγοραπωλθςία αγακϊν, πλθροφοριϊν κι υπθρεςιϊν 

μζςα από δίκτυα θλεκτρονικϊν μζςων.  

Η παροφςα διπλωματικι εργαςία διαμορφϊκθκε με ςκοπό τθ μελζτθ των 

παραγόντων που επθρεάηουν τθν αςφάλεια των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν, όπωσ και τθ 

διερεφνθςθ τθσ τάςθσ του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ ςτθν Ελλάδα ςτθν κατθγορία των 

θλεκτρονικϊν απατϊν.  

Η αλματϊδθσ αφξθςθ τθσ χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν προςφζρει πλζον 

απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ςφγχρονθσ οικονομικισ και κοινωνικισ 

ηωισ. Η ζκρθξθ του Mobile Internet (ΞΙ) μαηί με τθν ανάπτυξθ των smartphones που 

χρθςιμοποιοφν προθγμζνα λειτουργικά ςυςτιματα και επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να 

εγκαταςτιςουν νζεσ εφαρμογζσ, να είναι ςυνδεδεμζνοι ςυνεχϊσ ςτο Διαδίκτυο και να 

παρζχουν πολυςχιδείσ λειτουργίεσ αποτελοφν ζνα ςυνδυαςμό που ζχει επθρεάςει και το 

βακμό χριςθσ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. Φο τελευταίο διάςτθμα ζχει κάνει τθν 

εμφάνιςι του και «Φο Κντερνετ των Σραγμάτων» (Internet of Things – IoT ), το οποίο 

αποτελεί ζνα αναπτυςςόμενο δίκτυο κακθμερινϊν αντικειμζνων που μπορεί να μοιράηεται 

πλθροφορίεσ και να ολοκλθρϊνει εργαςίεσ. Ωςτόςο, όλα τα παραπάνω ζχουν οδθγιςει κι 

αναμζνεται εκκετικά να οδθγοφν ςε ανθςυχίεσ που αφοροφν τθν αςφάλεια. 

Η παροφςα πρόταςθ για τθν ανάλθψθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ αναπτφςςεται ςε 

εφτά κεφάλαια. Υτο πρϊτο κεφάλαιο, αναφζρεται ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ, κακϊσ και οι 

κεωρθτικοί και ερευνθτικοί ςτόχοι που ζχουν τεκεί. Υτο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται μια 

ςφντομθ κεωρθτικι αναςκόπθςθ των εννοιϊν που πρόκειται να διερευνθκοφν, όπωσ αυτι 

του θλεκτρονικοφ εμπορίου με ςκοπό τθν τεκμθρίωςθ των κεωρθτικϊν ςτόχων τθσ 

εργαςίασ. Υτο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, τουσ 

μθχανιςμοφσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν και τουσ τρόπουσ ςυναλλαγϊν ςτα θλεκτρονικά 

καταςτιματα. Υτο τζταρτο και πζμπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυςθ τθσ αςφάλειασ ςτο 

διαδίκτυο και τθσ διαχείριςθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν. Υτο ζκτο κεφάλαιο 

παρουςιάηεται θ ζννοια του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ και ςτο τελευταίο κεφάλαιο 

παρουςιάηεται θ τάςθ του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τθ βάςθ 
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δεδομζνων τθσ Ελλθνικισ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ κι επιλογικά, αναφζρονται τα 

ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν εργαςία.  
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Κεφάλαιο 1: κοποί και ςτόχοι τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ   

1.1. κοπόσ τθσ εργαςίασ 

Αρχικά, να επιςθμανκεί ότι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ορίηεται ωσ το ςφνολο των 

θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ μιασ επιχείρθςθσ και ενόσ τρίτου με τον οποίο αυτι 

ςυναλλάςςεται. Ξε βάςθ αυτόν τον οριςμό, οι μθ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ (π.χ. θ ηιτθςθ 

περαιτζρω πλθροφοριϊν) κεωροφνται επίςθσ μζροσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου1. Ρι 

κυριότεροι λόγοι διάδοςθσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου είναι θ παγκοςμιοποίθςθ, θ 

οικονομικι κρίςθ και ιδίωσ θ εξάπλωςθ του Διαδικτφου2. 

Η αλματϊδθσ αφξθςθ τθσ χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν προςφζρει πλζον 

απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ςφγχρονθσ οικονομικισ και κοινωνικισ 

ηωισ μασ πλζον. Σιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τθν ζρευνα WebID τθσ Focus 

Bari για το διάςτθμα Ιανουάριο – Ξάρτιο 2015, φαίνεται ότι 7 ςτουσ 10 πολίτεσ 

χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο. Η χριςθ είναι ακόμα μεγαλφτερθ ςτισ νεαρζσ θλικίεσ (13-17 

ετϊν) με το ποςοςτό τουσ να αγγίηει το 96,9%, ενϊ ςτισ θλικίεσ 18-24 το αντίςτοιχο 

ποςοςτό διαμορφϊνεται ςε 98,1%3.  Αυτά τα ποςοςτά οφείλονται και ςτο γεγονόσ ότι θ 

χριςθ διαδικτφου από τα κινθτά τθλζφωνα ζχει αυξθκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια. Ρ 

αρικμόσ των ςυνδρομθτϊν κινθτισ τθλεφωνίασ ζχει ξεπεράςει τα 7 διςεκατομμφρια και 

είναι πολφ κοντά ςτο να φτάςει το ςφνολο του παγκόςμιου πλθκυςμοφ4.   

Η ζκρθξθ του Mobile Internet (ΞΙ) μαηί με τθν ανάπτυξθ των smartphones που 

χρθςιμοποιοφν προθγμζνα λειτουργικά ςυςτιματα κι επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να 

εγκαταςτιςουν νζεσ εφαρμογζσ, να είναι ςυνδεδεμζνοι ςυνεχϊσ ςτο Διαδίκτυο και να 

παρζχουν πολυςχιδείσ λειτουργίεσ αποτελοφν ζνα ςυνδυαςμό που ζχει επθρεάςει κιόλασ 

τον βακμό χριςθσ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν5. Επιπλζον, ο αρικμόσ των ζξυπνων 

τθλεφωνικϊν ςυνδζςεων προβλζπεται ότι κα αυξθκεί κατά 136% μζςα ςτα επόμενα 5 

χρόνια και κα φκάςει τα 3,9 διςεκατομμφρια ςυνδζςεισ ςε όλο τον κόςμο το 20186. 

                                                           
1
 Bocij, Chaffey D., Greasley A. and Hichie S., Business Information Systems,Prentice Hall, 2006, 3rd 

Edition 
2
 Ξπατςίνθσ Ο., Δζλιασ Σ., Φςαφαράκθσ Υ., Ηλεκτρονικό εμπόριο και εικονικζσ επιχειριςεισ. Εκδόςεισ 

Σολυτεχνείου Μριτθσ «Χανιά», 2006 
3
 www.FocusBari.gr 

4
 Patricio E. Ramirez-Correa, F. Javier Rondan-Cataluna, Jorge Arenas-Gaitan, Elsevier, 2015 

5
 Norazah Mohd, S., Students’ demand for smartphones. Campus-Wide Inform. Syst. 30 (4), 236–248, 

2013  
6
 de Renesse, R., 2014. Research Forecast Report: Smartphone markets: worldwide trends, forecasts 

and strategies 2014–2018. http://www.analysysmason.com/smartphone-forecasts-2014  

http://www.analysysmason.com/smartphone-forecasts-2014
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λθ αυτι θ ζντονθ χριςθ οφείλεται ςτισ δυνατότθτεσ που προςφζρει πλζον θ 

τεχνολογία. Φο τελευταίο διάςτθμα ζχει κάνει τθν εμφάνιςι του και «Φο Κντερνετ των 

Σραγμάτων» (Internet of Things – IoT ) που αποτελεί ζνα αναπτυςςόμενο δίκτυο των 

κακθμερινϊν αντικειμζνων που μπορεί να μοιράηεται πλθροφορίεσ και να ολοκλθρϊνει 

εργαςίεσ. Αποτελείται από εκατομμφρια αιςκθτιρεσ και ςυςκευζσ που παράγουν ςυνεχείσ 

ροζσ δεδομζνων. Υφμφωνα με τθν Intel, οι πόλεισ επρόκειτο να δαπανιςουν $41 

τριςεκατομμφρια μζςα ςτα επόμενα 20 χρόνια ςτθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν του 

Internet of Things, ενϊ ςφμφωνα με τθν Gartner θ ςυνολικι προςτικζμενθ αξία από το IoT 

ςε όλουσ τουσ κλάδουσ κα φτάςει τα 1.9 τριςεκατομμφρια δολάρια ζωσ το 2020 

παγκοςμίωσ7. Φο «Διαδίκτυο των Σραγμάτων» (Internet of Things ι IoT) κεωρείται θ 

επόμενθ καταλυτικι μετάλλαξθ τθσ ψθφιακισ επανάςταςθσ. Φο ποςοςτό των «πραγμάτων» 

που δεν είναι πλζον απλά μόνο tablets, κινθτά ι υπολογιςτζσ αναμζνεται να αυξθκεί από 

χαμθλότερα του 10% το 2010 ςε 50% το 20208.  

Υτο βιβλίο «The Zero Marginal Cost Society», ο Φηζρεμι Τίφκιν γράφει: «Φο Διαδίκτυο 

των Σραγμάτων κα ςυνδζςει τα πάντα με τουσ πάντεσ, ςε ζνα ενιαίο παγκόςμιο δίκτυο. 

Άνκρωποι, μθχανζσ, φυςικοί πόροι, γραμμζσ παραγωγισ, δίκτυα εφοδιαςμοφ, 

καταναλωτικζσ ςυνικειεσ, ροζσ ανακφκλωςθσ και ςχεδόν κάκε άλλθ πτυχι τθσ οικονομικισ 

και κοινωνικισ ηωισ κα διαςυνδεκοφν μζςω αιςκθτιρων και λογιςμικοφ ςτθν πλατφόρμα 

του IoT, και κα παρζχουν Ξεγάλα Δεδομζνα ςε κάκε κόμβο -επιχειριςεισ, ςπίτια, οχιματα- 

λεπτό προσ λεπτό, ςε πραγματικό χρόνο.»  

Ωςτόςο, όλα τα παραπάνω ζχουν οδθγιςει, κι αναμζνεται εκκετικά να οδθγοφν, ςε 

ανθςυχίεσ που αφοροφν τθν αςφάλεια. Φελικά, θ επιλογι κα γίνεται μεταξφ των επί 

πλθρωμι υπθρεςιϊν που κα τθν εγγυϊνται οι επιχειριςεισ, και των δωρεάν υπθρεςιϊν τισ 

οποίεσ όμωσ κα πλθρϊνουν οι καταναλωτζσ με τα προςωπικά τουσ δεδομζνα. 

Η αςφάλεια των αγορϊν μζςω διαδικτφου είναι ζνασ από τουσ παράγοντεσ που 

δρουν αναςταλτικά προσ τουσ καταναλωτζσ για τθν πραγματοποίθςθ αγορϊν. Χπάρχουν 

περιπτϊςεισ όπου θ ζλλειψθ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων του αγοραςτι και θ 

αςφάλεια των ςυναλλαγϊν αποτελεί αναςταλτικό παράγοντα. Επιπλζον, ζνα κλίμα 

δυςπιςτίασ δθμιουργείται κι από τθν φπαρξθ ιϊν ςτουσ υπολογιςτζσ. Ρι ιοί προκαλοφν 

περιττζσ κακυςτεριςεισ, καταςτρζφουν αρχεία, δθμιουργοφν προβλιματα αποκικευςθσ, 

κακϊσ και άλλεσ παρόμοιεσ δυςκολίεσ. Σεριςςότερο άγχοσ προςτίκεται κι από τον κίνδυνο 

πρόςβαςθσ των χάκερσ ςε αρχεία και λογαριαςμοφσ τόςο ςτισ επιχειριςεισ όςο και ςτουσ 

                                                           
7
 http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html      

8
 www.sepe.gr  

https://www.gartner.com/doc/2625419/forecast-internet-things-worldwide-
http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html
http://www.kathimerini.gr/813612/article/texnologia/diadiktyo/ellhnikes-ypodomes-gia-to-diadiktyo-twn-pragmatwn


- 5 - 
 

καταναλωτζσ. Ρ καταναλωτισ που ψωνίηει διαδικτυακά κα πρζπει να αναηθτά όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθ ςυναλλαγι του. Από τθν άλλθ, ο προμθκευτισ είναι 

υποχρεωμζνοσ να αναφζρει ςτθν ιςτοςελίδα όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία του, όπωσ τθν 

ταυτότθτα, τθν κφρια δραςτθριότθτά του, τθ γεωγραφικι διεφκυνςθ ςτθν οποία 

δραςτθριοποιείται, το εμπορικό μθτρϊο ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ, αν είναι 

καταχωρθμζνοσ ςε μθτρϊο, τον αρικμό καταχϊρθςισ του κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ 

αρμόδιασ εποπτεφουςασ αρχισ. Φζλοσ, είναι απαραίτθτο να μπορεί να επιβεβαιωκεί θ 

ταυτότθτα του αποςτολζα ενόσ μθνφματοσ, ϊςτε ο αποδζκτθσ να είναι ςίγουροσ πωσ το 

μινυμα προζρχεται πράγματι από το πρόςωπο που φζρεται να το υπογράφει και δεν ζχει 

παραποιθκεί ι πλαςτογραφθκεί από κάποιον άλλον τρίτο. 

 

1.2. Πτυχζσ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 

Ρι Kalakota και Whinston αναφζρουν τζςςερισ διαφορετικζσ πτυχζσ του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου: α) τθν επικοινωνιακι πτυχι, δθλαδι τθν παροχι πλθροφοριϊν, 

προϊόντων/υπθρεςιϊν ι πλθρωμϊν με θλεκτρονικά μζςα, β) τθν πτυχι τθσ επιχειρθςιακισ 

διαδικαςίασ, δθλαδι τθν εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ για τον αυτοματιςμό των εμπορικϊν 

ςυναλλαγϊν και των ροϊν εργαςίασ, γ) τθν πτυχι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, που επιτρζπει 

τθ μείωςθ του κόςτουσ με παράλλθλθ αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ταχφτθτασ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν και δ) τθ δικτυακι πτυχι, δθλαδι τθν αγορά και τθν πϊλθςθ 

προϊόντων και πλθροφοριϊν μζςω Διαδικτφου9.      

ςον αφορά ςτο «Διαδίκτυο των Σραγμάτων», για τα ελλθνικά δεδομζνα αυτόσ ο 

όροσ είναι αρκετά καινοφριοσ και οι αναφορζσ είναι αρκετά λίγεσ, επομζνωσ ςτο 

ερευνθτικό κομμάτι δε κα υπάρξει κάποια πρόβλεψθ μιασ και δεν απαςχολεί ακόμα τθν 

Ελλάδα. μωσ, ζχει αρχίςει να κάνει ιδθ τθν εμφάνιςι του και πρζπει να επιςτιςουμε τθν 

προςοχι μασ και προσ τα εκεί. Υε ςυνζδριο που πραγματοποίθςε θ SAP τον Ιοφνιο του 2015 

ο Β. Οικολόπουλοσ (PhD, CEO και co-founder τθσ Intelen) μίλθςε για τθ μελλοντολογία κι 

αναφζρκθκε ςτθ Θεωρία τθσ 5θσ Διάςταςθσ (πρόςφατο άρκρο του) που ζχει να κάνει με 

τθν ανκρϊπινθ φυςιολογία που κα αλλθλεπιδρά με το κοινωνικό κυβερνοχϊρο ςε 

πραγματικό χρόνο10. Υυνεπϊσ, θ λιψθ μζτρων για περαιτζρω αςφάλεια κακίςταται 

αναγκαία.  

                                                           
9
 Kalakota Ravi-Whinston B. Andrew, “Electronic Commerce: A Manager’s Guide”, Addison-Wesley 

1997 
10

 http://www.vnikolopoulos.com/?p=194 

http://www.vnikolopoulos.com/?p=194
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1.3. Ερευνθτικοί ςτόχοι  

Ρι ερευνθτικοί ςτόχοι τθσ εργαςίασ περιλαμβάνουν τθ μελζτθ των παραγόντων που 

επθρεάηουν τθν αςφάλεια των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν, αλλά και τθ διερεφνθςθ τθσ 

πρόβλεψθσ των μελλοντικϊν τιμϊν του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ ςτθν Ελλάδα. Ξζςω τθσ 

χριςθσ του ςτατιςτικοφ πακζτου Statgraphics κα εξεταςτοφν και κα πραγματοποιθκοφν οι 

ςχετικζσ προβλζψεισ και τα δεδομζνα για τισ χρονοςειρζσ οι οποίεσ κα λθφκοφν από τθ 

βάςθ δεδομζνων τθσ Ελλθνικισ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ 

εφαρμογι τεχνικϊν προβλζψεων και να διερευνθκεί αν υπάρχει κάποιου είδουσ 

εποχικότθτα ςτθν Ελλάδα που μπορεί μελλοντικά να προϊδεάηει για λιψθ κατάλλθλων 

προλθπτικϊν μζτρων.  
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Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

2.1. Σο Διαδίκτυο - Ιςτορικι Αναδρομι 

Η τεχνολογικι πρόοδοσ ξεκίνθςε να προκφπτει από τον 20ο αιϊνα κακϊσ και τθν 

πρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα ςθματοδοτϊντασ ςθμαντικά κοινωνικοοικονομικά 

αποτελζςματα. Η ανάπτυξθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, του διαδικτφου κακϊσ και θ 

παγκοςμιοποίθςθ τθσ αγοράσ ζχουν επιφζρει ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθν εποχι αυτι11. 

Ερευνθτζσ του Χπουργείου Άμυνασ των Η.Σ.Α. ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ το ϋ60, 

πειραματιηόμενοι με τθ διαςφνδεςθ απομακρυςμζνων υπολογιςτϊν, δθμιοφργθςαν το 

ARPA-net με ςτόχο τθν παροχι ενόσ καναλιοφ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ οργανιςμοφσ 

που δραςτθριοποιοφνταν ςε κζματα άμυνασ. Για αυτόν τον ςκοπό, απαραίτθτθ ιταν θ 

φπαρξθ ενόσ πρότυπου και πιο εξεηθτθμζνου πρωτοκόλλου, δθλαδι τθσ τεχνολογίασ IP 

(Internet Protocol), θ οποία κακόριηε τθ διαχείριςθ και τθν αποςτολι θλεκτρονικϊν 

μθνυμάτων μζςω του δικτφου. Φο 1977 εφευρζκθκε ζνα νζο πρωτόκολλο, το TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Αυτό ζδινε τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ 

να ςυνδζονται μζςα από διάφορα ςφνκετα δίκτυα12 ςτο ARPA-net. Υταδιακά το δίκτυο 

απζκτθςε πρόςβαςθ και ςε άλλα ακαδθμαϊκά ιδρφματα κι άρχιςε να αναπτφςςεται και να 

εξελίςςεται ςε ζνα δίκτυο που υποςτθριηόταν από τουσ κόμβουσ, δθλαδι από μεγάλουσ 

ςτακμοφσ υπολογιςτϊν, το οποίο ςτθ ςυνζχεια εξελίχκθκε ςτο γνωςτό διαδίκτυο - Internet.  

Υυνοπτικά, το διαδίκτυο είναι μία τεχνολογικι πλατφόρμα ςτθν οποία εντάςςονται 

αςφρματα και ενςφρματα μζςα ςφνδεςθσ και θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ που επικοινωνοφν 

με τθ βοικεια εφαρμογϊν λογιςμικοφ. Φο μζγεκοσ του ςυνεχϊσ μεταβάλλεται μιασ και 

κάκε ςτιγμι κάποιοσ μπορεί να ςυνδζεται ι να αποςυνδζεται ςτο διαδίκτυο από 

οποιοδιποτε μζςο ζχει. Oι πρϊτεσ εμπορικζσ διαδικτυακζσ ςυναλλαγζσ 

πραγματοποιικθκαν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980. Ξε το πζραςμα των χρόνων, ο 

αρικμόσ των υπολογιςτϊν αυξικθκε εκκετικά, αποτελϊντασ ερζκιςμα για τθν εμφάνιςθ κι 

αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. Αναπτφχκθκαν τα προγράμματα περιιγθςθσ 

ςτο διαδίκτυο (web browsers) και ταυτόχρονα πολλζσ επιχειριςεισ ζψαχναν τρόπουσ 

εκμετάλλευςθσ αυτοφ του μζςου μετατρζποντάσ το ςε ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τα 

φυςικά και τα νομικά πρόςωπα13.  

                                                           
11

 Focus Bari, ELTRUN-Ηλεκτρονικό Εμπόριο Β2C ςτθν Ελλάδα, Ιοφνιοσ 2009, 
http://www.focus.gr/default.asp?id=200050049&lcid=1032  
12

 http://wdvl.com/internet/history 
13

 Hossein, Electronic commerce: principles and practice, Academic Press, 2002   

http://www.focus.gr/default.asp?id=200050049&lcid=1032
http://wdvl.com/internet/history
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Οζοι όροι όπωσ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) (δεκαετία 1990), θ θλεκτρονικι 

τραπεηικι (e-banking), το θλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), θ θλεκτρονικι ανταλλαγι 

δεδομζνων (EDI), ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ παρζχοντασ μία ςειρά από νζεσ δυνατότθτεσ, 

όπωσ θ επικοινωνία τόςο για τουσ χριςτεσ όςο και για τισ επιχειριςεισ. Φο διαδίκτυο και ο 

παγκόςμιοσ ιςτόσ ζχουν φζρει επανάςταςθ ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςε όλον τον κόςμο. 

Υτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, θ εμφάνιςθ του Σαγκόςμιου Ιςτοφ (WWW) ςτο 

Internet και θ επικράτθςθ των προςωπικϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (PC) που 

χρθςιμοποιοφν λειτουργικά ςυςτιματα τφπου Windows προςφζρουν μεγάλθ ευκολία 

χριςθσ λφνοντασ το πρόβλθμα τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ εφρεςθσ πλθροφοριϊν ςτο 

διαδίκτυο. Φο θλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ζνασ πολφ φτθνότεροσ τρόποσ για τθν 

πραγματοποίθςθ μεγάλου όγκου ςυναλλαγϊν, ενϊ ςυγχρόνωσ διευκολφνει τθν παράλλθλθ 

λειτουργία πολλϊν διαφορετικϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων επιτρζποντασ ςε 

μικρζσ επιχειριςεισ να ανταγωνιςτοφν μεγαλφτερεσ, με πολφ ευνοϊκότερεσ προχποκζςεισ14. 

Υτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990, θ κακιζρωςθ μεκόδων κρυπτογράφθςθσ του 

περιεχομζνου και εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ του αποςτολζα θλεκτρονικϊν μθνυμάτων, 

κακϊσ και θ ςχετικι προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ των ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν 

και των επικοινωνιϊν, κακιςτοφν δυνατι τθν πραγματοποίθςθ αςφαλϊν διεκνϊν 

θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν15.   

Ρι τεχνολογίεσ του EDI ςυντζλεςαν ςτον εκςυγχρονιςμό των διεργαςιϊν μεταξφ των 

επιχειριςεων, αφοφ αυξικθκε θ αυτοματοποίθςθ, μειϊνοντασ ζτςι τα ζγγραφα και τα 

δεδομζνα ςε χαρτί, επιτρζποντασ ςτισ επιχειριςεισ να επικοινωνοφν θλεκτρονικά16. Η 

κορφφωςι του πραγματοποιείται από το 1990 και μετά, όταν το διαδίκτυο εξελίςςεται 

ςθμαντικά και γίνεται γνωςτό και προςιτό ςε ολοζνα και περιςςότερουσ χριςτεσ με τθν 

εμφάνιςθ του παγκόςμιου ιςτοφ. Η εμφάνιςι του παρείχε τθ δυνατότθτα για διαφορετικζσ 

μορφζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου, όπωσ για παράδειγμα υπθρεςίεσ ςε απευκείασ ςφνδεςθ 

και νζεσ μορφζσ άντλθςθσ πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν. Από τότε 

και μετά εμφανίηονται οι μορφζσ B2C (Business to Consumer), C2C (Consumer to 

Consumer), B2G (Business to Government), B2B (Business to Business) και το θλεκτρονικό 

εμπόριο επεκτείνεται ςε νζουσ τομείσ. Ζτςι, οι επιχειριςεισ μποροφν κι απευκφνονται ςε 

ζνα ευρφτατο αγοραςτικό κοινό το οποίο μπορεί να βρίςκεται ςε οποιοδιποτε ςθμείο του 

                                                           
14

 Δουκίδθσ Γ., Θεμιςτοκλζουσ Ξ., Δράκοσ Β., Σαπαηαφειροποφλου Ο., (1998), ςελ. 18 
‘Ηλεκτρονικό Εμπόριο,’ Ρικονομικό Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
15

 A. Zorayda, E-commerce and e-Business, e-ASEAN Task Force and the UNDP Asia Pacific Development 
Information Programme (UNDP-APDIP), 2003. 
16

 Δουκίδθσ Γ., Θεμιςτοκλζουσ Ξ., Δράκοσ Β., Σαπαηαφειροποφλου Ο., (1998), ςελ. 18 
‘Ηλεκτρονικό Εμπόριο,’ Ρικονομικό Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
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πλανιτθ χωρίσ να είναι υποχρεωτικι θ φυςικι παρουςία του καταναλωτι ςτον χϊρο 

πϊλθςθσ. Αυτό το γεγονόσ από μόνο του παρζχει ςθμαντικι δυναμικι για το εμπόριο και 

για τισ διεκνείσ αλλά και εγχϊριεσ οικονομικζσ αγορζσ. Οζεσ μορφζσ θλεκτρονικοφ 

εμπορίου δθμιουργοφνται χάρθ ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, όπωσ είναι το κινθτό εμπόριο 

(m-commerce) και το «πανταχοφ παρόν» θλεκτρονικό εμπόριο.  

 

2.2. Οριςμόσ θλεκτρονικοφ εμπορίου 

Η τεχνολογία του διαδικτφου δθμιουργεί τεράςτιεσ ευκαιρίεσ επζκταςθσ των 

υπαρχουςϊν επιχειριςεων και ςχθματίηει αυτό που ονομάηεται Οζα Ρικονομία, Σαγκόςμια 

Ρικονομία ι Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce). Φο Ηλεκτρονικό Εμπόριο17 περιγράφει τισ 

επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ, τισ υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, τισ παραγγελίεσ, τθν 

παράδοςθ και πλθρωμι, κακϊσ και τισ ενδο-επιχειρθματικζσ εργαςίεσ που κάνουν χριςθ 

του δθμόςιου διαδικτφου και του ψθφιακοφ δικτυωμζνου υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

που ςυνδζει τισ οργανϊςεισ και τα άτομα ςτθν επιχείρθςθ, ςτθ βιομθχανία, ςτθν 

κυβζρνθςθ και ςτο ςπίτι. Ωςτόςο, πολλοί οργανιςμοί εκφοβίηονται από τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ, χωρίσ να είναι ςίγουροι για το πϊσ κα επωφελθκοφν από αυτζσ, και 

αναρωτιοφνται πϊσ κα υποςτθρίξουν τισ υφιςτάμενεσ επενδφςεισ ςε δεξιότθτεσ κι 

υποδομζσ. Επιπλζον, αυτό το νζο είδοσ τθσ οικονομίασ ι του εμπορίου ζρχεται με πολλζσ 

προκλιςεισ, ιδίωσ εκείνεσ που ςχετίηονται με κζματα εμπιςτοςφνθσ και αςφάλειασ18.  

Φο Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι κάκε μορφισ επιχειρθματικι ςυναλλαγι και 

επικοινωνία που γίνεται με θλεκτρονικά μζςα. Ζχει να κάνει με τισ δυνατότθτεσ για 

επανακακοριςμό του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται το εμπόριο, που γίνεται 

εφικτόσ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν από τισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ19. Βαςίηεται δθλαδι 

ςτθν θλεκτρονικι μετάδοςθ δεδομζνων που αποτελεί ζκφανςθ των λεγόμενων υπθρεςιϊν 

εξ αποςτάςεωσ (ΣΔ 39/2001). Είναι οποιαδιποτε ςυναλλαγι που ενζχει διαδικτυακι 

δζςμευςθ για αγορά ι πϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν20.  

Φο Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι μια νζα επιχειρθματικι πρακτικι που ορίηεται ωσ ζνα 

ςφνολο επιχειρθματικϊν ςτρατθγικϊν για τθν αγοραπωλθςία αγακϊν, πλθροφοριϊν και 

υπθρεςιϊν μζςα από δίκτυα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Ρ όροσ αυτόσ είναι ευρφτεροσ, 

                                                           
17

 https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=EOjG84UvrHMC&oi=fnd&pg=PR13&dq=E-
commerce+definition&ots=X8EKb7TFwq&sig=TP9tNQEHwnLLk50rRkj8wHGkPbU&redir_esc=y#v=onepage&q=E-
commerce%20definition&f=false  
18

 10.1109/FiCloud.2014.39 , IEEE, Conference at Barcelona, 2014, INSPEC Accession Number: 14846900  
19

 Αλευρομαγείρου, Υ., Ηλεκτρονικό εμπόριο και νομικά κζματα. ΑΦΕΙ Μριτθσ, Στυχιακι εργαςία, 2007 
20

 Ροςμελιώηηρ Α., (2006), Ανάπηςξη πλαηθόπμαρ ηλεκηπονικού εμποπίος. ΑΣΔΙ Ηπακλείος, πηςσιακή επγαζία 

https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=EOjG84UvrHMC&oi=fnd&pg=PR13&dq=E-commerce+definition&ots=X8EKb7TFwq&sig=TP9tNQEHwnLLk50rRkj8wHGkPbU&redir_esc=y#v=onepage&q=E-commerce%20definition&f=false
https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=EOjG84UvrHMC&oi=fnd&pg=PR13&dq=E-commerce+definition&ots=X8EKb7TFwq&sig=TP9tNQEHwnLLk50rRkj8wHGkPbU&redir_esc=y#v=onepage&q=E-commerce%20definition&f=false
https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=EOjG84UvrHMC&oi=fnd&pg=PR13&dq=E-commerce+definition&ots=X8EKb7TFwq&sig=TP9tNQEHwnLLk50rRkj8wHGkPbU&redir_esc=y#v=onepage&q=E-commerce%20definition&f=false
http://dx.doi.org/10.1109/FiCloud.2014.39
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κακϊσ περιλαμβάνει όχι μόνο τισ διαδικαςίεσ τθσ αγοραπωλθςίασ, αλλά επίςθσ τθν 

εξυπθρζτθςθ πελατϊν, τθ ςυνεργαςία μεταξφ εμπορικϊν εταίρων, κακϊσ και τθ διεξαγωγι 

θλεκτρονικϊν διαδικαςιϊν21.  

Ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ο διαμοιραςμόσ επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν, θ 

διατιρθςθ επιχειρθματικϊν ςχζςεων και θ διεξαγωγι επιχειρθματικϊν ςυναλλαγϊν 

χρθςιμοποιϊντασ ωσ μζςο το διαδίκτυο22. Επίςθσ, το θλεκτρονικό εμπόριο ορίηεται ωσ το 

ςφνολο των διαδραςτικϊν υπθρεςιϊν που παραδίδονται μζςω του διαδικτφου κάνοντασ 

χριςθ ανεπτυγμζνων τεχνολογιϊν, τθλεπικοινωνιϊν, πλθροφορικισ και πολυμζςων23. 

Ειδικότερα, το θλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριςτεί μζςω τεςςάρων διαφορετικϊν 

οπτικϊν γωνιϊν24: 

 Επιχειριςεισ: Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ωσ προσ τον αυτοματιςμό των 

ςυναλλαγϊν και τθ ροι εργαςιϊν. 

 Υπθρεςίεσ: Ξθχανιςμόσ που ικανοποιεί τθν κοινι επικυμία προμθκευτϊν και 

πελατϊν για καλφτερθ ποιότθτα υπθρεςιϊν, μεγαλφτερθ ταχφτθτα εκτζλεςθσ 

ςυναλλαγϊν και μικρότερο κόςτοσ. 

 Απόςταςθ: Δυνατότθτα αγοραπωλθςίασ προϊόντων και υπθρεςιϊν ανεξαρτιτωσ 

γεωγραφικισ απόςταςθσ μζςω του διαδικτφου. 

 Επικοινωνία: Δυνατότθτα παροχισ πλθροφοριϊν, προϊόντων ι υπθρεςιϊν, και 

πλθρωμϊν μζςα από δίκτυα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 

 

2.3. Η πυραμίδα του θλεκτρονικοφ εμπορίου 

Ακολουκεί θ δομι του όλου ςυςτιματοσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, από τθ βάςθ 

που είναι οι τθλεπικοινωνίεσ οι οποίεσ ςτθν ουςία κάνουν δυνατζσ τισ ςυναλλαγζσ μζςω 

του διαδικτφου, ζωσ τθν κορυφι που εμφανίηονται οι ςυνεργαςίεσ των επιχειριςεων 

μεταξφ τουσ διαδικτυακά.  

 

                                                           
21

 Γοςκίδηρ Γ., Θεμιζηοκλέοςρ Μ., Γπάκορ Β., Παπαζαθειποπούλος Ν., (1998), „Ηλεκηπονικό Δμπόπιο,‟ 

Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών 
22

 Barnes, S.J., Vidgen, R.T., “An integrative approach to the assessment of ecommerce quality”, Journal o f  

Electronic Commerce Research, Vol.3, No.3, pp.114-127, 2003 
23

 A. Kaponen, “E-Commerce Electronic Payments, Helsinki University of Technology”, Telecommunications 
Software and Multimedia Laboratory, 2006 
24

 αληζογλίδηρ Α., Ανάπηςξη ζςζηήμαηορ ηλεκηπονικού εμποπίος, ΑΣΔΙ Κπήηηρ, Πηςσιακή επγαζία, 2007 
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Γράφθμα 2.1: Συραμίδα θλεκτρονικοφ εμπορίου 

 

Πθγι: Παςχόπουλοσ Α, Σκάλτςασ Π., 2006 και Φωτακοποφλου Δ., 2011 

 

Ειδικότερα: 

o Υτθ βάςθ παρουςιάηονται οι τηλεπικοινωνίεσ κακϊσ ςχετίηονται με όλεσ τισ υλικζσ 

υποδομζσ και είναι αυτζσ που επιτρζπουν τθ δθμιουργία δικτφων. Σεριλαμβάνουν 

το παραδοςιακό τθλεφωνικό καλϊδιο τθσ καλωδιακισ τθλεόραςθσ, το δορυφορικό 

δίκτυο τθλεπικοινωνιϊν και αςφρματεσ ςυνδζςεισ υψθλισ ταχφτθτασ. Από τισ 

τελευταίεσ εξελίξεισ ςτον επικοινωνιακό εξοπλιςμό είναι το triple play, θ 

ταυτόχρονθ μετάδοςθ δθλαδι φωνισ (τθλζφωνο), δεδομζνων (διαδίκτυο) και 

τθλεοπτικοφ ςιματοσ μζςα από ζνα δίκτυο25. 

o Φα δίκτυα αναλφονται ςε κλειςτά δίκτυα μζςα ςτο χϊρο ενόσ κτιρίου, μιασ πόλθσ, 

μιασ περιοχισ και ςε ανοικτά δίκτυα. Φα πρϊτα πλεονεκτοφν ςτο γεγονόσ ότι είναι 

αςφαλι όμωσ δε μποροφν να ζρκουν ςε επαφι με τουσ καταναλωτζσ. 

Χρθςιμοποιοφνται ιδίωσ μζςα ςε μια επιχείρθςθ ι μεταξφ επιχειριςεων. Υε αυτά τα 

δίκτυα εφαρμόηονται τα προγράμματα κάνοντασ πραγματικότθτα το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο26. Σιο ςυγκεκριμζνα, υπάρχουν τα κάτωκι δίκτυα:  

1. Τοπικά (Local Area Networks ι LANs): Είναι δίκτυα εντόσ ενόσ ι 

περιςςοτζρων γειτονικϊν κτιρίων. Χρθςιμοποιοφνται ενδοεπιχειρθςιακά 

και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ 

για ανταλλαγι μθνυμάτων και για κοινι χριςθ εφαρμογϊν. Είναι ο μόνοσ 

                                                           
25

 Σαςχόπουλοσ Α. & Υκάλτςασ Σ., Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Ανάπτυξθ & εφαρμογι επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ 
και μάρκετινγκ ςτο διαδίκτυο, Εκδόςεισ Μλειδάρικμοσ, Ακινα 2001 
26

 Σαςχοπουλοσ Α., Υκαλτςασ Σ.,  Ηλεκτρονικό Εμπόριο, εκδόςεισ «Μλειδάρικμοσ» 2θ ζκδοςθ, 2000 

Επιχειρθςιακζσ Υυνεργαςίεσ 

Επιχειρθςιακζσ Υτρατθγικζσ 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Σρογράμματα κι Εφαρμογζσ 

Δίκτυα 

Επικοινωνιακόσ Εξοπλιςμόσ 
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τφποσ δικτφου που δεν παρζχει δυνατότθτα επικοινωνίασ με άλλεσ 

επιχειριςεισ. 

2. Μθτροπολιτικά (Metropolitan Area Networks ι MANs): Είναι δίκτυα εντόσ 

των ορίων τθσ πόλεωσ. Ξποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όπωσ και τα LNAs, 

αλλά ςε ευρφτερθ κλίμακα και αν περιλάβουν πάνω από μια επιχειριςεισ. 

Φο κόςτοσ τουσ, όμωσ, είναι μεγαλφτερο. 

3. Ευρείασ περιοχισ (Wide Area Networks ι WANs): Χρθςιμοποιοφνται όπωσ 

και τα MANs, αλλά χωρίσ περιοριςμό όςον αφορά ςτθ γεωγραφικι περιοχι 

των μελϊν του δικτφου. Ζχουν μεγάλο κόςτοσ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ, 

αλλά παρζχουν μεγάλθ αςφάλεια ςτουσ χριςτεσ τουσ. 

4. Δίκτυα Προςτικζμενθσ Αξίασ (Value Added Networks ι VANs): Είναι τα 

αςφαλζςτερα για τθ μεταφορά εμπορικϊν δεδομζνων μεταξφ  

επιχειριςεων. Ζχουν όμωσ περιοριςμζνθ δυνατότθτα μεταφοράσ 

δεδομζνων και πολφ υψθλό κόςτοσ27. 

o Φο Ηλεκτρονικό Εμπόριο με τθ ςειρά του γίνεται εργαλείο διακζςιμο για 

εκμετάλλευςθ απ’ τθν επιχείρθςθ με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ και τθν 

ανάπτυξθ πλεονεκτθμάτων ζναντι των ανταγωνιςτϊν τθσ. Φα προγράμματα για τθν 

επίτευξθ του Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου περιλαμβάνουν το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

το φωνθτικό ταχυδρομείο, τουσ θλεκτρονικοφσ καταλόγουσ, τισ θλεκτρονικζσ 

φόρμεσ ςτοιχείων, τθν ανταλλαγι ςτοιχείων. Ρι εφαρμογζσ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 

αφοροφν τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τθν παραγγελία, παράδοςθ, πλθρωμι του 

προϊόντοσ, τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι παραςτατικϊν, τθν εξυπθρζτθςθ των 

πελατϊν μετά τθν πϊλθςθ. Αναλυτικότερα:  

1. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Electronic Mail — E-mail): Αποτελεί ζνα 

γριγορο, οικονομικό και αποδοτικό τρόπο επικοινωνίασ μεταξφ 

μεμονωμζνων χρθςτϊν ςτο δίκτυο ςε ολόκλθρο τον κόςμο, αφοφ 

ςυνδυάηει άμεςθ διαπροςωπικι επικοινωνία αλλά και ευελιξία ςτθ 

μεταφορά μθνυμάτων και αρχείων. Φο Ηλεκτρονικό Φαχυδρομείο είναι το 

άμεςο αντίςτοιχο του παραδοςιακοφ ςε θλεκτρονικι μορφι, επιτρζποντασ 

τθν επικοινωνία μεταξφ χρθςτϊν για τθν ανταλλαγι οποιουδιποτε είδουσ 

πλθροφορίασ. 

2. Φο Φωνθτικό Ταχυδρομείο (Voice Mail): Ρι χριςτεσ ςτζλνουν φωνθτικά 

μθνφματα με τθ βοικεια μικροφϊνου μζςω του υπολογιςτι τουσ. Ξια από 

                                                           
27

 Σαςχόπουλοσ Α., Υκάλτςασ Σ.,  Ηλεκτρονικό Εμπόριο, εκδόςεισ «Μλειδάρικμοσ» 2θ ζκδοςθ, 2000 
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τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ του χϊρου τθσ τθλεφωνίασ μζςω διαδικτφου 

(web telephony) είναι θ Skype θ οποία προςφζρει φωνθτικό ταχυδρομείο 

για τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ για 15 δολάρια το χρόνο. 

3. Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι (E-catalogues): Σρόκειται ςτθν ουςία για 

θλεκτρονικζσ ςελίδεσ ςτο Internet που περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ για τα 

προϊόντα τουσ και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει μια εμπορικι επιχείρθςθ. 

Ζνασ τυπικόσ θλεκτρονικόσ κατάλογοσ περιλαμβάνει λεπτομερι 

πλθροφόρθςθ για τθ ςυςκευαςία, τθ μορφι και τθν τιμι των προϊόντων, 

ενϊ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ 

παραγγελίασ, αγοράσ και πλθρωμισ. Υτα ςθμαντικά πλεονεκτιματα των 

θλεκτρονικϊν καταλόγων μποροφμε να ςυμπεριλάβουμε: τθν αυξθμζνθ 

δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ, τθ δυναμικι αναβάκμιςι τουσ, τθ 

δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ υπερςυνδζςμενων ςτο κείμενο, και τθ 

δυνατότθτα για παγκόςμια παρουςίαςθ του υλικοφ τουσ. 

4. Ηλεκτρονικζσ Φόρμεσ Στοιχείων και Παραγγελιϊν (Electronic Forms): Ρι 

Ηλεκτρονικζσ Φόρμεσ παρζχουν λφςθ ςτο αδιζξοδο που δθμιουργοφςε 

ανζκακεν θ διαχείριςθ των ζντυπων φορμϊν. Εκτόσ από τισ κλαςικζσ 

λειτουργίεσ τθσ εκτφπωςθσ και τθσ ςυμπλιρωςθσ οι θλεκτρονικζσ φόρμεσ 

υποςτθρίηουν και πιο ευφυείσ πρακτικζσ αφοφ πολλζσ φορζσ αποτελοφν 

διεπαφζσ που ςυνδζονται με βάςεισ δεδομζνων για αναηιτθςθ, 

ολοκλιρωςθ και χριςθ πλθροφοριϊν. Ρι θλεκτρονικζσ φόρμεσ παρζχουν 

τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ δεδομζνων μζςα 

από ζνα εφχρθςτο γραφικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, με τθ χριςθ 

τζτοιων φορμϊν οι πελάτεσ μιασ επιχείρθςθσ μποροφν να παραγγείλουν 

θλεκτρονικά τα προϊόντα, να ςυμπλθρϊςουν ερωτθματολόγια (δίνοντασ 

ζτςι πολφτιμεσ πλθροφορίεσ ςτισ επιχειριςεισ), να υποβάλλουν 

ερωτιματα, και γενικά να επικοινωνιςουν με τισ επιχειριςεισ με δομθμζνο 

τρόπο28. 

5. Το EDI: Είναι θ ανταλλαγι ςτοιχείων (τιμολογίων, τιμοκαταλόγων) μεταξφ 

επιχειριςεων. Η διάδοςθ του EDI οφείλεται ςτο ότι μειϊνει τα λειτουργικά 

κόςτθ και αποτελεί προκάλαμο για τθ δθμιουργία ςυμμαχιϊν μεταξφ των 

επιχειριςεων. Από τθν άλλθ πλευρά, αν και οι εφαρμογζσ του EDI μποροφν 

να "τρζξουν" ςε εφαρμογζσ αςφμβατεσ μεταξφ τουσ, υπάρχει μεγάλο 

                                                           
28

 Δουκίδθσ Γ., Θεμιςτοκλζουσ Ξ., Δράκοσ Β., Σαπαηαφειροποφλου Ο., ‘Ηλεκτρονικό Εμπόριο,’ Ρικονομικό 
Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 1998 



- 14 - 
 

κόςτοσ ςτο να ενςωματωκοφν οι δυνατότθτεσ των EDI εφαρμογϊν ςτισ ιδθ 

υπάρχουςεσ εφαρμογζσ μιασ επιχείρθςθσ. 

6. Το FEDI: Φο FEDI (Financial EDI) είναι θ χρθματοοικονομικι μορφι του EDI, 

κατά το οποίο ζνα από τα ςυναλλαςςόμενα μζρθ είναι τράπεηα ι άλλοσ 

χρθματοπιςτωτικόσ οργανιςμόσ.  

7. Η Ηλεκτρονικι Διαχείριςθ Εγγράφων: Είναι θ διαχείριςθ παντόσ είδουσ 

εγγράφου μζςω λογιςμικοφ, το οποίο "διαβάηει" όλα τα ζγγραφα προσ τθν 

επιχείρθςθ και τα διαχειρίηεται ανάλογα με τον παραλιπτθ και τθ μορφι 

τουσ. Είναι ςαν τον διαχειριςτι ειςερχομζνων κλιςεων, αλλά ο 

διαχωριςμόσ γίνεται με βάςθ το είδοσ τθσ κλιςθσ: αν είναι τθλεφϊνθμα, 

χτυπά το τθλζφωνο, αν είναι θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

αποςτζλλεται θλεκτρονικό μινυμα κι αν είναι fax, μπαίνει ςε λειτουργία το 

fax29.  

o Ρι επιχειρηςιακζσ ςτρατηγικζσ αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία πλεονεκτιματοσ 

ζναντι των ανταγωνιςτϊν. Αυτό επιτυγχάνεται με καλφτερθ ςυνεργαςία, μείωςθ 

λακϊν, επίςπευςθ εργαςιϊν, ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ30. Ρι παραπάνω πρακτικζσ 

είναι εφικτζσ όταν θ πλθροφορία ρζει ελεφκερθ από και προσ όλα τα μζρθ μιασ 

επιχείρθςθσ. Αυτό είναι εφικτό όταν όλα τα τμιματα και υπάλλθλοι ζχουν τθ 

δυνατότθτα επικοινωνίασ μεταξφ τουσ. Υ’ αυτό διευκολφνονται μζςω των εταιρικϊν 

δικτφων ι intranets (intra = ζςω και net = δίκτυο). Φα εταιρικά δίκτυα μπορεί να 

επιτρζπουν μερικι, ολικι ι και κακόλου πρόςβαςθ ςε ιδιϊτεσ και οργανιςμοφσ 

εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ. Αυτζσ οι ενδοεπιχειρθςιακζσ ςτρατθγικζσ είναι: 

1. Άμεςθ ανταπόκριςθ (quick response): Υτοχεφει ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ 

του πελάτθ μζςα από τθν καλφτερθ ςυνεργαςία των τμθμάτων (π.χ. 

εργοςτάςιο, αποκικθ και κατάςτθμα) και των ςθμείων λιανικισ πϊλθςθσ. 

Για παράδειγμα, ο πελάτθσ δε βρίςκει το προϊόν που επικυμεί ςτο 

κατάςτθμα του Αμαρουςίου. Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του, ο 

πωλθτισ μπορεί να ενθμερωκεί μζςω του εταιρικοφ δικτφου για το πότε κα 

ζχει ςτο κατάςτθμα το προϊόν ι μπορεί να τον ςτείλει ςτο πλθςιζςτερο 

κατάςτθμα τθσ αλυςίδασ που ζχει το αντίςτοιχο προϊόν. 

2. Δικτυακι αγορά: Υτοχεφει ςτθν απευκείασ επαφι του προμθκευτι με τον 

πελάτθ, ϊςτε να εξαλειφκοφν οι μεςάηοντεσ, όταν και όπου δεν 

                                                           
29

 Σαςχόπουλοσ Α. & Υκάλτςασ Σ., Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Ανάπτυξθ & εφαρμογι επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ 
και μάρκετινγκ ςτο διαδίκτυο, Εκδόςεισ Μλειδάρικμοσ, Ακινα 2001 
30

 Φωτακοποφλου Δ., Ανάπτυξθ Διαδικτυακισ Εφαρμογισ Ηλεκτρονικοφ Ματαςτιματοσ Σαροχζα Ηλεκτρικισ 
Ενζργειασ. ΑΦΕΙ Μριτθσ πτυχιακι εργαςία, 2011 
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προςφζρουν προςτικζμενθ αξία ςτθ ροι του προϊόντοσ από τον παραγωγό 

ςτον καταναλωτι.  

3. Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ: Υτόχοσ εδϊ 

είναι θ ζγκαιρθ προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του πελάτθ για αλλαγζσ ςτο 

προϊόν, κακϊσ και ςτον τρόπο και τθν ποςότθτα παράδοςθσ. Ζνα απλό 

παράδειγμα είναι θ αλλαγι ςτον τρόπο λειτουργίασ των καταςτθμάτων 

ενοικίαςθσ DVD. Ρ πελάτθσ δε χρειάηεται να μεταβεί ςτο κατάςτθμα, απλά 

μπαίνει ςτθν ιςτοςελίδα, βρίςκει τθν ταινία που τον ενδιαφζρει και παίηει 

τισ θμζρεσ και ϊρεσ αποςτολισ και επιςτροφισ από το ςπίτι του31. 

o Επιχειρηςιακζσ ςυνεργαςίεσ είναι οι ςυνεργαςίεσ με άλλεσ επιχειριςεισ.  

Ρυςιαςτικά, θ επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο ςυναγωνιςτικά με άλλεσ 

επιχειριςεισ του κλάδου, για πλθροφόρθςθ και μείωςθ του κόςτουσ οργάνωςθσ 

και διαχείριςθσ32. Εδϊ δθμιουργείται ζνα δίκτυο μεταξφ των επιχειριςεων ϊςτε θ 

πλθροφορία να ρζει ελεφκερθ από και προσ όλεσ τισ επιχειριςεισ που 

ςυνεργάηονται. Φο δίκτυο μεταξφ πολλϊν επιχειριςεων ονομάηεται extranet από το 

extra = ζξω -εκτόσ επιχείρθςθσ δθλαδι- και net = δίκτυο. Ρι επιχειρθςιακζσ 

ςυνεργαςίεσ μποροφν να ζχουν τισ παρακάτω μορφζσ: 

i. Just In Time (JIT): Σρωτοεμφανίςτθκε ςτθν Ιαπωνία και αποςκοπεί ςτθ 

μείωςθ του κόςτουσ αποκεμάτων (πρϊτων υλϊν και αποκθκευτικοφ χϊρου), 

μζςω τθσ ζγκαιρθσ παραγωγισ του προϊόντοσ, όταν και ςτθν ποςότθτα που 

το ηθτιςει ο πελάτθσ. 

ii. Ιεραρχίεσ: Είναι θ ςχζςθ που ζχουν μεγάλεσ εταιρείεσ με μικρότερζσ τουσ. Για 

παράδειγμα, μεγάλα νοςοκομεία ι supermarkets επιβάλλουν ςτουσ 

προμθκευτζσ τουσ τθ χριςθ τεχνολογίασ θ οποία τουσ επιτρζπει τθν άμεςθ 

πλθροφόρθςθ για επικείμενθ ζλλειψθ κάποιου προϊόντοσ ι φαρμάκου. Ζτςι, 

οι "μικροί" απολαμβάνουν τθ ςτακερότθτα τθσ εμπορικισ ςυνεργαςίασ, ενϊ 

οι "μεγάλοι" τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ, τθν οποία και "περνοφν" ςτουσ 

δικοφσ τουσ πελάτεσ. 

iii. Διεπιχειρθςιακά ςυςτιματα: Δθμιουργοφνται ϊςτε να εκμεταλλευτοφν 

κοινοφσ πόρουσ, όπωσ βάςεισ δεδομζνων (με πελάτεσ, προμθκευτζσ, πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ, ςυνεργάτεσ εξωτερικοφ, δθμοςιεφςεισ διαγωνιςμϊν), 

λογιςμικό, γνϊςεισ και εμπειρίεσ. Υτόχοσ τουσ είναι θ καλφτερθ πρόςβαςθ 

                                                           
31

 Σαςχόπουλοσ Α. & Υκάλτςασ Σ., Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Ανάπτυξθ & εφαρμογι επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ 
και μάρκετινγκ ςτο διαδίκτυο, Εκδόςεισ Μλειδάρικμοσ, Ακινα 2001 
32

 Αποςτόλου Μ., και Μαρακατςάνθ Α., Εμπιςτοςφνθ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ ςτισ θλεκτρονικζσ 
ςυναλλαγζσ, ΑΦΕΙ Μριτθσ, πτυχιακι εργαςία, 2008 
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ςτθν αγορά και ςτον πελάτθ ϊςτε, παρζχοντάσ του ολοκλθρωμζνεσ 

υπθρεςίεσ, να τον διατθριςουν και να μθν τον χάςουν από τον 

ανταγωνιςμό33. 

 

2.4. Κατθγορίεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου 

Φο Ηλεκτρονικό Εμπόριο προςφζρει τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ ενεργειϊν για τθν 

ανταλλαγι προϊόντων ι υπθρεςιϊν μεταξφ δφο ι περιςςότερων μερϊν με χριςθ 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και δικτφων υπολογιςτϊν. Βαςίηεται ςτθν θλεκτρονικι 

επεξεργαςία και μετάδοςθ δεδομζνων, ιχου και εικόνων34. Ρι εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ 

εμπορίου αφοροφν τόςο προϊόντα, όπωσ καταναλωτικά αγακά όςο και υπθρεςίεσ, όπωσ 

υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ, χρθματοπιςτωτικζσ και νομικζσ υπθρεςίεσ, παραδοςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ιατρικι περίκαλψθ, εκπαίδευςθ και νζεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

εικονικά πολυκαταςτιματα.  

Φο Ηλεκτρονικό Εμπόριο καλφπτει κυρίωσ δφο τφπουσ δραςτθριοτιτων, το Ζμμεςο 

και το Άμεςο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Φο πρϊτο ςχετίηεται με τθν θλεκτρονικι παραγγελία 

υλικϊν αγακϊν τα οποία εξακολουκοφν να παραδίδονται με παραδοςιακοφσ τρόπουσ όπωσ 

ταχυδρομικά ι μζςω ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν διανομισ. Υε γενικζσ γραμμζσ εξαρτάται από 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ, όπωσ τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ μεταφορϊν.  

Φο Άμεςο Ηλεκτρονικό Εμπόριο αφορά τθν τθλεματικι παραγγελία, πλθρωμι και 

παράδοςθ άυλων αγακϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ λογιςμικό υπολογιςτϊν, ψυχαγωγικό 

περιεχόμενο ι υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ ςε παγκόςμια κλίμακα. Η πλθρωμι των 

υπθρεςιϊν αυτϊν γίνεται είτε με πιςτωτικζσ κάρτεσ είτε με θλεκτρονικό χριμα. Φο άμεςο 

θλεκτρονικό εμπόριο παρζχει δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ απρόςκοπτων θλεκτρονικϊν 

ςυναλλαγϊν από άκρθ ςε άκρθ, πζρα από γεωγραφικά ςφνορα και με τον τρόπο αυτό, 

εκμεταλλεφεται όλεσ τισ δυνατότθτεσ των παγκόςμιων θλεκτρονικϊν αγορϊν35.  

                                                           
33

 Σαςχόπουλοσ Α. & Υκάλτςασ Σ., Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Ανάπτυξθ & εφαρμογι επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ 
και μάρκετινγκ ςτο διαδίκτυο, Εκδόςεισ Μλειδάρικμοσ, Ακινα 2001 
34

 Δουκίδθσ Γ., Θεμιςτοκλζουσ Ξ., Δράκοσ Β., Σαπαηαφειροποφλου Ο., ‘Ηλεκτρονικό Εμπόριο,’ Ρικονομικό 
Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 1998 
35

 Υυνανιϊτθ, Α., Φαρςαρϊτασ, Ι., «Ηλεκτρονικι Φραπεηικι», Ακινα- Μομοτθνι: εκδόςεισ Αντ. Υακοφλασ, 2004 
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Υυνικωσ οι εταιρείεσ κάνουν χριςθ και των δφο τφπων Δραςτθριοτιτων 

Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου. Ανάλογα με τθ φφςθ των ςυναλλαγϊν, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

μπορεί να διακρικεί ςε τζςςερισ κατθγορίεσ36: 

 Επιχείρθςθ προσ Επιχείρθςθ (Business-to-Business – B2B) 

 Επιχείρθςθ προσ Ματαναλωτι (Business-to-Customer – B2C) 

 Επιχείρθςθ προσ Μυβζρνθςθ (Business-to-Government – Β2G) 

 Ματαναλωτισ προσ Ματαναλωτι (Consumer-to-Consumer – C2C)  

 

Υε αυτζσ τισ κατθγορίεσ είναι ςε κζςθ πλζον να προςτεκεί και το κινθτό εμπόριο (mobile 

commerce – m-commerce). 

 

1. Επιχείρθςθ προσ Επιχείρθςθ (Business-to-Business – B2B) 

Φο θλεκτρονικό εμπόριο αυτισ τθσ μορφισ αφορά τθ διενζργεια θλεκτρονικϊν 

εμπορικϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και ςχετίηεται κυρίωσ με τθν αγορά 

προμθκειϊν. Σρόκειται για τον δυναμικότερο κλάδο του θλεκτρονικοφ εμπορίου, διότι οι 

εφαρμογζσ Β2Β περιλαμβάνουν εκατομμφρια ςυναλλαγζσ, τεράςτιεσ επενδφςεισ, ενϊ θ 

ταχφτθτα και θ ακρίβεια μπορεί να αποτελζςουν ςοβαρό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. 

Ξελζτεσ δείχνουν ότι το μζγεκοσ τθσ θλεκτρονικισ αγοράσ Β2Β μπορεί να είναι τόςο μικρό 

όςο 543 διςεκατομμφρια δολάρια ι τόςο μεγάλο όςο 6,8 τριςεκατομμφρια δολάρια. Ρι 

περιςςότερεσ από αυτζσ τισ μελζτεσ ςυμφωνοφν ότι το μζγεκοσ τθσ αγοράσ κα αυξάνεται 

κατά περίπου 50 τοισ εκατό ανά ζτοσ κατά τα αμζςωσ επόμενα χρόνια37. 

Ρι εφαρμογζσ Β2Β ζχουν ωσ ςτόχο να βελτιϊςουν και να απλοποιιςουν τισ διάφορεσ 

επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ μζςα ςε μια εταιρία, κακϊσ και να αυξιςουν τθν 

αποδοτικότθτα των ςυναλλαγϊν μεταξφ εταιριϊν που ςυνεργάηονται. Ρι εταιρίεσ 

χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα Β2Β για γρθγορότερεσ ςυναλλαγζσ χωρίσ ςφάλματα, για ζλεγχο 

των αποκεμάτων, αποτελεςματικι αναπλιρωςθ των προϊόντων κ.τ.λ., ενϊ επιτυγχάνουν 

μείωςθ του κόςτουσ, αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και αφξθςθ των ευκαιριϊν 

ςυνεργαςίασ. Ζνα παράδειγμα τθσ κατθγορίασ αυτισ μπορεί να είναι μια εταιρία, που 

                                                           
36

 A. Kaponen, E-Commerce Electronic Payments, Helsinki University of Technology, Telecommunications 
Software and Multimedia Laboratory, 2006 
37

 Σολίτθσ Δ., Ηλεκτρονικζσ προμικειεσ ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι, Σανεπιςτιμιο Σατρϊν, διπλωματικι 
εργαςία, 2011 
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χρθςιμοποιεί ζνα δίκτυο παραγγελίασ για τουσ προμθκευτζσ τθσ, λαμβάνοντασ τιμολόγια 

και κάνοντασ πλθρωμζσ38.    

Χπάρχουν τρεισ κφριοι τφποι μοντζλων θλεκτρονικοφ εμπορίου Β2Β: (1) αυτά που 

ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ, (2) αυτά που κάνουν απευκείασ πωλιςεισ ςτουσ 

επιχειρθςιακοφσ πελάτεσ, και (3) αυτά που αποτελοφν νζουσ μεςάηοντεσ.  

 

1. Ανταλλαγζσ Πλθροφοριϊν: Ρι επιχειριςεισ χρειάηονται να ανταλλάςςουν 

πλθροφορίεσ ςυνεχϊσ (τιμολόγια, εντολζσ αγοράσ, κ.ο.κ.). Για τον ςκοπό αυτό, 

άρχιςαν να χρθςιμοποιοφν τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι δεδομζνων (EDI) μζςω των 

ιδιωτικϊν δικτφων.  

2. Εταιρείεσ Απευκείασ Πωλιςεων: Ξερικζσ από τισ πιο επιτυχθμζνεσ εταιρείεσ 

θλεκτρονικοφ εμπορίου Β2Β (π.χ. Cisco, Dell) χρθςιμοποιοφν το μοντζλο απευκείασ 

πωλιςεων. Σωλοφν τα προϊόντα τουσ απευκείασ ςε άλλεσ επιχειριςεισ. Σολλζσ 

επιχειριςεισ θλεκτρονικοφ εμπορίου Β2Β παρζχουν ςτουσ πελάτεσ τουσ ζναν 

εξατομικευμζνο κατάλογο, που προςαρμόηεται ειδικά για κάκε μεμονωμζνο 

πελάτθ. Η Dell αναπτφςςει ζναν προςαρμοςμζνο δικτυακό τόπο, αποκαλοφμενο 

Premier Pages, για τουσ επιχειρθςιακοφσ πελάτεσ τθσ. Η τοποκεςία Premier Pages 

περιζχει περιγραφζσ και πλθροφορίεσ τιμολόγθςθσ για ςυςτιματα υπολογιςτϊν 

που διαμορφϊνονται με βάςθ τισ προδιαγραφζσ του πελάτθ. 

3. Νζοι Μεςάηοντεσ: Ρι νζοι μεςάηοντεσ Β2Β είναι εικονικζσ αγορζσ που εςτιάηουν 

ςυνικωσ ςε μια μόνο βιομθχανία ι επιχειρθςιακι λειτουργία. Ρι αγορζσ για 

ςυγκεκριμζνθ βιομθχανία ονομάηονται κάκετοι διανομείσ, και εκείνοι που 

εςτιάηουν ςε μια επιχειρθςιακι λειτουργία, όπωσ το ανκρϊπινο δυναμικό ι τισ 

πωλιςεισ, ονομάηονται οριηόντιοι διανομείσ. Ρ οριηόντιοσ διανομζασ βοθκά ςτθν 

εκτζλεςθ λειτουργιϊν, όπωσ τθ διαφιμιςθ και τθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, που απαιτοφνται από τισ περιςςότερεσ επιχειριςεισ. Ρι μεςάηοντεσ B2B 

υιοκετοφν διάφορεσ ςτρατθγικζσ ςυνδυαςμοφ για τθ ςφνδεςθ αγοραςτϊν και 

πωλθτϊν. Ξερικοί χρθςιμοποιοφν ζνα απλό μοντζλο δθμοπραςίασ κατά το οποίο οι 

αγοραςτζσ υποβάλλουν προςφορά ςε προϊόντα, και κερδίηει θ υψθλότερθ 

προςφορά. Άλλοι επιτρζπουν ςτουσ αγοραςτζσ να δθμιουργοφν εξατομικευμζνουσ 

καταλόγουσ που ςυλλζγουν περιγραφζσ και τιμζσ προϊόντων από διάφορουσ 

πωλθτζσ. Χπάρχει επίςθσ μια προςζγγιςθ χρθματιςτθρίου αξιϊν. Υε αυτό το 

                                                           
38

 Φαχαρίδου Βαρβάρα, Σανεπιςτιμιο Ξακεδονίασ, Ξεταπτυχιακό Σρόγραμμα ςτα  
Σλθροφοριακά Υυςτιματα, 2004 
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μοντζλο οι αιτιςεισ προςφοράσ και πϊλθςθσ αντιςτοιχοφν ςε πραγματικό χρόνο. Ρ 

δικτυακόσ τόποσ μπορεί επίςθσ να παρζχει μθχανιςμοφσ διακανονιςμϊν και 

εκκακάριςθσ, οι οποίοι επιτρζπουν ςτισ επιχειριςεισ που πραγματοποιοφν μια 

ςυναλλαγι να ανταλλάςςουν αγακά με χριματα κατά τρόπο αςφαλι. 

Ρι ςυναλλαγζσ αυτζσ μπορεί να πραγματοποιοφνται άμεςα (πωλθτισ προσ αγοραςτι  

απ’ ευκείασ), είτε μζςω ενδιάμεςων (τρίτων) φορζων. Φότε αναφερόμαςτε ςε μια άλλθ 

μορφι που λαμβάνει το Β2Β, αυτι τθσ Ηλεκτρονικισ ι Δικτυακισ Αγοράσ (e-Marketplace).  

 

2. Επιχείρθςθ προσ Καταναλωτι (Business-to-Consumer – B2C) 

Η κατθγορία Επιχείρθςθ προσ Ματαναλωτι αντιςτοιχεί ςε ζνα μεγάλο βακμό ςτο 

θλεκτρονικό λιανικό εμπόριο. Είναι θ κατθγορία ςτθν οποία ανικουν όλεσ οι εφαρμογζσ 

θλεκτρονικοφ εμπορίου, οι οποίεσ αναπτφςςονται με ςτόχο τθν πϊλθςθ προϊόντων 

απευκείασ ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ. Η κατθγορία αυτι εξαπλϊκθκε γριγορα με τθν 

ανάπτυξθ του παγκόςμιου ιςτοφ (World Wide Web) και των τεχνολογιϊν πλθρωμισ μζςω 

Internet. Φϊρα υπάρχουν εμπορικά κζντρα ςε όλο το διαδίκτυο που προςφζρουν κάκε 

είδουσ καταναλωτικό αγακό. Ειδικά, οι εταιρίεσ πλθροφορικισ, που ιταν οι πρϊτεσ που 

ειςζβαλλαν ς' αυτό το χϊρο του θλεκτρονικοφ εμπορίου, ίδρυςαν μια καινοφργια αγορά 

μζςου του Internet και προςφζρουν on-line κάκε είδοσ προϊόν λογιςμικοφ, όπωσ επίςθσ και 

υπθρεςίεσ, αναβακμίςεισ και τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ πελάτεσ τουσ39. 

Σεριλαμβάνει όλεσ τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων και καταναλωτϊν, όπωσ 

είναι οι λιανικζσ πωλιςεισ προϊόντων ι θ παροχι υπθρεςιϊν. Σιο ςυγκεκριμζνα, το 

θλεκτρονικό εμπόριο B2C περιλαμβάνει μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ40, οι οποίεσ είναι:  

 Ηλεκτρονικι διαφιμιςθ και προϊκθςθ  

 Ηλεκτρονικι υποςτιριξθ πωλιςεων 

 Ηλεκτρονικι πϊλθςθ πλθροφοριϊν - Ηλεκτρονικι διανομι προϊόντων 

 Ηλεκτρονικι πϊλθςθ προϊόντων - Ηλεκτρονικά καταςτιματα  

 Ηλεκτρονικι αγορά υπθρεςιϊν 

 Ηλεκτρονικι ενθμζρωςθ και ψυχαγωγία - Ηλεκτρονικι δθμοςιογραφία 

 Ηλεκτρονικι τραπεηικι 

                                                           
39

 Σάτςα, Χ., Αβαραμοφδθσ, Β., Γκίκα, Υ., Σζτρου, Γ., (2005) ((Ηλεκτρονικό Επιχειρείν -  Ηλεκτρονικό Εμπόριο>>, 
Equal Ανδρομζδα 
40

 Υάλαπηρ Υπήζηορ, Οικονομία ηηρ κοινωνίαρ και ηηρ πληποθοπίαρ , ζελ. 14  

http://thalis.cs.unipi.gr/dpolemi/e-commerce/index.htm   
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Ζνα παράδειγμα από τον B2C τομζα είναι το Amazon.com το οποίο κα μποροφςε να 

χαρακτθριςτεί ςαν ζνα εμπορικό κζντρο ςτο διαδίκτυο και βαςίηεται ςτθ μεγάλθ ποικιλία 

προϊόντων. Υτθν περιοχι του B2C υπάρχουν τομείσ που ςθμειϊνουν επιτυχία, όπωσ είναι τα 

κτθματομεςιτικά, τα ταξίδια, οι δθμοπραςίεσ, οι τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ. 

 

3. Επιχείρθςθ προσ Κυβζρνθςθ (Business-to-Government – B2G) 

Η μορφι θλεκτρονικοφ εμπορίου από επιχείρθςθ ςε κυβζρνθςθ αναφζρεται ςε 

ςυναλλαγζσ μεταξφ των επιχειριςεων και του δθμόςιου τομζα. Μαλφπτει κάκε μορφι 

θλεκτρονικισ επικοινωνίασ μεταξφ επιχειριςεων και κρατικϊν φορζων, τόςο για 

διεκπεραίωςθ φορολογικϊν ι άλλων υποχρεϊςεων (π.χ. taxisnet), όςο και για τθν 

αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ των δθμοςίων προμθκειϊν. Αφορά δραςτθριότθτεσ όπωσ 

θλεκτρονικι παροχι πλθροφοριϊν, θλεκτρονικι υποβολι αιτιςεων, θλεκτρονικι ζκδοςθ 

πιςτοποιθτικϊν, προμικειεσ δθμοςίου, διευκόλυνςθ και αυτοματοποίθςθ των 

ςυναλλαγϊν, θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ, δυνατότθτα θλεκτρονικισ 

πλθρωμισ, κ.ά. 

Υε προθγμζνεσ χϊρεσ θ πρότυπθ και μεκοδικι λειτουργία του θλεκτρονικοφ 

εμπορίου ςε αυτι τθ μορφι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων, τθν 

παροχι καλφτερων υπθρεςιϊν και τον αποτελεςματικότερο ζλεγχο εςόδων και διαφάνειασ.  

Η Ελλθνικι Μυβζρνθςθ διακζτει τουσ επίςθμουσ δικτυακοφσ τόπουσ, με διάφορεσ 

πλθροφορίεσ που αφοροφν τον Ζλλθνα πολίτθ. Επίςθσ, τα Χπουργεία τθσ Ελλθνικισ 

Μυβζρνθςθσ διακζτουν πλζον δικτυακό τόπο μζςα από τον οποίο προςφζρουν μία ςειρά 

από πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ. Η ζννοια τθσ θλεκτρονικισ κυβζρνθςθσ αφορά κυρίωσ τθν 

Μεντρικι και Σεριφερειακι ∆ιοίκθςθ. Η προςπάκεια για τθν κακολικότθτα των 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν αφορά και όλουσ αυτοφσ τουσ φορείσ. Ζτςι, οι περιςςότεροι 

φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα διακζτουν ςιμερα δικτυακό τόπο, μζςα από τον 

οποίο προςφζρουν μία ςειρά από πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ.  Φα τελευταία χρόνια ςτθν 

Ελλάδα λειτουργεί το πρόγραμμα TAXIS μζςω του οποίου μπορεί να γίνει υποβολι 

φορολογικϊν δθλϊςεων, κλπ41. Αυτι θ κατθγορία αφορά και τθν επικοινωνία του κράτουσ 

με τον πολίτθ (Consumer to Government - C2G) και περιλαμβάνει τθν ενθμζρωςθ των 

πολιτϊν για τισ υπθρεςίεσ που παρζχει το κράτοσ με θλεκτρονικό τρόπο.  

 

                                                           
41

 Δουκίδθσ Γ- Θεμιςτικλζουσ Ξ- Δράκοσ Β- Σαπαηαφιροποφλου Ο., Ηλεκτονικό  Εμπόριο, Εκδόςεισ Οζων 
Φεχνολογιϊν, Ακινα, 1998 
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4. Καταναλωτισ προσ καταναλωτι (Consumer-to-Consumer – C2C) 

Φο C2C (Consumer-to-Consumer) εμφανίηεται μεταξφ ιδιωτϊν ι καταναλωτϊν. 

Σρόκειται για μια διαδικτυακι τοποκεςία που επιτρζπει ςτουσ καταναλωτζσ να αγοράηουν 

και να πωλοφν προϊόντα άμεςα με άλλουσ καταναλωτζσ. Σαραδείγματα C2C θλεκτρονικοφ 

εμπορίου αποτελοφν (α) οι πφλεσ δθμοπραςιϊν, όπωσ το e-Bay, το οποίο επιτρζπει ςε 

πραγματικό χρόνο υποβολι προςφορϊν για τα είδθ που πωλοφνται ςτο διαδίκτυο, (β) τα 

ςυςτιματα ομότιμων κόμβων (peer-to-peer) όπου τα αρχεία που περιζχουν διαφορετικό 

είδοσ δεδομζνων διαμοιράηονται από ζναν χριςτθ προσ άλλουσ χριςτεσ, (γ) οι πφλεσ 

διαφιμιςθσ όπου οι χριςτεσ μποροφν να πωλοφν ι να αγοράηουν μεταξφ τουσ διάφορα 

προϊόντα και (δ) οι μικρζσ αγγελίεσ ςε ιςτοςελίδεσ, ζνα διαδραςτικό περιβάλλον άμεςα 

ςυνδεδεμζνων αγορϊν όπου οι αγοραςτζσ και οι πωλθτζσ μποροφν να διαπραγματεφονται 

τθν αγορά και πϊλθςθ αγακϊν.  

Ρ μθχανιςμόσ πωλιςεων είναι μια δθμοπραςία, ςτθν οποία ζνασ πωλθτισ 

καταγράφει ζνα προϊόν και οι καταναλωτζσ κάνουν όλο και πιο υψθλζσ προςφορζσ μζχρισ 

ότου λιξει ο χρόνοσ τθσ δθμοπραςίασ. Αυτόσ που ζχει δϊςει τθν υψθλότερθ προςφορά 

κερδίηει τθν δθμοπραςία και πλθρϊνει το προϊόν. Ξόλισ πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι, ο 

πωλθτισ αποςτζλλει το προϊόν άμεςα ςε αυτόν που το ζχει κερδίςει. Η τοποκεςία 

δθμοπραςίασ ζχει κζρδοσ χρεϊνοντασ τουσ πωλθτζσ με ζνα μικρό ποςό για τθν παράκεςθ 

των προϊόντων και με τθ λιψθ ενόσ ποςοςτοφ τθσ προςφοράσ που ζχει κερδίςει. 

 

5. Κινθτό εμπόριο (mobile commerce - m-commerce) 

Φο κινθτό εμπόριο ορίηεται ωσ θ διαδικαςία αγοράσ και πϊλθςθσ προϊόντων ι 

υπθρεςιϊν μζςω αςφρματθσ τεχνολογίασ. Υτο επίκεντρο του κινθτοφ εμπορίου, οι 

πλθρωμζσ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου αποτελοφν  ςιμερα γεγονόσ. Η καινοτομία ςε αυτόν 

τον τομζα αποτελεί ουςιαςτικό αντικείμενο επζνδυςθσ ςτθ βιομθχανία των ζξυπνων- 

κινθτϊν (smartphones) και δθμιουργίασ νζων οικοςυςτθμάτων ςτθν αγορά θλεκτρονικϊν 

καρτϊν, κινθτισ τθλεφωνίασ, λιανοπωλθτϊν, προμικειασ ςυςκευϊν και ολοκλθρωμζνων 

υπθρεςιϊν42.  

Ρ ρυκμόσ των αλλαγϊν ςε αυτόν τον τομζα αποδεικνφεται ιδθ από ανακοινϊςεισ 

του ζτουσ 2012. Ξια ομάδα μεγάλων λιανοπωλθτϊν των ΗΣΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των Wal-Mart, Target, Sears και Best Buy ανακοίνωςαν τον όρο MCX (the Merchant 
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Customer Exchange) ωσ «ολοκλθρωμζνθ επιλογι πλθρωμϊν» ςτα μζςα Αυγοφςτου, 

ορίςτθκε το «Ζργο ςκαρ» (Project Oscar) - το B2B Μινθτό πορτοφόλι τθσ Αγγλίασ, 

γνωςτοποιικθκε θ κοινοπραξία ςτον τομζα του μάρκετινγκ και των analytics μεταξφ των 

επιχειριςεων Everything Everywhere, O2 και Vodafone.  

Φο κινθτό εμπόριο φζρνει πιο κοντά τθν προςφορά ςτο ςθμείο δθμιουργίασ τθσ 

ηιτθςθσ μζςω των μοναδικϊν χαρακτθριςτικϊν που διακζτει θ χριςθ του κινθτοφ 

τθλεφϊνου, όπωσ είναι οι υπθρεςίεσ με βάςθ τθν τοποκεςία (LBS- Location Based Services), 

ο ζλεγχοσ φωνισ, θ φωτογραφικι μθχανι, θ πλιρθσ διακεςιμότθτα, θ ςτακερι ςφνδεςθ 

ςτο διαδίκτυο και θ γριγορθ απόκριςθ. Φο m-commerce ζχει καταςτιςει το smartphone να 

εκπλθρϊνει τισ ανάγκεσ ζξω / εκτόσ από τον χϊρο του ςπιτιοφ, τον χϊρο εργαςίασ και το 

κατάςτθμα. 

Φα εργαλεία που χρθςιμοποιεί το κινθτό εμπόριο για να προωκιςει προϊόντα, 

υπθρεςίεσ και ιδζεσ για να πετφχει τουσ ςτόχουσ του είναι:  

 υπθρεςίεσ με βάςθ τθ γεωγραφικι κζςθ του χριςτθ,  

 διαγωνιςμοί οι οποίοι ςυνικωσ ηθτοφν τθ ςωςτι απάντθςθ ςε μία εφκολθ ερϊτθςθ 

ϊςτε να προςελκφςουν αρκετοφσ χριςτεσ, άρα και χριματα μζςω των χρεϊςεων 

των μθνυμάτων,  

 κλθρϊςεισ όπου ο χριςτθσ απλά ςτζλνει ςυνικωσ όςεσ φορζσ κζλει το μινυμα που 

του ηθτά ο διαφθμιηόμενοσ και ζτςι αυξάνει τισ πικανότθτζσ του να κλθρωκεί για 

κάποιο ζπακλο,  

 κουπόνια τα οποία προςφζρονται από εταιρείεσ που κζλουν να αυξιςουν τισ 

πωλιςεισ τουσ με προςφορζσ, και εξαργυρϊνονται ςε ςθμεία πϊλθςθσ όπωσ super 

markets, καταςτιματα θλεκτρικϊν ειδϊν, βιβλιοπωλεία,  

 ειδοποιιςεισ όπου ο χριςτθσ δίνει τθ ςυγκατάκεςι του να δζχεται μθνφματα 

θλεκτρονικά, 

 υπθρεςίεσ ςε μορφι ειδοποιιςεων μπορεί να περιλαμβάνουν μθνφματα ςχετικά με 

πλθροφόρθςθ, αποτελζςματα αγϊνων, διαςκζδαςθ, προςωπικά ςτοιχεία,  

 banners τα οποία μπορεί να ενεργοποιιςει ο χριςτθσ και να μεταβεί ςτθν ειδικά 

διαμορφωμζνθ για κινθτά ςελίδα του διαφθμιηόμενου,  

Ρι παγίδεσ και οι κίνδυνοι τουσ οποίουσ μπορεί να κρφβει θ προϊκθςθ μζςω κινθτϊν 

τθλεφϊνων είναι υπερβολικζσ χρεϊςεισ ςτον τελικό καταναλωτι, αποςτολι μθνυμάτων 

χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του χριςτθ, αποςτολι μεγάλου αρικμοφ μθνυμάτων μζςα ςε μία 
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χρονικι περίοδο, ζλλειψθ δθμιουργικότθτασ και ςτερεότυπα μθνφματα, κακι χρονικι 

ςτιγμι αποςτολισ μθνυμάτων, προςπάκεια εκμαίευςθσ δθμογραφικϊν ςτοιχείων.  

 

6. Διεπιχειρθςιακζσ ςυναλλαγζσ  

Υτθν κατθγορία αυτι ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι εςωτερικζσ δραςτθριότθτεσ μίασ 

επιχείρθςθσ, οι οποίεσ ςυνικωσ διενεργοφνται μζςα ςε ενδοεταιρικά δίκτυα και αφοροφν 

ανταλλαγι προϊόντων, υπθρεςιϊν και πλθροφοριϊν. Φζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ είναι 

για παράδειγμα θ πϊλθςθ των προϊόντων μίασ εταιρίασ ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ, τα διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, και άλλεσ δραςτθριότθτεσ μείωςθσ του κόςτουσ43. 

 

2.5. Ιςτορικι αναδρομι θλεκτρονικοφ εμπορίου 

Φο πρϊτο «μθχανογραφθμζνο» πολυκατάςτθμα ςτον κόςμο δθμιουργικθκε το 1970. 

Σρόκειται για το Telemart ςτο Υαν Οτιζγκο τθσ Μαλιφόρνια. Φότε δεν υπιρχε Κντερνετ και οι 

πελάτεσ χρθςιμοποιοφςαν το αναλογικό τθλζφωνο, για να επιλζξουν τα προϊόντα που 

επικυμοφςαν να τουσ αποςταλοφν ςτο ςπίτι. Υιμερα, το θλεκτρονικό εμπόριο είναι πια 

διαδεδομζνο, γνωςτό ςτουσ χριςτεσ του Κντερνετ.  

Φθ δεκαετία του ‘70 εμφανίηονται τα ςυςτιματα θλεκτρονικισ μεταφοράσ 

χρθματικϊν πόρων (EFT) μεταξφ τραπεηϊν, που χρθςιμοποιοφν αςφαλι ιδιωτικά δίκτυα. Φα 

ςυςτιματα EFT αλλάηουν τθ μορφι των αγορϊν. Φθ δεκαετία του ’80 οι τεχνολογίεσ 

θλεκτρονικισ επικοινωνίασ που βαςίηονται ςτθν αρχιτεκτονικι τθσ ανταλλαγισ μθνυμάτων 

αποκτοφν ςθμαντικι διάδοςθ. Ματά τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 τα θλεκτρονικά δίκτυα 

προςφζρουν μια νζα μορφι κοινωνικισ επικοινωνίασ, με δυνατότθτεσ όπωσ θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email), θλεκτρονικι διάςκεψθ (conferencing) και θλεκτρονικι ςυνομιλία 

(IRC), ομάδεσ ςυηιτθςθσ (newsgroups, forums), μεταφορά αρχείων (FTP) κτλ. Η πρόςβαςθ 

ςτο δίκτυο γίνεται φκθνότερθ λόγω τθσ διεκνοφσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ 

τθλεπικοινωνιϊν.  

Φθ δεκαετία του ’90 θ εμφάνιςθ του Σαγκόςμιου Ιςτοφ (WWW) ςτο Internet και θ 

επικράτθςθ των προςωπικϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (PC) προςφζρουν μεγάλθ ευκολία 

χριςθσ λφνοντασ το πρόβλθμα τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ εφρεςθσ πλθροφοριϊν ςτο 

Διαδίκτυο. Φο θλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ζνασ πολφ φκθνότεροσ τρόποσ για τθν 
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πραγματοποίθςθ μεγάλου όγκου ςυναλλαγϊν, ενϊ ςυγχρόνωσ διευκολφνει τθν παράλλθλθ 

λειτουργία πολλϊν διαφορετικϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, επιτρζποντασ ςε 

μικρζσ επιχειριςεισ να ανταγωνιςτοφν μεγαλφτερεσ, με πολφ ευνοϊκότερεσ προχποκζςεισ. 

Ματά τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’90 θ κακιζρωςθ μεκόδων κρυπτογράφθςθσ του 

περιεχομζνου και εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ του αποςτολζα θλεκτρονικϊν μθνυμάτων, 

κακϊσ και θ ςχετικι προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ των ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν 

και των επικοινωνιϊν, κακιςτοφν δυνατι τθν πραγματοποίθςθ αςφαλϊν διεκνϊν 

θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν44. 

 

2.6. Σο θλεκτρονικό εμπόριο ςιμερα 

Ρι κυριότεροι παράγοντεσ διάδοςθσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου είναι θ 

παγκοςμιοποίθςθ, ο ταχφσ τρόποσ ηωισ, θ οικονομικι κρίςθ και κυρίωσ θ εξάπλωςθ του 

Διαδικτφου45. Ρ πολιτιςμόσ και ο τρόποσ ηωισ μεταξφ των διαφόρων χωρϊν δε διαφζρει 

ςχεδόν κακόλου ςτθν εποχι μασ, ειδικά ςτον λεγόμενο δυτικό κόςμο. Ρι πολίτεσ όλων των 

χωρϊν ζχουν τισ ίδιεσ ανάγκεσ και ηθτοφν τα ίδια πράγματα: τάχιςτθ εξυπθρζτθςθ και 

ποιοτικζσ υπθρεςίεσ.  

Ρι επιχειριςεισ ζχουν ανάγκθ μεγιςτοποίθςθσ και διεφρυνςθσ του καταναλωτικοφ 

αγοραςτικοφ κοινοφ και μείωςθσ των εξόδων ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ τθσ ίδιασ τθσ 

επιχείρθςθσ. Νφςεισ ςτισ απαιτιςεισ τόςο των καταναλωτϊν όςο και των προμθκευτϊν 

δίνει θ εξάπλωςθ του διαδικτφου. Η εξάπλωςθ του διαδικτφου αποτελεί τον κεμζλιο λίκο 

του θλεκτρονικοφ εμπορίου μζςω του οποίου ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ 

εμπορικισ δραςτθριότθτασ και φυςικά των ςφγχρονων καταναλωτϊν. 

Φο επόμενο γράφθμα εξθγεί τισ πικανζσ διαμορφϊςεισ των τριϊν διαςτάςεων του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου. Ζνα προϊόν μπορεί να είναι φυςικό ι ψθφιακό, θ διαδικαςία 

μπορεί να είναι φυςικι ι ψθφιακι, και θ μζκοδοσ παράδοςθσ μπορεί να είναι φυςικι ι 

ψθφιακι. Αυτζσ οι εναλλακτικζσ λφςεισ ζχουν δθμιουργιςει οκτϊ κφβουσ, κακζνασ εκ των 

οποίων ζχει τρεισ διαςτάςεισ.  
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Γράφθμα 2.2: Διαςτάςεισ θλεκτρονικοφ εμπορίου 

 

Πθγι: Choi, Soon-Yong, Stahl, Dale, Whinston, Andrew, "The economics of electronic 

commerce." Indianapolis: McMillan Technical Publishing, 1997, p.18 

 

Φο παραδοςιακό εμπόριο, όπωσ απεικονίηεται ςτον κάτω αριςτερά κφβο, είναι αυτό 

που οι τρεισ διαςτάςεισ του κφβου είναι φυςικοί. Επίςθσ, το αντίκετο μζροσ του κφβου 

αντικατοπτρίηει το ψθφιακό (online) προϊόν, τθν παράδοςθ, τθν πλθρωμι και τθν  

κατανάλωςθ. Ρι υπόλοιποι κενοί κφβοι περιλαμβάνουν ζνα μείγμα από ψθφιακζσ και 

φυςικζσ διαςτάςεισ. Σαρόλα αυτά, υπάρχει πικανότθτα μερικοφ και ολικοφ θλεκτρονικοφ 

εμπορίου τφποσ. Για παράδειγμα, θ αγορά ενόσ βιβλίου από τθν Amazon.com είναι μερικι 

μορφι θλεκτρονικοφ εμπορίου, διότι τα εμπορεφματα ζχουν φυςικι παράδοςθ. Ωςτόςο, θ 

αγορά ενόσ e-book από το Amazon.com αποτελεί ολικι μορφι θλεκτρονικοφ εμπορίου, 

διότι το προϊόν, θ πλθρωμι και θ παράδοςθ γίνονται όλα ψθφιακά ςτον αγοραςτι46.  

Υφμφωνα με τον Υφνδεςμο Επιχειριςεων Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ελλάδασ 

(ΥΕΣΕ), θ διείςδυςθ των υπθρεςιϊν cloud («νζφοσ» υπθρεςιϊν μζςω Διαδικτφου) ςτισ 

ελλθνικζσ επιχειριςεισ ιταν ςε χαμθλά επίπεδα το 2015. Από το ςφνολο των εγχϊριων 

εταιρειϊν που είχαν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο κατά το 2015 (20.519 επιχειριςεισ) μόνο οι 

2.120, που ποςοςτιαία αντιςτοιχοφν ςτο 10,33%, αγόραςαν υπθρεςίεσ υπολογιςτικοφ 

νζφουσ. Ρι υπθρεςίεσ cloud με τθ μεγαλφτερθ χριςθ από τον επιχειρθματικό κόςμο ςτθν 
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Ελλάδα είναι τα e-mails με ποςοςτό 61,27% και θ αποκικευςθ αρχείων με 53,40%. 

Αντίκετα, θ μικρότερθ είναι ςτισ εφαρμογζσ διαχείριςθσ ςχζςεων πελατϊν (CRM), με 

ποςοςτό 25,19%. 

Υφμφωνα με τθν ετιςια ζρευνα χριςθσ τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ, επικοινωνιϊν 

και θλεκτρονικοφ εμπορίου, που δθμοςιοποίθςε θ Υτατιςτικι Αρχι, από τισ 23.225 

επιχειριςεισ που ερευνικθκαν ςτθν Ελλάδα, οι 1.555 απάντθςαν ότι ζλαβαν παραγγελίεσ 

μζςω ιςτοςελίδασ, ποςοςτό 6,70%, και ο τηίροσ από αυτζσ τισ παραγγελίεσ ανιλκε ςε 

ποςοςτό 0,84% του ςυνολικοφ τηίρου. Επιπλζον, από το ςφνολο των επιχειριςεων που 

ερευνικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ το 2015, οι 2.597 απάντθςαν ότι ζκαναν αγορζσ 

μζςω ιςτοςελίδασ, ποςοςτό 11,18%, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για το 2014 ιταν 13,66%. 

Ξε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ για το 2015, ςε ςφνολο 23.225 επιχειριςεων, 

οι 20.519 χρθςιμοποίθςαν θλεκτρονικό υπολογιςτι, ιτοι ποςοςτό 88,35%, επίδοςθ 

υποδεζςτερθ τθσ περυςινισ όταν το αντίςτοιχο ποςοςτό ιταν 89,86%. Υτουσ θλεκτρονικοφσ 

υπολογιςτζσ ςυμπεριλαμβάνονται οι προςωπικοί, φορθτοί και τα «ζξυπνα» κινθτά 

τθλζφωνα. Από τισ 20.519 επιχειριςεισ που χρθςιμοποίθςαν θλεκτρονικό υπολογιςτι, οι 

20.240 είχαν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 87,15% ςε ςχζςθ με το 

ςφνολο των επιχειριςεων, και είναι και πάλι μειωμζνο ζναντι του 2014, οπότε είχε ανζλκει 

ςε 89,09%. 

 

2.7. Ο κφκλοσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου - Επιχειρθματικζσ λειτουργίεσ του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου 

Σροκειμζνου το Ηλεκτρονικό Εμπόριο να φζρει τα επικυμθτά αποτελζςματα πρζπει 

να περιλαμβάνει ζξι βαςικά ςτοιχεία. Αν αυτά τα ςτοιχεία τοποκετθκοφν ςε μια ςειρά, τότε 

κα δθμιουργθκεί ο γνωςτόσ Μφκλοσ του Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου, όπωσ φαίνεται ςτο 

παρακάτω γράφθμα.  
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Γράφθμα 2.3: Ρ Μφκλοσ του Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 

 

Πθγι: Μαρκάκθ Σ., Β2Β επιχειρείν. Η ςυμβολι του θλεκτρονικοφ εμπορίου. ΑΤΕΙ 

Κριτθσ, πτυχιακι εργαςία, 2010 

 

Φο πρϊτο ςτοιχείο αναφζρεται ςτθν Ανταλλαγι Πλθροφοριϊν. Ζχει να κάνει με τθν 

επικοινωνία με τουσ καταναλωτζσ και με τισ επιχειριςεισ. Αυτι θ επικοινωνία μεταξφ 

αυτϊν επιτυγχάνεται είτε μζςω του Ηλεκτρονικοφ Φαχυδρομείου (E-mail) που 

χρθςιμοποιείται κυρίωσ από τουσ καταναλωτζσ είτε μζςω τθσ Ηλεκτρονικισ Ανταλλαγισ 

Δεδομζνων (EDI - Φιμολόγια, Δελτία Αποςτολισ). Αποτελεί ζναν επίςθμο τρόπο ανταλλαγισ 

πλθροφοριϊν μεταξφ των επιχειριςεων. Μφριοσ ςκοπόσ τθσ εφαρμογισ αυτισ είναι θ 

αναηιτθςθ πλθροφοριϊν-ςτοιχείων που αφοροφν τισ προδιαγραφζσ των προϊόντων και 

υπθρεςιϊν που ενδιαφζρουν τουσ καταναλωτζσ47. Ρυςιαςτικά, ςε επιχειρθματικό επίπεδο 

λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ εμπορίου μιλάμε για Ηλεκτρονικι Διαπραγμάτευςθ 

(Electronic Negotiation), θ οποία αναφζρεται ςε όλεσ τισ μορφζσ επικοινωνίασ μεταξφ δφο 

επιχειριςεων οι οποίεσ ζχουν ςαν τελικι κατάλθξθ τθ ςφναψθ (ι μθ) εμπορικισ ςχζςθσ. 

Από τθν πλευρά των επιχειριςεων με τθν προβολι των προϊόντων και των 

υπθρεςιϊν που παρζχουν μποροφν να μάκουν τισ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ και προτιμιςεισ 

των υποψιφιων πελατϊν τουσ και με τα μθνφματα που ςτζλνουν οι τελευταίοι μποροφν να 

βελτιϊςουν τα ιδθ υπάρχοντα προϊόντα και να δθμιουργιςουν νζα και καινοτόμα.  
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Η Παραγγελία των προϊόντων από διάφορα θλεκτρονικά καταςτιματα (Product 

Information Exchange) αποτελεί πλζον ςφνθκεσ φαινόμενο. Ξπορεί να πραγματοποιθκεί 

με Ηλεκτρονικι Φόρμα Σαραγγελίασ και μπορεί να ςυμπεριλάβει κάκε είδουσ προϊόντα. 

Επιπλζον, υπάρχει και θ δυνατότθτα παραγγελίασ μζςω του Ηλεκτρονικοφ Φαχυδρομείου 

(E-mail), για τουσ χριςτεσ που δεν πραγματοποιοφν ςυχνά θλεκτρονικζσ αγορζσ ι δεν ζχουν 

το κατάλλθλο browser για τισ ςυναλλαγζσ τουσ48. Ρι θλεκτρονικζσ φόρμεσ (E-forms) που 

ςτθν ουςία είναι οι Ηλεκτρονικοί Ματάλογοι (E-cat) και οι εφαρμογζσ Σολυμζςων 

(Multimedia) είναι οι πιο αποδοτικοί μζκοδοι προςζλκυςθσ πελατϊν. 

Η Παράδοςθ του προϊόντοσ ςτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Product Delivery),  

εξαρτάται κατά κφριο λόγο από τθ φφςθ αυτϊν. Φα προϊόντα χαρακτθρίηονται από Χλικά 

αγακά και από Άυλα αγακά. Φα Άυλα αγακά του Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου είναι αγακά όπωσ 

λογιςμικά, ebooks, μουςικι, φωτογραφίεσ και άλλα ςχζδια που παραδίδονται 

θλεκτρονικά. Ζτςι, επιτυγχάνεται θ μείωςθ του κόςτουσ παράδοςθσ, θ αποφυγι των 

μεταφορικϊν και θ άμεςθ παράδοςθ του προϊόντοσ ςτα χζρια του χριςτθ. Φα υλικά αγακά 

του Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου είναι τα αγακά εκείνα που παραδίνονται είτε με τουσ 

παραδοςιακοφσ τρόπουσ παράδοςθσ όπωσ το Ηλεκτρονικό Φαχυδρομείο (E-mail) είτε με 

υπθρεςίεσ ιδιωτικισ διανομισ.  

Η Πλθρωμι για τθν θλεκτρονικι αγορά προϊόντων γίνεται ςτισ μζρεσ με ποικίλουσ 

τρόπουσ και φυςικά μζςω του διαδικτφου. Η εφαρμογι αυτι αποτελεί δφςκολο κομμάτι 

του ΗΕ και αυτό οφείλεται κυρίωσ49: 

 Υτθ μθ φπαρξθ κατάλλθλθσ εναρμόνιςθσ ςε πολλζσ εκνικζσ νομοκεςίεσ 

 Υτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ που υπάρχουν 

 Υτθν ανυπαρξία ενόσ παγκόςμιου αποδεκτοφ προτφπου για τζτοιου είδουσ 

πλθρωμζσ 

πωσ προαναφζρκθκε παραπάνω, οι θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ είναι ιδιαίτερα 

δφςκολεσ και επικίνδυνεσ για τισ επιχειριςεισ που αςχολοφνται με το λιανικό και το 

χονδρικό εμπόριο. Για τισ Χονδρικζσ πλθρωμζσ τα πράγματα δεν παρουςιάηουν ιδιαίτερα 

προβλιματα. Εκεί που δθμιουργείται πρόβλθμα είναι ςτισ Νιανικζσ πλθρωμζσ όπου θ 

επαφι πελάτθ - εμπόρου είναι ςχεδόν ανφπαρκτθ και αυτό κακιςτά περίπλοκθ τθ 

ςυναλλαγι. Για τθν καλφτερθ διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν κα πρζπει να λαμβάνεται υπ’ 
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όψθ θ νομιμότθτα τθσ θλεκτρονικισ ανταλλαγισ εγγράφων και επιπλζον να 

πραγματοποιείται ςυςτθματικι μελζτθ ςτα πιςτωτικά όρια διότι είναι δφςκολο να 

ελεγχκοφν με τουσ παραδοςιακοφσ τρόπουσ. Ρι τρόποι με τουσ οποίουσ μπορεί κάποιοσ να 

πραγματοποιιςει θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ είναι με τθ χριςθ:  

 Πιςτωτικϊν Καρτϊν: Είναι ο πιο ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ πλθρωμισ όπου το κφριο 

ςτοιχείο αυτισ είναι ο αρικμόσ τθσ κάρτασ που αποτελεί και μζροσ του ςυςτιματοσ 

αςφάλειασ. Φθ πλθρωμι των πιςτωτικϊν καρτϊν τθν αναλαμβάνει κυρίωσ μια 

Φράπεηα50. Ρ τρόποσ με τον οποίο χρθςιμοποιείται γίνεται μζςω του Internet όπου ο 

πελάτθσ εφόςον ζχει επιλζξει το προϊόν που επικυμεί να παραγγείλει, μαηί με τθ 

παραγγελία κα δϊςει τον αρικμό τθσ πιςτωτικισ, τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ και τθν 

αρχι ζκδοςισ τθσ. Φα ςτοιχεία αυτά προωκοφνται ςτθ Φράπεηα ι ςτο προμθκευτι και 

ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται θ αποπλθρωμι τθσ παραγγελίασ. 

 Finance EDI: Είναι ζνασ τρόποσ πλθρωμισ που χαρακτθρίηεται από υψθλό βακμό 

αςφαλείασ. Εδϊ, ο πελάτθσ ςτζλνει ζνα μινυμα EDI ςτθ Φράπεηα που ςυναλλάςςεται 

δίνοντασ τθν εντολι να μεταφζρει το ποςό που οφείλει ςτο λογαριαςμό του 

προμθκευτι. Ξε τθ ςειρά τθσ θ Φράπεηα του πελάτθ ενθμερϊνει τθν Φράπεηα του 

προμθκευτι προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ μεταφορά των χρθμάτων από το ζνα 

λογαριαςμό ςτον άλλο.  Αυτόσ ο τρόποσ πλθρωμισ ζχει δφο μορφζσ51: 

i. Ηλεκτρονικό χριμα (e-cash) με τθ μορφι κάρτασ με ιδιότθτα χρζωςθσ και πίςτωςθσ 

από το πελάτθ και εμπεριζχει ςυγκεκριμζνθ αγοραςτικι αξία.52   

ii. Ηλεκτρονικό χριμα με τθ μορφι λογιςμικοφ που είναι εγκατεςτθμζνο ςτον 

υπολογιςτι του χριςτθ και το οποίο μεταφζρει ςε ψθφιακι μορφι ζνα χρθματικό 

ποςό από τθ Φράπεηα του ςτον υπολογιςτι του. 

Υτθ ςυνζχεια προωκεί το ποςό αυτό από τον υπολογιςτι του ςτον υπολογιςτι του 

προμθκευτι. Ρ προμθκευτισ κατακζτει τα χριματα ςτθ Φράπεηα ι τα χρθςιμοποιεί για 

τρζχουςεσ αγορζσ53. 

 Ηλεκτρονικζσ επιταγζσ: ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν το οποίο 

χρθςιμοποιείται τον τελευταίο καιρό ςε χϊρεσ με παράδοςθ χριςθσ επιταγϊν. Ξια 

επιταγι ζχει μία ςειρά από νοφμερα τα οποία κακιςτοφν τθν κάκε επιταγι μοναδικι. Η 
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μζκοδοσ είναι αποτελεςματικι αλλά μάλλον ακατάλλθλθ για τθν Ελλάδα, δεδομζνθσ 

τθσ ανυπαρξίασ λιανικϊν ςυναλλαγϊν με επιταγι54. 

Αξίηει να αναφερκεί ςε αυτό εδϊ το ςθμείο ο όροσ θλεκτρονικι διαφιμιςθ 

(Electronic Advertising). Φο Internet δθμιοφργθςε νζα επιςτθμονικι περιοχι ςτο χϊρο του 

Marketing που αςχολείται με τθν θλεκτρονικι διαφιμιςθ και προϊκθςθ προϊόντοσ. Φο 

Internet, λόγω του γραφικοφ περιβάλλοντοσ που παρζχει μζςα από το World Wide Web, 

τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ του και του οικονομικοφ τρόπου παγκόςμιασ παρουςίασ επιτρζπει 

τθ διείςδυςθ των επιχειριςεων ςτισ παγκόςμιεσ και τοπικζσ αγορζσ55. 

Η Εξυπθρζτθςθ του πελάτθ μετά τθν πϊλθςθ αποτελεί μια εξαιρετικά ςθμαντικι 

δραςτθριότθτα για μια επιχείρθςθ. Μάκε επιχείρθςθ οφείλει να ενθμερϊνεται μζςω τθσ 

τεχνολογίασ για τθν αρτιότθτα του προϊόντοσ που αγοράςτθκε από τον πελάτθ, το βακμό 

ικανοποίθςισ του ι τθσ δυςαρζςκειάσ του από το αγακό ι τθν επιχείρθςθ που 

εξυπθρετικθκε κακϊσ και τθ ςυχνότθτα χριςθσ αυτοφ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί μζςω 

Ηλεκτρονικϊν Ξθνυμάτων (E-mail) ι με Fax. 
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Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρονικζσ υναλλαγζσ 

Η ραγδαία εξάπλωςθ του Διαδικτφου οδιγθςε ςτθν ζννοια και τθν πρακτικι του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου (e-commerce), το οποίο ζχει γίνει πλζον ζνα κοινό φαινόμενο ςτον 

κόςμο. Φα τελευταία χρόνια, οι παραδοςιακζσ ςυναλλαγζσ ζχουν αντικαταςτακεί από 

θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ. Για τθν προςταςία και τθν αςφάλεια των θλεκτρονικϊν 

ςυναλλαγϊν, ζχουν προτακεί διάφοροι μθχανιςμοί θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν (e-πλθρωμι). 

Η νζα επιχειρθματικι πραγματικότθτα πλζον βαςίηεται ςτισ οικονομικζσ δομζσ του 

διαδικτφου κακϊσ και ςε οργανϊςεισ και άτομα που απολαμβάνουν τθν ευκολία αγοράσ 

εμπορευμάτων και υπθρεςιϊν από όλα τα ςθμεία του κόςμου56.  

 

3.1. Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ 

πωσ αναφζρκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, το θλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί 

τθν θλεκτρονικι διαδικαςία με τθν οποία τα άτομα ι οι οργανϊςεισ πραγματοποιοφν μια 

ςυναλλαγι, όπωσ θ αγορά, θ πϊλθςθ ι θ μεταβίβαςθ προϊόντων ςυναλλάγματοσ ι 

υπθρεςιϊν ι/και πλθροφοριϊν57. Ξε λίγα λόγια, το e-commerce μειϊνει αποτελεςματικά 

τθν αναγκαιότθτα τεράςτιων επενδφςεων ι δαπανϊν ςε υλικι υποδομι για τθν ανάπτυξθ 

μιασ παγκόςμιασ παρουςίασ, θ οποία ζχει οδθγιςει ςε επανάςταςθ του τρόπου που μια 

επιχείρθςθ διεξάγει ςυναλλαγζσ ςε όλο τον κόςμο.  

Ρι θλεκτρονικζσ μεταφορζσ κεφαλαίων προχπάρχουν ςτθν ουςία από το 1866 όταν θ 

Western Union μετζδιδε πλθροφορίεσ για τιμζσ μετοχϊν μζςω τθλζγραφου. Η Federal 

Reserve χρθςιμοποιεί το Fedwire από το 1972, ζνα ςφςτθμα EFT για τθ μεταβίβαςθ 

χριματοσ μεταξφ των τραπεηϊν τθσ58. Από τισ αρχζσ του '70 υπάρχει μια μορφι τραπεηικισ 

όπου οι πελάτεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ του λογαριαςμοφ τουσ 

μζςω τθσ χριςθσ του τθλεφϊνου. Φθν ίδια περίοδο πραγματοποίθςαν τθν εμφάνιςι τουσ οι 

αυτόματεσ μθχανζσ ςυναλλαγισ (ΑΥΞ). Χρειάςτθκαν όμωσ γφρω ςτα 15 χρόνια για τθν 

αποδοχι και τθ χριςθ αυτϊν.  

Εκατομμφρια άνκρωποι χρθςιμοποιοφν χρεωςτικζσ κάρτεσ ςτα τερματικά ςε ςθμεία 

πωλιςεωσ (point-of-sales terminals, POS). λθ θ θλεκτρονικι οικονομικι δραςτθριότθτα 
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που αναπτφχκθκε ζχει ςθμάνει τθν ανάγκθ αποςτολισ πλθροφοριϊν μζςω του διαδικτφου 

με αςφάλεια. Σρζπει οι διακομιςτζσ που αποκθκεφουν αυτζσ τισ πλθροφορίεσ να είναι 

αςφαλείσ. Σαρότι πολλζσ εταιρείεσ μποροφν να λάβουν μζτρα για τθν αποτροπι 

προβλθμάτων αςφαλείασ, καμία δεν είναι τζλεια κι άρα θ αςφάλεια παραμζνει ζνα 

ουςιαςτικό ηιτθμα59. 

 

3.2. Μθχανιςμοί Ηλεκτρονικϊν Πλθρωμϊν 

Φα τελευταία χρόνια, οι παραδοςιακζσ ςυναλλαγζσ ζχουν αντικαταςτακεί από 

θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ. Για τθν προςταςία και τθν αςφάλεια των θλεκτρονικϊν 

ςυναλλαγϊν, ζχουν προτακεί διάφοροι μθχανιςμοί θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν (e-πλθρωμι).  

Ζνα ςφςτθμα πλθρωμισ χαρακτθρίηεται από τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των 

διαφόρων κεμάτων και είναι καταςκευαςμζνο από ζναν αρικμό ςτοιχείων που 

περιλαμβάνουν τουσ ςυμμετζχοντεσ του ςυςτιματοσ, τισ υποδομζσ τουσ και τα μζςα που 

επιτρζπουν τθ μεταφορά τθσ νομιςματικισ αξίασ μεταξφ των οικονομικϊν παραγόντων. 

Ζτςι, θ εποπτεία και οι εποπτικζσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ πλθρωμϊν ζχουν ωσ ςτόχο 

τθν ομαλι λειτουργία του ίδιου του ςυςτιματοσ όςον αφορά τθν αςφάλεια και τθν 

αποδοτικότθτα ςε ςχζςθ με όλα τα ςτοιχεία (τα μζρθ, τα κανάλια και τα μζςα) απ’ τα οποία 

είναι καταςκευαςμζνο. 

Υε αυτό το πλαίςιο, θ αςφάλεια περιλαμβάνει επίςθσ τθν ακεραιότθτα, που ζχει να 

κάνει με τθ νόμιμθ χριςθ και τθ χριςθ με νόμιμουσ ςκοποφσ. Ρ κοινόσ ςτόχοσ των αρχϊν 

που αςχολοφνται με αυτό το κζμα είναι θ προςταςία του ςυςτιματοσ από τθν κατάχρθςθ, 

κακι χριςθ και τθν παράνομθ πρόςβαςθ, όπωσ ςυμβαίνει με τισ τραπεηικζσ και 

χρθματοπιςτωτικζσ επιβλζψεισ. Ρ τελικόσ ςτόχοσ τθσ εποπτείασ του ςυςτιματοσ πλθρωμϊν 

είναι να διαςφαλίςει τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα ολόκλθρου του ςυςτιματοσ. 

Υε γενικζσ γραμμζσ, θ εξζλιξθ των μζςων πλθρωμισ προσ μια ιςχυρότερθ χριςθ 

τθσ νζασ τεχνολογικισ πλθροφορίασ και μετάδοςθσ δεδομζνων μπορεί να προςφζρει 

ενδεχομζνωσ μια ςειρά από πλεονεκτιματα. Σρϊτα απ’ όλα, θ καταφυγι ςε μζςα 

πλθρωμϊν που ζχουν υψθλι τεχνολογικι ζνταςθ ςυνεπάγεται βελτίωςθ του επιπζδου και 

τθσ κατάςταςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πελάτεσ. Υτθν πραγματικότθτα τα 

καινοτόμα μζςα πλθρωμϊν ςε ςφγκριςθ με τα μετρθτά και άλλα μζςα ςε χαρτί είναι 
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λιγότερο εκτεκειμζνα ςε κινδφνουσ κλοπισ, απϊλειασ και πλαςτογραφίασ και θ διάδοςι 

τουσ προκαλεί μια μείωςθ του κόςτουσ των ςυναλλαγϊν.   

Εκτόσ αυτοφ, θ διακεςιμότθτα των μζςων μεταφοράσ κεφαλαίων εγγενϊσ 

ςχεδιαςμζνα για τθν κάλυψθ απόςταςθσ, των on-line και ςε πραγματικό χρόνο ςυναλλαγϊν 

(e-banking, e-commerce και e-finance) ζχει ζνα διπλό πλεονζκτθμα: από τθ μία πλευρά, 

επιτρζπει ςτουσ πελάτεσ να πλθροφορθκοφν για επιχειριςεισ που παράγουν 

αποτελζςματα πζραν από τα εκνικά ςφνορα. Από τθν άλλθ πλευρά, ουςιαςτικά μειϊνει το 

απόκεμα των χρθμάτων που οι άνκρωποι αποταμιεφουν για ςκοποφσ ςυναλλαγϊν και ωσ 

εκ τοφτου, το κόςτοσ απόκτθςθσ και χριςθσ μετρθτϊν, ειδικά όταν το ποςό τθσ ςυναλλαγισ 

υπερβαίνει ζνα ςυγκεκριμζνο όριο διαςτάςεων. 

Ξε τθν ίδια λογικι, καινοτόμα μζςα επιτρζπουν ςτισ επιχειριςεισ κακϊσ και ςτισ 

εποπτικζσ αρχζσ, τθ μείωςθ και τθν πρόλθψθ τθσ ακατάλλθλθσ χριςθσ του ςυςτιματοσ και 

τθ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ κακοριςμζνα από τθ διοίκθςθ των μζςων με βάςθ το 

χαρτί (ςυνικωσ, μετρθτά και επιταγζσ). 

Δυςτυχϊσ, μερικζσ φορζσ τα ίδια χαρακτθριςτικά μπορεί να κάνουν ζνα μζςο πιο 

επικυμθτό, αποδοτικό και αποτελεςματικό, αλλά και πιο ευάλωτο ςτθν κατάχρθςθ και τθν 

κακι χριςθ. Αυτά τα χαρακτθριςτικά περιλαμβάνουν τθν ευκολία τθσ πρόςβαςθσ ςτο 

ςφςτθμα, τθ ςυντόμευςθ του χρόνου εκτζλεςθσ, τθ δυνατότθτα διενζργειασ ςυναλλαγϊν 

χωρίσ άμεςθ επαφι με τον ομόλογό του, τθν φπαρξθ ενόσ κακεςτϊτοσ ανωνυμίασ και τθν 

επακόλουκθ απόκρυψθ τθσ πραγματικισ ταυτότθτασ των οικονομικϊν φορζων ότι ζχουν 

πραγματοποιιςει τθ ςυναλλαγι.  

Ξζχρι ςιμερα ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ χριματοσ που 

επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ του διαδικτφου να ςτζλνουν χριματα ςε άλλουσ χριςτεσ, και 

ιδιϊτεσ και επιχειριςεισ. Αυτζσ διαχειρίηονται τθ μεταφορά χριματοσ, και με αυτόν τον 

τρόπο, ο χριςτθσ αντί να δίνει τον αρικμό τθσ πιςτωτικισ του κάρτασ ςε πολλοφσ 

δικτυακοφσ τόπουσ, ςτζλνει τον αρικμό αυτόν μόνο ςε μια τοποκεςία. Η πιο γνωςτι 

υπθρεςία μεταφοράσ χριματοσ είναι θ PayPal. Βαςικά ο χριςτθσ καταχωρεί τθν πιςτωτικι 

ι τθ χρεωςτικι κάρτα ι τον τρεχοφμενο λογαριαςμό ςτθν PayPal. ταν επικυμεί τθν 

αποςτολι χρθμάτων μζςω Web, το μόνο που χρειάηεται να κάνει είναι να ειςάγει τθ 

διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του παραλιπτθ και το ακριβζσ ποςό που 

αποςτζλλει. Ρ παραλιπτθσ το λαμβάνει ενθμερϊνεται ότι θ πλθρωμι είναι διακζςιμθ. Εν 

ςυνεχεία, ο παραλιπτθσ εγγράφεται ςτθν PayPal κι ζτςι πιςτϊνεται ο λογαριαςμόσ του. Η 

PayPal εξαγοράςτθκε απ’ τθν εταιρεία e-Bay το 2002.  
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Σολλοί δικτυακοί τόποι αποδζχονται ωσ μορφι πλθρωμισ τισ προςωπικζσ επιταγζσ60. 

Ρ πελάτθσ ειςάγει τον πολυψιφιο αρικμό που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ μιασ επιταγισ, το 

ποςό και τον αρικμό επιταγισ. Η τράπεηα επεξεργάηεται θλεκτρονικά τθν επιταγι ι αυτι 

τυπϊνεται και αποςτζλλεται ςτον πωλθτι. Νόγω του γεγονότοσ ότι μια επιταγι 

χρθςιμοποιείται μόνο μία φορά, δεν ελκφει τόςο τουσ εγκλθματίεσ. 

Ρριςμζνοι επικυμοφν τθ διατιρθςθ τθσ ανωνυμίασ τουσ όταν ψωνίηουν online. Αυτόν 

τον ςκοπό μπορεί να εξυπθρετιςει ζνα ψθφιακό πορτοφόλι (digital wallet) ι μια ζξυπνθ 

κάρτα (smart card). Φο πρϊτο αποτελεί μια εφαρμογι που αποκθκεφει το θλεκτρονικό 

νόμιςμα και εξαςφαλίηει τθν αξιοπιςτία και τθν αςφάλειά του. Ρι χρθματοοικονομικοί 

οργανιςμοί εκδίδουν θλεκτρονικά μετρθτά (e-cash) αντί φυςικϊν μετρθτϊν. Υτθν ουςία 

αποτελοφν ψθφιακά δεδομζνα που δείχνουν το ίδρυμα ζκδοςθσ και το ποςό. Αςφαλίηονται 

με τθ κρυπτογράφθςθ. Η ζξυπνθ κάρτα εφευρζκθκε τθ δεκαετία του ’70 ςτθν Ευρϊπθ και 

τθν Ιαπωνία61, είναι πλαςτικι, ζχει το μζγεκοσ μιασ πιςτωτικισ κάρτασ με ενςωματωμζνο 

τςιπ ολοκλθρωμζνου κυκλϊματοσ (lCC), που ζχει τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ μόνο μια 

μικρισ ποςότθτα δεδομζνων. Ρι κανονικζσ κάρτεσ μαγνθτικισ ταινίασ διαφζρουν απ’ τισ 

ζξυπνεσ κάρτεσ ςτο ότι οι δεφτερεσ μποροφν να αποκθκεφουν μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ 

δεδομζνων και είναι αςφαλζςτερεσ από τισ πρϊτεσ. Επίςθσ, οι κάρτεσ μαγνθτικισ ταινίασ 

αποκθκεφουν μόνο βαςικά ςτοιχεία, ενϊ μια ζξυπνθ κάρτα μπορεί να αποκθκεφςει πιο 

εκτενείσ πλθροφορίεσ.   

Υε άρκρο των Yang και Lin, παρατθρείται ότι ςε παλαιότερουσ62 μθχανιςμοφσ e-

πλθρωμισ ζνασ κακόβουλοσ πελάτθσ μπορεί εφκολα να αρνθκεί μια ςυναλλαγι και ο 

ζμποροσ να μθν πλθρωκεί. Επιπλζον, εκείνοι οι μθχανιςμοί ζχουν μεγάλα ζξοδα 

υπολογιςμοφ και επικοινωνίασ, ϊςτε να μθν μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν κινθτι 

πλθρωμι για cloud computing. Για τθν επίλυςθ των παραπάνω προβλθμάτων, ζχει 

ξεκινιςει να προτείνεται ζνασ νζοσ μθχανιςμόσ πλθρωμϊν μζςω κινθτοφ με τθν ανωνυμία 

για το cloud computing κι εξακολουκοφν να πραγματοποιοφνται ςχετικζσ ζρευνεσ.  
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3.3. Σρόποι ςυναλλαγϊν ςτα θλεκτρονικά καταςτιματα 

Φα ςυςτιματα πλθρωμϊν που υιοκετοφνται και ςυνεχϊσ εξελίςςονται για τισ 

πλθρωμζσ ςτο κυβερνοχϊρο περιλαμβάνουν ςυςτιματα και τεχνολογίεσ όπωσ τισ 

πιςτωτικζσ κάρτεσ, τισ θλεκτρονικζσ επιταγζσ, το ψθφιακό χριμα, τισ ζξυπνεσ κάρτεσ, τα 

θλεκτρονικά πορτοφόλια, τθν θλεκτρονικι μεταφορά κεφαλαίων (EFT), τισ χρεωςτικζσ 

κάρτεσ, τισ προπλθρωμζνεσ κάρτεσ και τισ τρίτεσ υπθρεςίεσ πλθρωμισ. Ζνα 

πολυςυηθτθμζνο κζμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ αποτελεί και το ψθφιακό νόμιςμα 

Bitcoin, όπου κι αναλφεται ακολοφκωσ.  

 

3.3.1. υναλλαγι με πιςτωτικι κάρτα 

Υε γενικζσ γραμμζσ, το πιο ςθμαντικό χαρακτθριςτικό μιασ ςυναλλαγισ πιςτωτικϊν 

καρτϊν είναι να μετατρζψει τθ ςχζςθ για το εμπόριο από ''πωλθτι ςε αγοραςτι'' ςε μια 

ςειρά από ςυμβατικζσ ςχζςεισ. Νόγω τθσ μθ φπαρξθσ πρόςωπο με πρόςωπο αγοράσ, θ 

άδεια και θ αςφάλεια κα είναι οι δφο πιο ςθμαντικζσ ανθςυχίεσ. Υε μια τζτοια ςυναλλαγι, 

μετά από επιβεβαίωςθ τθσ ταυτότθτασ του αγοραςτι, ο πωλθτισ λαμβάνει εγγυθμζνθ 

πλθρωμι από τθν τράπεηα και θ αποδζκτρια τράπεηα λαμβάνει επίςθσ εγγυθμζνθ πλθρωμι 

από τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. Η τράπεηα ζκδοςθσ κάρτασ ςτθ ςυνζχεια κρίνει τθν ζγκριςθ 

τθσ πλθρωμισ με βάςθ τθν θμερομθνία πίςτωςθσ και υπόςχεται να εκπλθρϊςει τθν 

καταβολι ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. Φζλοσ, ο κάτοχοσ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ 

(αγοραςτισ) είναι υποχρεωμζνοσ να διευκετιςει τα χριματα με τθν τράπεηα ζκδοςθσ τθσ 

κάρτασ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ. Αυτι θ φαινομενικά περίπλοκθ 

διαδικαςία, ςτθν πραγματικότθτα ςε μεγάλο βακμό απλοποιεί τισ εμπορικζσ ςχζςεισ 

μεταξφ των αγοραςτϊν και των πωλθτϊν, επειδι θ χρονικι διαφορά μεταξφ του 

ςυςτιματοσ πλθρωμϊν και διακανονιςμοφ δεν αποτελεί πλζον πρόβλθμα και θ ροι των 

πλθροφοριϊν και των μετρθτϊν χωρίηονται όταν θ τράπεηα και θ νζα ςυμβατικι ςχζςθ 

παρζμβουν63. Επίςθσ, θ αντίςτοιχθ ροι πλθροφορίασ μπορεί να αναγνωριςτεί από τον 

ζμπορο αμζςωσ για να εγκρίνει τθ ςυναλλαγι. Σαρά το γεγονόσ ότι ηθτείται από τον 

πωλθτι να πλθρϊςει γφρω ςτο 3% των ςυνολικϊν ςυναλλαγϊν, αυτόσ ο μθχανιςμόσ 

μπορεί να αυξιςει ςθμαντικά τισ ευκαιρίεσ πϊλθςθσ. 

Εν τω μεταξφ, ο ζμποροσ ζχει αδειοδοτθκεί με ζνα μινυμα για να επιβεβαιϊςει αν θ 

ςυναλλαγι ολοκλθρϊκθκε και θ αδειοδότθςθ αποτελεί αμεςότθτα τθσ ροισ πλθροφοριϊν. 
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ςον αφορά τθ ροι μετρθτϊν, για κάκε θμζρα, όλεσ οι ςυναλλαγζσ του δικτφου από 

διαφορετικζσ ςυμμετζχουςεσ τράπεηεσ-μζλθ υπολογίηονται αργότερα από τισ διεκνείσ 

οργανϊςεισ. Αφοφ οι τράπεηεσ που είναι μζλθ αναγνωρίηονται κατά τθν θμερομθνία του 

εμπορικοφ δικτφου, κα χρθςιμοποιιςουν το ''ακακάριςτο ςφςτθμα διακανονιςμοφ ςε 

πραγματικό χρόνο'' για να μεταφζρουν τα κεφάλαια ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και οι 

διεκνείσ οργανιςμοί μεταφζρουν κεφάλαια προσ τθν τράπεηα ζκδοςθσ τθσ κάρτασ. Από 

αυτι τθ ςτιγμι, μπορεί να ειπωκεί ότι θ ςθμαςία του ρόλου τθσ τράπεηασ ςτθ διαδικαςία 

αυτι είναι χαμθλότερθ, αφοφ θ ροι μετρθτϊν εκτελείται ςτθν πραγματικότθτα, μερικζσ 

φορζσ αργότερα, μετά τθ ροι των πλθροφοριϊν και θ αγορά ολοκλθρϊνεται μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ροισ των πλθροφοριϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί ςε αυτό το ςθμείο ότι θ VISA 

ζχει αποδείξει ότι «θ πλθροφορία του χριματοσ μερικζσ φορζσ είναι πιο ςθμαντικι από ό,τι 

το ίδιο το χριμα!».  

 

3.3.2. Πιςτωτικζσ κάρτεσ 

Ρι πιςτωτικζσ κάρτεσ αποτελοφν τον πιο δθμοφιλι τρόπο πλθρωμισ κι απαλλάςςουν 

τουσ καταναλωτζσ από το να ζχουν χριματα πάνω τουσ. Ρι πιςτωτικζσ κάρτεσ είναι 

εξαιρετικά πολφπλοκεσ πράξεισ οικονομικϊν καταςτάςεων. Φα εμπλεκόμενα μζρθ είναι ο 

κάτοχοσ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ – καταναλωτισ, ο ζμποροσ, ο εκδότθσ τθσ κάρτασ, o 

αποδζκτθσ, ο φορζασ του τίτλου μιασ κάρτασ (π.χ. MasterCard). Η χριςθ τουσ 

αντικατοπτρίηει ζνα μεγάλο αρικμό από διαφορετικά χαρακτθριςτικά και κίνθτρα 

(ςυναλλαγζσ, πλεονεκτιματα καταναλωτϊν, κ.λπ.), περιλαμβάνει μεγάλο εφροσ τιμϊν 

(επιτόκια, ετιςια τζλθ κ.λπ.) και  ποςοτικοφσ περιοριςμοφσ (πιςτωτικά όρια, τισ ελάχιςτεσ 

πλθρωμζσ).  Αυτά τα χαρακτθριςτικά64 και οι ςυναφείσ υπθρεςίεσ τουσ παρζχονται από μια 

μεγάλθ ποικιλία από διάφορουσ παρόχουσ καρτϊν (τράπεηεσ, μθ-τράπεηεσ, κλπ.). Επιπλζον, 

επειδι οι αγορζσ με πιςτωτικι κάρτα περιλαμβάνουν αποφάςεισ από τουσ καταναλωτζσ 

(και όχι από επιχειριςεισ ι αγορζσ), κζματα τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν και του 

ορκολογιςμοφ τουσ παίηουν πολφ πιο ςθμαντικό ρόλο ςε αυτι τθν αγορά ςε ςχζςθ με 

άλλεσ αγορζσ οικονομικϊν καταςτάςεων65.   

Ρ χειριςμόσ των πιςτωτικϊν καρτϊν μπορεί να γίνει on-line με δυο τρόπουσ. Ρ 

πρϊτοσ αφορά τθν αποςτολι μθ κρυπτογραφθμζνου αρικμοφ πιςτωτικϊν καρτϊν ςτο 
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Διαδίκτυο, κι ο δεφτεροσ αφορά τθν κρυπτογράφθςθ των ςτοιχείων τθσ κάρτασ πριν τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ. Χωρίσ τθ χριςθ τθσ κρυπτογραφίασ είναι πολφ πικανό το 

ενδεχόμενο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ δικτυακισ κυκλοφορίασ και θ υποκλοπι των 

ςτοιχείων του αγοραςτι.  Για τισ αςφαλείσ επικοινωνίεσ ςτο δίκτυο ζχουν αναπτυχκεί 

διάφορεσ μζκοδοι, πρότυπα και πρωτόκολλα, εξαςφαλίηοντασ τόςο τθν εγκυρότθτα όςο 

και τθν αςφάλεια των ςτοιχείων τθσ κάρτασ τα οποία κα αναλυκοφν πιο κάτω.  

 

3.3.3. Ηλεκτρονικζσ επιταγζσ 

Φο ςφςτθμα των θλεκτρονικϊν επιταγϊν66 αποτελεί ςτθν ουςία τθν θλεκτρονικι 

εφαρμογι του ςυςτιματοσ των ζντυπων επιταγϊν.  Φρία μζρθ λαμβάνουν μζροσ ςτθν όλθ 

ςυναλλαγι ενόσ τυπικοφ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ επιταγϊν, μια τράπεηα, πλθρωτζσ και 

μια ομάδα δικαιοφχων. Αν ζνασ πλθρωτισ κζλει να χρθςιμοποιιςει θλεκτρονικι επιταγι, 

πρζπει να εγγράψει τουσ δικαιοφχουσ ςτθν τράπεηα εκ των προτζρων. ταν ο πλθρωτισ 

αποφαςίςει να πλθρϊςει ζνα δικαιοφχο για ζνα προϊόν, πρζπει να πλθρϊςει τθν 

θλεκτρονικι επιταγι του με τθν κακοριςμζνθ ονομαςτικι αξία και ςτισ αναγνωριςτικζσ 

πλθροφορίεσ του δικαιοφχου μζςω του δικτφου. Η ζννοια τθσ θλεκτρονικισ επιταγισ πρϊτο 

ειςιχκθκε από τον Chaum το 198867.  

Η θλεκτρονικι επιταγι, από άποψθ αςφάλειασ κεωρείται καλφτερθ από τθν ζντυπθ 

επειδι ο αρικμόσ του λογαριαςμοφ του αποςτολζα κωδικοποιείται με το δθμόςιο κλειδί 

τθσ τράπεηασ, χωρίσ να αποκαλφπτεται ςτον ζμπορο68. Φα ςυςτιματα θλεκτρονικϊν 

επιταγϊν ζχουν ωσ χαρακτθριςτικά αςφάλειασ τθν κρυπτογράφθςθ, τθν ψθφιακι 

υπογραφι και τα πιςτοποιθτικά. Απαιτείται ζνα άκρωσ αςφαλζσ ςφςτθμα πλθρωμισ ειδικά 

για πλθρωμζσ μεγάλων ποςϊν. Για αυτό, το θλεκτρονικό καρνζ επιταγϊν κα πρζπει να είναι 

ενςωματωμζνο ςτο λογιςτικό πλθροφοριακό ςφςτθμα των αγοραςτϊν και τον server των 

πωλθτϊν69. 
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3.3.4. Ψθφιακό χριμα (e-cash) 

Ξε τον όρο ψθφιακό χριμα (e-cash), αναφζρεται κάκε μορφι μεταφοράσ χριματοσ 

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων μερϊν που γίνεται χωρίσ τθ μεςολάβθςθ κάποιου υλικοφ 

μζςου και με ψθφιακό τρόπο. Ζνα τυπικό ςφςτθμα θλεκτρονικϊν μετρθτϊν (e-cash) 

περιλαμβάνει τρία μζρθ, δθλαδι μια τράπεηα, τουσ καταναλωτζσ και τουσ εμπόρουσ. Η 

τράπεηα εκδίδει ‘‘νόμιςμα’’, δθλαδι θλεκτρονικζσ εγγραφζσ ςε υπολογιςτζσ, που είναι 

γνωςτά ωσ tokens. Αρχικά, ζνασ καταναλωτισ δθμιουργεί ζνα λογαριαςμό ςτθν τράπεηα. 

Δεφτερον, ο καταναλωτισ υπαναχωρεί το νόμιςμα από τθν τράπεηα. Φρίτον, ο καταναλωτισ 

ξοδεφει το νόμιςμά του ςε ζναν ζμπορο με αντάλλαγμα οριςμζνα αγακά και υπθρεςίεσ. 

Φζλοσ, ο ζμποροσ κατακζτει το νόμιςμα ςτθν τράπεηα. Εν ολίγοισ, οι αγοραπωλθςίεσ 

γίνονται με ανταλλαγι των tokens.  

Ζνα ςφςτθμα e-cash κα πρζπει να ικανοποιεί τθν ανωνυμία, δθλαδι, οφτε ο ζμποροσ 

οφτε θ τράπεηα πρζπει να μποροφν να αναγνωρίςουν ι να εντοπίςουν τον καταναλωτι από 

το e-cash. Μεντρικόσ πυρινασ αυτισ τθσ τεχνολογίασ είναι θ κρυπτογραφία αςφμμετρου 

κλειδιοφ. Φα tokens δθλαδι αποτελοφν ζνα είδοσ λογιςτικϊν εγγραφϊν που 

επιβεβαιϊνονται από τθν ‘‘εκδοτικι αρχι’’ μζςω τθσ κρυπτογραφικισ αυτισ μεκόδου. Η 

τράπεηα ςυνεπϊσ επικυρϊνει το κάκε token με τθν ψθφιακι τθσ ςφραγίδα πριν απ’ τθ 

μετάδοςθ ςτον υπολογιςτι του καταναλωτι70. Άρα θ ςυναλλαγι με ψθφιακά μετρθτά, 

ιςοδυναμεί με τθν ανταλλαγι του κατάλλθλου ποςοφ tokens ςτον ζμπορο, ο οποίοσ ςτθ 

ςυνζχεια τα αναμεταδίδει ςτθν τράπεηα για επικφρωςθ κι εξαργφρωςθ.  

Ζνα ςφςτθμα e-cash μπορεί να υλοποιθκεί με τυφλι υπογραφι71. Η τυφλι 

υπογραφι επιτρζπει ςε ζνα χριςτθ να λάβει υπογραφζσ από ζναν υπογράφοντα ςε 

οποιοδιποτε μινυμα με τζτοιο τρόπο ϊςτε ο υπογράφων να μθν μακαίνει τίποτα ςχετικά 

με το μινυμα το οποίο υπογράφεται. Η τυφλι υπογραφι ικανοποιεί τθν απαίτθςθ 

ανωνυμίασ των ςυςτθμάτων e-cash. Ωςτόςο, υπάρχουν κάποιεσ ελλείψεισ ςτον πραγματικό 

κόςμο, αν θ τράπεηα εκδίδει το νόμιςμα με τθ χριςθ τυφλισ υπογραφισ. Από τθ μία 

πλευρά, θ τράπεηα πρζπει να χρθςιμοποιιςει διαφορετικά δθμόςια κλειδιά για 

διαφορετικζσ αξίεσ νομιςμάτων των e-cash, δεδομζνου ότι θ τράπεηα δεν μπορεί να 

ρυκμίςει τθν αξία ςε κάκε τυφλά εκδιδόμενο νόμιςμα. Υαν αποτζλεςμα, οι ζμποροι και οι 

πελάτεσ πρζπει να φζρουν μια λίςτα των δθμόςιων κλειδιϊν ςτο θλεκτρονικό τουσ 

πορτοφόλι, θ οποία είναι ςυνικωσ μια ζξυπνθ κάρτα τθσ οποίασ θ μνιμθ είναι πολφ 
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περιοριςμζνθ. Από τθν άλλθ πλευρά, για τθν αποφυγι των διπλϊν δαπανϊν, θ τράπεηα κα 

πρζπει να κρατιςει μια βάςθ δεδομζνων για τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν 

προθγουμζνων νομιςμάτων. Ωσ αποτζλεςμα, θ κλίμακα τθσ βάςθσ δεδομζνων κα αυξθκεί 

απείρωσ με τθν πάροδο του χρόνου. Για να ξεπεραςτοφν οι ελλείψεισ των απλϊν τυφλϊν 

υπογραφϊν, οι Abe και Fujisaki πρότειναν72 μια νζα ζννοια που ονομάηεται μερικϊσ τυφλι 

υπογραφι (PBS). Υε αυτό το ςφςτθμα PBS, ζνασ υπογράφων μπορεί να περιλαμβάνει ρθτά 

ζνα κομμάτι των κοινϊν πλθροφοριϊν ςε μια τυφλι υπογραφι κάτω από κάποια 

ςυμφωνία με ζνα δζκτθ. Αυτι θ ζννοια είναι μια γενίκευςθ τθσ τυφλισ υπογραφισ εφόςον 

θ ςυνθκιςμζνθ τυφλι υπογραφι είναι μια ειδικι περίπτωςθ του PBS όπου θ κοινι 

πλθροφορία είναι μια κενι ςυμβολοςειρά73. 

Φα ψθφιακό χριμα ςτθν ουςία παρουςιάηει πλικοσ προβλθμάτων και επειδι είναι θ 

προβλθματικότερθ μορφι πλθρωμϊν ςτο διαδίκτυο γίνονται ςυνεχϊσ ζρευνεσ και 

προτάςεισ για αυτοφ του είδουσ το ςφςτθμα πλθρωμισ.  

 

3.3.5. Ζξυπνεσ κάρτεσ 

Ρι πρϊτεσ ζξυπνεσ κάρτεσ (smart cards) προτάκθκαν τθ δεκαετία του 1970. Ρι 

πλαςτικζσ κάρτεσ με μαγνθτικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκικευςθ 

δεδομζνων. Η ςθμερινι γενιά αυτοφ του είδουσ των καρτϊν περιλαμβάνει μικροτςίπ 

προςωπικισ ταυτότθτασ με δυνατότθτεσ προγραμματιηόμενων λειτουργιϊν. Βαςικά 

αποτελοφν μικροςκοπικοφσ υπολογιςτζσ, μεγζκουσ και φόρμασ πιςτωτικισ κάρτασ, όπου 

είναι ενςωματωμζνο ζνα ολόκλθρο κφκλωμα (chip), ςτθν αριςτερι εμπρόςκια πλευρά. 

Αυτζσ οι κάρτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για αγορά αγακϊν, αποκικευςθ 

πλθροφοριϊν, ζλεγχο πρόςβαςθσ ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, κλπ. Μφριο γνϊριςμά τουσ 

αποτελεί θ αποκικευςθ κι επεξεργαςία πλθροφοριϊν με αςφαλι τρόπο74.  

Διακζτουν μικροεπεξεργαςτζσ, μνιμεσ ROM και RAM κι ζχουν μεγαλφτερθ μνιμθ 

από τισ μαγνθτικζσ κάρτεσ. Βαςίηονται ςε αλγορίκμουσ ςυμμετρικισ κρυπτογράφθςθσ. 

Αποτελοφν εξαιρετικά εργαλεία για πολλά είδθ ςυναλλαγϊν. Βαςικά λειτουργοφν ωσ 

θλεκτρονικό πορτοφόλι. Η τεχνολογία των ζξυπνων καρτϊν ζχει τθν ικανότθτα να ζχει 
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πολλαπλζσ εφαρμογζσ οι  οποίεσ ςυνυπάρχουν ςε ζνα ενιαίο τςιπ ζξυπνων καρτϊν με 

αςφαλζσ κι αξιόπιςτο τρόπο75. Ρι κάρτεσ με αυτι τθν ικανότθτα περιγράφονται γενικά ωσ 

πολλαπλϊν εφαρμογϊν ζξυπνεσ κάρτεσ. Ρι προτάςεισ για πολλαπλϊν εφαρμογϊν ζξυπνεσ 

κάρτεσ ζγιναν γφρω ςτο δεφτερο ιμιςυ τθσ δεκαετίασ του 1990. Η πλειοψθφία των 

ανεπτυγμζνων πλατφορμϊν των ζξυπνων καρτϊν, όπωσ το Java Card76 και το Multos77 

υποςτθρίηουν πολλαπλζσ εφαρμογζσ. Ωςτόςο, ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ καρτϊν που ζχει 

αναπτυχκεί προςφζρουν μόνο μια ενιαία εφαρμογι78 (π.χ. τραπεηικζσ υπθρεςίεσ, 

τθλεπικοινωνίεσ, μεταφορζσ). 

Ρι πολλαπλϊν εφαρμογϊν ζξυπνεσ κάρτεσ επιτρζπουν ςε ζνα χριςτθ ενδεχομζνωσ 

να ζχει ζνα ευρφ ςφνολο εφαρμογϊν ςτθν ζξυπνθ κάρτα. Η αυξανόμενθ τάςθ ςφγκλιςθσ 

των υπθρεςιϊν που τροφοδοτείται από τθν Near Field Communication και τα ζξυπνα κινθτά 

(smart phones) ζχουν κάνει τισ πολλαπλϊν εφαρμογϊν ζξυπνεσ κάρτεσ μια απτι 

πραγματικότθτα. Υε ζνα τζτοιο περιβάλλον, πλζον οι κάτοχοι καρτϊν μποροφν να ζχουν μια 

ςειρά από εφαρμογζσ για τισ ζξυπνεσ κάρτεσ τουσ και αν μια κάρτα χακεί, τότε και όλεσ οι 

εφαρμογζσ κα χάνονταν με αυτό. Επιπλζον, οι καταναλωτζσ μπορεί να κζλουν  να 

αναβακμίςουν τισ ζξυπνεσ κάρτεσ τουσ που μπορεί να απαιτοφν απρόςκοπτθ και αςφαλι 

μετακίνθςθ δεδομζνων από τθν παλιά ζξυπνθ κάρτα ςτθ νζα. Επί του παρόντοσ, θ 

ανάκτθςθ μιασ ζξυπνθσ κάρτασ υπθρεςίασ μπορεί να διαρκζςει από μία θμζρα ζωσ μία 

εβδομάδα ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ. Μάκε κάρτα που χάνεται μπορεί να αντικακίςτανται 

μόνο από τον αντίςτοιχο εκδότθ τθσ κάρτασ, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ ο εκδότθσ μπορεί 

να μθν κάνει αυτι τθ δουλειά κακϊσ δεν είναι ςε κζςθ να ζχει πρόςβαςθ ςε κάποιεσ 

υπθρεςίεσ. Ρμοίωσ, δεν υπάρχει προσ το παρόν κανζνασ μθχανιςμόσ μετακίνθςθσ 

υπθρεςιϊν που να προτείνεται για τισ εφαρμογζσ τθσ ζξυπνθσ κάρτασ. Υε αυτό το κζμα 

υπάρχουν προτεινόμενα πλαίςια που επιτρζπουν ςτο χριςτθ να αποκτιςει μια νζα ζξυπνθ 

κάρτα όπωσ τθν επικυμεί και ςτθ ςυνζχεια να μετακινεί/ επαναφζρει όλεσ τισ εφαρμογζσ 

του ςε αυτό, επιτρζποντασ ζτςι τθν ανάκτθςθ από τθν απϊλεια ψθφιακοφ χαρτοφυλακίου 

του με αςφάλεια.  
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3.3.6. Ηλεκτρονικι μεταφορά κεφαλαίων (EFT) 

Η θλεκτρονικι μεταφορά κεφαλαίων (EFT) ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ τθ δεκαετία του 

1970 κι αφορά ςτθν επικοινωνία μεταξφ δυο τραπεηϊν για τθ διεκπεραίωςθ των 

δοςολθψιϊν αναμεταξφ τουσ. Η επικοινωνία αυτι μπορεί να γίνεται μζςω EDI 

(θλεκτρονικισ ανταλλαγισ δεδομζνων) ι άλλων τεχνολογιϊν. Αποτελεί μια πολφ 

διαδεδομζνθ εφαρμογι του θλεκτρονικοφ εμπορίου. Μάποιοσ μπορεί να μεταφζρει ζνα 

χρθματικό ποςό από ζναν τραπεηικό λογαριαςμό ς’ ζναν άλλο. Επίςθσ, δυνατι είναι και θ 

θλεκτρονικι κι αυτόματθ κατάκεςθ χρθμάτων ςε προςωπικό λογαριαςμό. Η ςφνδεςθ 

ανάμεςα ςε κυβερνοτράπεηεσ με αςφάλεια κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ είναι 

υποχρεωτικι79. Η προςταςία επιτυγχάνεται με μεκόδουσ κρυπτογράφθςθσ. Η χριςθ τθσ 

θλεκτρονικισ μεταφοράσ κεφαλαίων προςφζρει ταχφτθτα, μειϊνει το κόςτοσ ςυναλλαγισ, 

διευκολφνει τουσ κατακζτεσ, προςφζρει 24ωρθ εξυπθρζτθςθ, ςυμβάλει ςτθν αποφυγι 

γραφειοκρατίασ και ςτθν άμεςθ παρακολοφκθςθ ςυναλλαγϊν. 

 

3.3.7. Χρεωςτικζσ κάρτεσ 

Ρι χρεωςτικζσ κάρτεσ εκδίδονται από τισ τράπεηεσ και λειτουργοφν μζςω χρζωςθσ. 

Σρόκειται για μια κάρτα που εξουςιοδοτεί τθν θλεκτρονικι μεταφορά κεφαλαίων on-line. 

Αποτελεί τρόπο άμεςθσ πλθρωμισ, χρθςιμοποιϊντασ τθ, το ποςό τθσ αντίςτοιχθσ 

ςυναλλαγισ αφαιρείται από το τραπεηικό λογαριαςμό όψεωσ ι το ταμιευτιριο του χριςτθ 

αυτομάτωσ και δε μπορεί να υπερβεί το όριο των διακζςιμων κεφαλαίων του ανάλογου 

λογαριαςμοφ.  

Φο πλεονζκτθμα τθσ χρεωςτικισ κάρτασ είναι πωσ ςε περίπτωςθ κλοπισ των 

ςτοιχείων τθσ κάρτασ το ποςό που δφναται να αφαιρεκεί ςτθν ουςία είναι το ενυπάρχον 

ςτο λογαριαςμό του πελάτθ. Για αυτόν το λόγο ςυνιςτάται τα υπόλοιπα να μθν είναι 

ςθμαντικά υψθλά. Επιπλζον, είναι εφκολθ θ απόκτθςι τουσ και θ επίδειξθ αςτυνομικισ 

ταυτότθτασ δε χρειάηεται, είναι αποδεκτά απ’ τουσ εμπόρουσ κι ο χριςτθσ τθσ δε χρειάηεται 

να ζχει πάνω του μετρθτά ι επιταγζσ80.  
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3.3.8. Προπλθρωμζνεσ κάρτεσ 

Ρι προπλθρωμζνεσ κάρτεσ ξεκίνθςαν ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990 ςτισ ΗΣΑ και 

ςτθν Ευρϊπθ εμφανίςτθκαν το 1999. Αρχικά ειςιχκθςαν ωσ μια πιο αποδοτικι 

αντικατάςταςθ των δωροεπιταγϊν ςε χαρτί. Ρι προπλθρωμζνεσ κάρτεσ αποτελοφν πλζον 

μια ευρεία κατθγορία πλθρωμισ που καλφπτει ευρφ φάςμα εφαρμογϊν81. 

Ρι προπλθρωμζνεσ κάρτεσ είναι «πλθρωμι εκ των προτζρων» ι «pay as you go» 

κάρτεσ, που αποκθκεφουν τα χριματα, αλλά δε ςυνδζονται με ζνα τραπεηικό λογαριαςμό. 

Υε αυτοφ του είδουσ τισ κάρτεσ είναι προεγκατεςτθμζνα τα χριματα από τον κάτοχο τθσ 

κάρτασ ι θ χρθματοδότθςθ πραγματοποιείται πριν από τθ χριςθ τθσ κάρτασ. Χπάρχουν δφο 

τφποι προπλθρωμζνων καρτϊν: (α) κάρτεσ ανοικτοφ βρόχου και (β) κάρτεσ κλειςτοφ 

βρόχου. Ρι κάρτεσ κλειςτοφ βρόχου περιορίηονται ςε ςυγκεκριμζνουσ εμπόρουσ ενϊ οι 

κάρτεσ ανοικτοφ βρόχου φζρουν τθν επωνυμία είτε τθσ VISA, τθσ MasterCard ι τθσ 

American Express και γίνονται δεκτζσ ςε όλεσ τισ τοποκεςίεσ, όπωσ ςε καταςτιματα 

λιανικισ πϊλθςθσ ι ΑΦΞ εμφανίηοντασ το λογότυπο τθσ κάρτασ. Ξπορεί να ςυςτακεί για 

μια ι για εκ νζου χριςθ. Ρι κλειςτοφ βρόχου κάρτεσ φζρουν το μεγαλφτερο όγκο των 

προπλθρωμζνων καρτϊν λόγω τθσ ζκδοςθσ μεγάλου αρικμοφ δωροεπιταγϊν που 

χρθςιμοποιοφνται ςε όλο τον κόςμο. Ωςτόςο, εφόςον μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο 

ςε περιοριςμζνεσ περιοχζσ και γενικά εκδίδονται από τα καταςτιματα ι τουσ λιανοπωλθτζσ 

ωσ μζροσ του μάρκετινγκ τουσ, οι κάρτεσ κλειςτοφ βρόχου είναι περιοριςμζνεσ όςον αφορά 

τθν ευελιξία. Ρι κάρτεσ ανοικτοφ βρόχου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οπουδιποτε και να 

προςφζρουν πραγματικι προςτικζμενθ αξία τόςο ςτον κάτοχο τθσ κάρτασ όςο και ςτον 

εκδότθ. 

 

3.3.9. Άλλεσ υπθρεςίεσ πλθρωμισ 

Χπάρχουν υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ωσ εικονικζσ τράπεηεσ, δθλαδι ωσ 

διαμεςολαβθτισ ανάμεςα ςτον αγοραςτι και τον πωλθτι, διευκολφνοντασ τθ 

διεκπεραίωςθ τθσ ςυναλλαγισ, με αςφάλεια και γνωςτοποιϊντασ μόνο τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία ςτα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ, ϊςτε ο πελάτθσ να μθ χρειαςτεί να δϊςει τα 

ςτοιχεία τθσ κάρτασ του απ’ ευκείασ ςτον πωλθτι. Φο PayPal αποτελεί ζναν ειςπρακτικό 

μθχανιςμό που αποςτζλλει τα χριματα μιασ ςυναλλαγισ ςτον πωλθτι. Θεωρείται από τα 

αςφαλζςτερα είδθ ςυναλλαγϊν κακϊσ θ υποκλοπι των ςτοιχείων τθσ κάρτασ είναι 
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δφςκολθ. Η χριςθ τθσ υπθρεςίασ PayPal απαιτεί άνοιγμα λογαριαςμοφ, είναι δωρεάν για 

τον αγοραςτι κι ζχει μικρό κόςτοσ για τον πωλθτι.  

Από τα μζςα του 2015 υπάρχει θ δυνατότθτα αποςτολισ και λιψθσ χρθμάτων μζςω 

τθσ εφαρμογισ του facebook για ςυνομιλία, δθλαδι του Messenger. Για τθ χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ, πρζπει να προςτεκεί ςτο λογαριαςμό των χρθςτϊν μια χρεωςτικι κάρτα που 

πρζπει να ζχει εκδοκεί από αμερικανικι τράπεηα και να εγκαταςτιςουν τθν πιο πρόςφατθ 

ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ Messenger. Αφοφ προςτεκεί θ χρεωςτικι κάρτα, μπορεί να οριςτεί 

ζνασ κωδικόσ ΤΙΟ για επιπρόςκετθ αςφάλεια κατά τθν επόμενθ αποςτολι χρθμάτων.  

Η εφαρμογι για αποςτολι χρθμάτων είναι πολφ εφκολθ. Αποςτζλλεται αρχικά 

μινυμα ςτον φίλο, υπάρχει ειδικό εικονίδιο με το ςιμα του δολαρίου που το πατάει ο 

αποςτολζασ, πλθκτρολογεί το ποςό που κζλει και τζλοσ πατάει πλθρωμι και προςκζτει τθ 

χρεωςτικι κάρτα που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν αποςτολι των χρθμάτων. Για τθ λιψθ 

χρθμάτων ο λιπτθσ απλά ανοίγει το μινυμα, πατάει προςκικθ κάρτασ ςτθ ςυηιτθςθ και 

προςκζτει τθ χρεωςτικι κάρτα που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ λιψθ των χρθμάτων. 

Ξε βάςθ το Facebook, οι οικονομικζσ απάτεσ αποτελοφν ςπάνιο φαινόμενο. Γίνονται 

μζςω δθμιουργίασ πλαςτϊν λογαριαςμϊν ι μζςω παραβίαςθσ λογαριαςμϊν. Ξζςω των 

πλαςτϊν ι παραβιαςμζνων λογαριαςμϊν, οι απατεϊνεσ του διαδικτφου προςπακοφν να 

πείςουν τουσ χριςτεσ να τουσ ςτείλουν χριματα αποςτζλλοντάσ τουσ εξατομικευμζνα 

μθνφματα ςτο Messenger. Για τθν προςταςία των χρθςτϊν είναι δυνατι θ υποβολι 

αναφοράσ. Ρι πιο ςυνθκιςμζνεσ περιπτϊςεισ οικονομικισ απάτθσ μζςω του Messenger 

είναι απάτεσ μζςω ρομαντικϊν μθνυμάτων, μζςω λοταρίασ, μζςω δωρεάσ, μζςω 

κλθρονομιάσ, μζςω δανείου82.  

 

3.3.10. Bitcoin και εικονικά νομίςματα 

Σι είναι το Bitcoin 

Ξε βάςθ τον Simser J.83 ςε αντίκεςθ με τισ ςυναλλαγζσ μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν, οι  

οποίεσ αφινουν ζνα ψθφιακό ίχνοσ, οι ςυναλλαγζσ Bitcoin84 ζχουν ςχεδιαςτεί για να είναι 
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ανϊνυμθ θ ςυναλλαγι και δφςκολθ ωσ προσ τον εντοπιςμό. ταν μεταφζρονται Bitcoins ςε 

κάποιον άλλο, είναι ςαν να παραδίδεται μία χάρτινθ ςακοφλα γεμάτθ με $100 

λογαριαςμοφσ ςε ζνα ςκοτεινό ςοκάκι. Υίγουρα θ κφρια χριςθ του Bitcoin μζχρι ςτιγμισ, 

πλθν ωσ ςτόχο τθν κερδοςκοπία (των αγορϊν), ζχει και τθν πραγματοποίθςθ ανταλλαγϊν 

ςε απευκείασ ςφνδεςθ αυτϊν ςε ςκοτεινό ςοκάκι, με τα Bitcoins να χρθςιμοποιοφνται ιδίωσ 

για διαπραγματεφςεισ για αγορά ναρκωτικϊν κι άλλων παράνομων αντικειμζνων85.  

 Φο Bitcoin είναι ζνα είδοσ εικονικοφ νομίςματοσ ι αλλιϊσ αποτελεί ζνα ψθφιακό 

περιουςιακό ςτοιχείο που βαςίηεται ςε ζνα δίκτυο πλθρωμισ μεταξφ ομότιμων (peer-to-

peer) κι ζνα αποκεντρωμζνο πρωτόκολλο, προκφπτει από υπολογιςτι, είναι βαςιςμζνο ςτα 

μακθματικά κι αποτελεί και κρυπτογραφικό πρωτόκολλο. Είναι ζνα ψθφιακό ςυνάλλαγμα 

ανοιχτοφ κϊδικα. Φα bitcoins μποροφν μεταξφ άλλων να χρθςιμοποιθκοφν για να 

αγοράηουν και να πωλοφν αγακά ι υπθρεςίεσ, ι ωσ λογιςτικι μονάδα. Φα Bitcoins μποροφν 

να μετατραποφν ςε εξουςιοδοτθμζνο νόμιςμα, όπωσ δολάρια ΗΣΑ ι άλλα εκνικά 

νομίςματα με βάςθ τισ τρζχουςεσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ86. Από τθ ςκοπιά του χριςτθ, 

το Bitcoin είναι ςαν τα μετρθτά χριματα του Διαδικτφου. Ρυςιαςτικά χρθςιμοποιεί 

μεκόδουσ κρυπτογραφίασ για τθ δθμιουργία και διαχείριςθ των χρθμάτων και για τθν 

επιβεβαίωςθ εγκυρότθτασ ςυναλλαγϊν.  

 Φα μζρθ ζχουν ζνα "κοινό" κλειδί ςτο ςφςτθμα για τθν πρόςβαςθ ςτο Bitcoin και 

μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οποιοδιποτε ςυνδυαςμό για να περιγράψουν δθμοςίωσ τον 

εαυτό τουσ. Η τυχαιότθτα του δθμόςιου κλειδιοφ μπορεί να προςφζρει ανωνυμία. Ρι 

υποςτθρικτζσ περιγράφουν το Bitcoin ωσ ζνα ηωντανό και εξελιςςόμενο ςφςτθμα 

πλθρωμϊν διακζτοντασ τα μζςα για να διακόψει τα ςυμβατικά ςυςτιματα. Ρι επενδυτζσ 

ζχουν ςτρζψει το ενδιαφζρον τουσ ωσ προσ τισ δυνατότθτεσ επζνδυςθσ που διακζτει87.  

Ρι νομοκζτεσ και οι υπεφκυνοι τθσ αςφάλειασ ζχουν εγείρει ςυναγερμοφσ για το Bitcoin ωσ 

το κρυπτο-νόμιςμα επιλογισ ςε βακιά ιςτοςελίδα όπωσ είναι το Silk Road (μια μαφρθ 

αγορά για τα ναρκωτικά) και θ Ξαφρθ Αγορά (Black Market Reloaded) που προςφζρουν τα 

πάντα, από παράνομα όπλα ςε υπθρεςίεσ ωσ και προςφορά αυτϊν ωσ προϊόν ςτουσ 

χριςτεσ88 τουσ.   

 Φο πρωτόκολλο και το δίκτυο υπολογιςτϊν που βρίςκονται πίςω από το Bitcoin (το 

Δίκτυο Bitcoin) δεν παρζχουν ςτουσ χριςτεσ πλιρθ ανωνυμία, ςτθν ουςία όλεσ οι 
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ςυναλλαγζσ με Bitcoin καταγράφονται ςε δθμόςιουσ λογαριαςμοφσ του δικτφου Bitcoin 

(γνωςτά ωσ Blockchain), τα οποία είναι πλιρωσ διαφανι. Ρι χριςτεσ Bitcoin 

αναγνωρίηονται ςτο Blockchain από ζνα ι περιςςότερα ψευδϊνυμα με τθ μορφι των 

«ψθφιακϊν διευκφνςεων», εκ των οποίων ζνασ χριςτθσ μπορεί να ζχει πολλζσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν υπάρχουςα τεχνολογία και τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ του Blockchain, 

είναι δυνατό να παρακολουκείται θ δραςτθριότθτα του δικτφου Bitcoin, περιορίηοντασ ζτςι 

τθν ανωνυμία των χρθςτϊν Bitcoin. 

 Ξζχρι ςιμερα, το Bitcoin είναι το πιο ςθμαντικό εικονικό νόμιςμα με τθ 

μεγαλφτερθ βάςθ χρθςτϊν και εμπόρων και τθν κεφαλαιοποίθςθ τθσ αγοράσ. Φα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά του Bitcoin που ςυνζβαλαν ςτθν ςχετικά ταχεία ζγκριςθ περιλαμβάνουν 

τον ανοιχτό κϊδικα του δικτφου Bitcoin, τον αποκεντρωμζνο χαρακτιρα και τθν ικανότθτα 

για γριγορθ επιδιόρκωςθ τρωτϊν ςθμείων ι ελαττωμάτων ςτο πρωτόκολλο του δικτφου 

Bitcoin μζςω ενθμερϊςεων του λογιςμικοφ. Επίςθσ, κρυπτογραφικά ιδρφκθκε το ςφςτθμα 

του δικτφου Bitcoin ωσ απόδειξθ επί τω ζργο που περικλείει τθν αςφάλεια και τθν 

πιςτοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ για τθν εξάλειψθ τθσ παραποίθςθσ και αποτρζπει τουσ 

χριςτεσ από τθν προςπάκεια να χρθςιμοποιιςουν κατ’ επανάλθψθ πάλι τα ίδια bitcoins κι 

επιπλζον, θ ικανότθτα των Bitcoin να διευκολφνουν τισ εγχϊριεσ και τισ διεκνείσ 

ςυναλλαγζσ οποιουδιποτε ποςοφ με ελάχιςτα (ι μθδενικά) παράβολα ςυναλλαγισ και 

ςχεδόν ςε πραγματικό χρόνο ςυναλλαγισ ςυμπεριλαμβάνεται ςτα παραπάνω 

χαρακτθριςτικά89. 

 Χπάρχουν περιςςότερα από 600 εικονικά νομίςματα που χρθςιμοποιοφνται 

ςιμερα, πολλά από τα οποία είναι βαςιςμζνα ςε παρόμοια πρωτόκολλα με ι προζρχονται 

ουςιαςτικά από το Bitcoin. Ωςτόςο, αυτά τα εναλλακτικά νομίςματα ζχουν επιτφχει μόνο 

ζνα κλάςμα τθσ κεφαλαιοποίθςθσ του Bitcoin λόγω τθσ κατάςταςθσ του Bitcoin ωσ 

πρωτοπόρου ςτο χϊρο του εικονικοφ νομίςματοσ και τθν ταχεία, ευρεία υιοκζτθςι του 

εξαιτίασ τθσ τεχνολογικισ φφςθσ του και του ελάχιςτου αρχικοφ κόςτουσ. Ξόνο τα 20 

περίπου εναλλακτικά νομίςματα επιτυγχάνουν θμεριςιο όγκο ςυναλλαγϊν τουλάχιςτον 0,1 

τοισ εκατό που βιϊνουν τα Bitcoin ςχετικά με τθν εικονικι αγορά ςυναλλάγματοσ, και μόνο 

περίπου τα 14 ζχουν τουλάχιςτον 0,1 τοισ εκατό τθσ αγοράσ κεφαλαιοποίθςθ του Bitcoin90. 

 

 

                                                           
89

 Katten Muchin Rosenman LLP,“Bitcoin: Current US Regulatory Developments,”, 2013 
90

 www.Coinmarketcap.com 



- 46 - 
 

Σο όνειρο του εικονικοφ νομίςματοσ 

Η ιδζα του ψθφιακοφ νομίςματοσ δεν είναι νζα. Φο 1982, προτάκθκε ζνα ςχζδιο για 

ανϊνυμα θλεκτρονικά μετρθτά και ςτθ ςυνζχεια δθμοςιεφτθκαν εκατοντάδεσ ζγγραφα, 

ιδίωσ ςτθν κοινότθτα τθσ κρυπτογραφίασ όπου το Bitcoin ζκανε τθν εμφάνιςι του ωσ όροσ 

για πρϊτθ φορά91. Ρι ιδεατζσ τθσ ελευκερίασ ζλκονται από τθν ιδζα ενόσ ανϊνυμου 

νομίςματοσ που μπορεί να λειτουργεί εκτόσ των κλαςςικϊν νομιςμάτων. Για παράδειγμα, 

το e-Gold προςζφερε ζνα νόμιςμα ςε απευκείασ ςφνδεςθ που οι υποςτθρικτζσ του 

πίςτευαν ότι ιταν ςε μθ χριςθ λόγω των κοιταςμάτων χρυςοφ που βρίςκονταν ςτο Υεντ 

Μιτσ και Οζβισ. πωσ και με το Bitcoin, ζτςι και οι μεταφορζσ e-Gold ιταν ανϊνυμεσ και 

αμετάκλθτεσ. Δυςτυχϊσ για τθν επιχείρθςθ, το e-Gold ζγινε ζνα ελκυςτικό όχθμα για 

απατεϊνεσ και φορείσ Ponzi92. ταν αυτό το πρόβλθμα επιςθμάνκθκε ςτθν εταιρεία με τθν 

επιβολι του νόμου, το e-Gold ςυνεργάςτθκε για τθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τουσ 

πικανοφσ καταχραςτζσ του ςυςτιματοσ, όταν εξαργφρωναν τισ εκμεταλλεφςεισ τουσ για τθν 

απόκτθςθ πραγματικοφ νομίςματοσ. Η ςυνεργαςία αυτι δεν εμπόδιςε τισ αρχζσ από τθ 

φόρτωςθ ςτθν εταιρεία μιασ ςειράσ από αδικιματα ξεπλφματοσ βρϊμικου χριματοσ, θ 

οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ενοχι93 τουσ. Ρ κρυπτογράφοσ David Chaum δθμιοφργθςε το 

E-Cash, αλλά κι αυτό δεν άνκιςε λόγω του ότι ςτθριηόταν ςτθν υπάρχουςα υποδομι τθσ 

κυβζρνθςθσ και των οικονομικϊν μεςαηόντων. 

 

Άλλα εικονικά νομίςματα 

Από ρυκμιςτικισ απόψεωσ, ο καλφτεροσ τρόποσ για τον αναλογιςμό τθσ ζννοιασ του 

εικονικοφ χριματοσ είναι θ εξζταςθ τθσ ςχζςθσ του με το ςτακερό νόμιςμα. Για 

παράδειγμα, το World of Warcraft Gold είναι ζνα εικονικό νόμιςμα που χρθςιμοποιείται ςε 

ζνα παιχνίδι ςτον υπολογιςτι. Ρι παίκτεσ μποροφν να αποκτιςουν το "χρυςό" όταν 

δθμιουργοφν ζνα λογαριαςμό ι μποροφν να κερδίςουν το χρυςό κατά τθ διάρκεια του 

παιχνιδιοφ. Φο νόμιςμα είναι απαραίτθτο να εξελίςςεται μζςα ςτα διάφορα επίπεδα του 

παιχνιδιοφ. Φοφτου λεχκζντοσ, θ διαπραγμάτευςθ του χρυςοφ ςτο πραγματικό κόςμο 

απαγορεφεται αυςτθρά ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του παιχνιδιοφ. Φο 

νόμιςμα λειτουργεί ςε ζνα κλειςτό ςφςτθμα. Ρι πιςτϊςεισ Facebook (Facebook credits) κα 
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μποροφςαν να κεωρθκοφν μια άλλθ μορφι εικονικοφ νομίςματοσ. Ρι χριςτεσ μποροφν να 

αγοράςουν τισ πιςτϊςεισ και με τθ ςειρά τουσ να αγοράςουν εικονικά αγακά με 

εφαρμογζσ ςτθν πλατφόρμα του Facebook. Φζλοσ, το Second Life είναι ζνα online παιχνίδι 

όπου οι παίκτεσ δθμιουργοφν είδωλα μζςα ςε μια εικονικι κοινότθτα. Ρι παίκτεσ, μζςω των 

ειδϊλων τουσ, μποροφν να "ηιςουν" μια ηωι που είναι εντελϊσ διαφορετικι από το 

πραγματικό κόςμο. Χπάρχει μια αυτοδφναμθ οικονομία με το Second Life που χρθςιμοποιεί 

δολάρια Linden ωσ εικονικό νόμιςμα. Φα δολάρια Linden μποροφν να μετατραποφν ςε 

ςτακερό νόμιςμα, φζροντασ ουςιαςτικά ςτθν επιφάνεια ηθτιματα παρόμοια με εκείνα που 

τίκενται από το Bitcoin94. 

 

Η δθμιουργία του Bitcoin 

Φο Bitcoin προτάκθκε για πρϊτθ φορά ςτισ αρχζσ του 2009, μζςα από μια ερευνθτικι 

εργαςία που γράφτθκε από τον «Satoshi Nakamoto» και δθμοςιεφτθκε ςε κρυπτογραφία95 

listserv96. Για τον Nakamoto λίγα πράγματα είναι γνωςτά. Φο ςε απευκείασ ςφνδεςθ  προφίλ 

του υποδεικνφει ςαν τοποκεςία κατοικίασ τθν Ιαπωνία. Η διεφκυνςθ του e-mail του όμωσ 

ιταν ςτα γερμανικά. Φο όνομα Nakamoto φαίνεται να είναι ψευδϊνυμο. Ρι δθμοςιεφςεισ 

του Nakamoto αφοροφςαν ςε μεγάλο βακμό ςυηθτιςεισ γφρω από το πθγαίο κϊδικα. Ρι 

δεξιότθτεσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ του ιταν άψογεσ. Υτθν τελευταία του δθμοςίευςθ, τον 

Δεκζμβριο του 2010, αποκάρρυνε το WikiLeaks από τθ χριςθ των Bitcoins για δωρεζσ, 

φοβοφμενοσ/θ ότι θ μικρι «beta κοινότθτα» που είχε φτιάξει ιταν «ςτα ςπάργανα» και θ 

«ζνταςθ» που κα αςκοφνταν από τισ δωρεζσ κα κατζςτρεφε το νόμιςμα. Ζνασ πρϊιμοσ 

προγραμματιςτισ Bitcoin παρατιρθςε ότι το ςφςτθμα ιταν «πολφ καλά ςχεδιαςμζνο για 

ζνα άτομο ϊςτε να ξεκινιςει από ζναν» και ςκζφτθκε ότι ο Nakamoto ςτθν πραγματικότθτα 

ίςωσ αποτελεί μια κοινοπραξία από προγραμματιςτζσ97.  

 

Αλχθμεία Bitcoin 

Φο Bitcoin είναι ζνα πρωτόκολλο πλθρωμϊν ςτο Διαδίκτυο που λειτουργεί ςαν ζνα 

εικονικό νόμιςμα. Φο Bitcoin ςτερείται τθσ φυςικισ μορφισ και δεν απαιτεί τθ 

διαμεςολάβθςθ τθσ κυβζρνθςθσ ι ενόσ ιδιωτικοφ τρίτου μζρουσ για το διακανονιςμό των 
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ςυναλλαγϊν. Υε ζνα βαςικό επίπεδο, ζνα Bitcoin είναι απλά ζνα θλεκτρονικό αρχείο, 

παρόμοιο με ζνα τραγοφδι ι ζνα κομμάτι του κειμζνου, το οποίο μπορεί να αποκθκευτεί ςε 

ζναν υπολογιςτι. Φο  εικονικό νόμιςμα μπορεί να δαπανθκεί με τρόπο παρόμοιο με τθν 

αποςτολι ενόσ e-mail ςε απευκείασ ςφνδεςθ. Ρι χριςτεσ κατεβάηουν ζνα λογιςμικό 

ανοιχτοφ κϊδικα και αποκθκεφουν τα Bitcoins, εφόςον αποκτθκοφν, ςε ζνα ψθφιακό 

πορτοφόλι ςτον υπολογιςτι τουσ ι ςτο ζξυπνο τθλζφωνό τουσ. Η λειτουργία του 

νομίςματοσ, από τεχνικισ απόψεωσ είναι εξαιρετικά πολφπλοκθ.  

Φο Bitcoin βαςίηεται ςε ζνα κακολικό ςυναλλαγϊν ψθφιακισ ψευδωνυμίασ ςε 

πραγματικό χρόνο που ονομάηεται «Αλυςίδα μπλοκ – block chain», το οποίο διατθρείται 

δθμόςια και ςυλλογικά από τουσ χριςτεσ οι οποίοι ρυκμίηουν και επαλθκεφουν μζςω ενόσ 

μθχανιςμοφ απόδειξθσ επί τω ζργο και είναι γνωςτι ωσ εξόρυξθ. Μάκε ιδιοκτιτθσ κατζχει 

δφο κλειδιά, ζνα δθμόςιο και ζνα ιδιωτικό. Για τθν αγορά ενόσ Bitcoin, ο αγοραςτισ ςτζλνει 

ςτον πωλθτι το δθμόςιο κλειδί του. Ρ πωλθτισ προςκζτει το ιδιωτικό κλειδί του και τα 

Bitcoins ςτθ ςυνζχεια μεταφζρονται θλεκτρονικά μζςω ενόσ κατακερματιςμοφ των τωρινϊν 

και των προθγοφμενων ςυναλλαγϊν. Φο κακολικό του λογαριαςμοφ για Bitcoin είναι κοινό 

και διανζμεται, περιζχοντασ μια θλεκτρονικι ιςτορία όλων των ςυναλλαγϊν. Ξόλισ λάβει 

χϊρα θ ςυναλλαγι, αποςτζλλεται ςτο δίκτυο peer-to-peer. Ρ δθμιουργόσ του Bitcoin 

προςδιόριςε τθν πρόλθψθ από τθ «διπλι δαπάνθ» ωσ το βαςικό χαρακτθριςτικό του 

ςυςτιματοσ. Αν κάποιοσ μποροφςε να αποκόψει και να επικολλιςει πολλαπλζσ εκδοχζσ 

του ίδιου νομίςματοσ, τότε ςφντομα τα Bitcoins δε κα είχαν καμία αξία.  

Η λφςθ ζχει ωσ ακολοφκωσ. ταν θ ςυναλλαγι καταχωρείται δθμόςια, κα πρζπει να 

επαλθκευτεί. Ρι εκελοντζσ εντόσ του δικτφου peer-to-peer ελζγχουν τισ ςυναλλαγζσ και  

δθμιουργοφν μια χρονικι ςιμανςθ από τον κατακερματιςμό τουσ ςε μια ςυνεχι αλυςίδα 

κατακερματιςμϊν που βαςίηεται ςτθν απόδειξθ επί τω ζργο, ςχθματίηοντασ ζνα αρχείο που 

δεν μπορεί να αλλάξει χωρίσ τθν επανάλθψθ τθσ απόδειξθσ επί τω ζργο98. Η χρονικι 

ςιμανςθ γίνεται μζροσ τθσ κωδικοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου Bitcoin, που ςθμαίνει ότι δεν 

μπορεί να αντιγραφεί ι να περαςτεί πάνω από μία φορζσ. 

 

Η εξόρυξθ των Bitcoins 

Δεν υπάρχει κάποια κεντρικι αρχι εγκατάςταςθσ ι κατάργθςθσ μιασ ςυναλλαγισ 

Bitcoin. Αντίκετα, θ καταβολι δικτφου peer-to-peer βαςίηεται ςε εκελοντζσ για τθν 
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επαλικευςθ τθσ ςυναλλαγισ, μια υπολογιςτικι διαδικαςία που ονομάηεται λεπτομερισ 

εξζταςθ που απαιτεί χρόνο και υπολογιςτικι ιςχφ. Ρι εκελοντζσ ανταμείβονται για τθν 

εξόρυξθ τουσ με Bitcoins κάκε φορά που το ςφςτθμά τουσ περιθγείται ςε πολφπλοκουσ 

μακθματικοφσ υπολογιςμοφσ που απαιτοφνται για τθν επαλικευςθ (τα ποςά που 

διατίκενται μειϊνονται κατά το ιμιςυ κάκε τζςςερα χρόνια). Ξόλισ γίνει θ επαλικευςθ, θ 

ςυναλλαγι είναι αμετάκλθτθ. Η αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ, 

γεγονόσ που το κακιςτά λιγότερο ευάλωτο ςε επικζςεισ. Φα λαμβανόμενα μζρθ ζχουν ωσ 

κίνθτρο μζςω τθσ εξόρυξθσ να διατθροφν τθν ακεραιότθτά τουσ. 

Η δφναμθ τθσ CPU είναι αφιερωμζνθ ςτθν επίλυςθ «μθ αναςτρζψιμου παηλ 

κρυπτογράφθςθσ που περιζχει ςτοιχεία από διάφορεσ ςυναλλαγζσ99». Ξόλισ το παηλ λυκεί, 

ζνα «κλειδί» δθμιουργείται μζςω υπολογιςτι, μεταδίδεται ςτο υπόλοιπο δίκτυο και θ εν 

λόγω πράξθ μπορεί να πραγματοποιθκεί. Ξόλισ εκκακαριςτεί θ ςυναλλαγι τότε τίκεται μθ 

αναςτρζψιμθ. Για τθν επικφρωςθ τθσ ςυναλλαγισ γενικά απαιτείται διάρκεια μεταξφ 10 και 

60 λεπτϊν. Για τθν κινθτοποίθςθ του ςυςτιματοσ, οι εξορφκτεσ (miners) λαμβάνουν 

νομίςματα Bitcoin κι ανταγωνίηονται για να λφςουν το γρίφο. Ρ νικθτισ λαμβάνει Bitcoins. 

Μακϊσ ο αρικμόσ των miners αυξάνεται, το ίδιο γίνεται και με το βακμό δυςκολίασ του 

κάκε παηλ. Σεραιτζρω, θ γενναιοδωρία για ζναν επιτυχι Miner μειϊνεται ςταδιακά, ζτςι 

ϊςτε, κεωρθτικά, το προαποφαςιςμζνο όριο των 21 εκατομμυρίων Bitcoins να φτάςει ςτο 

2140 (υποκζτοντασ ότι το νόμιςμα δεν κα εξαφανιςτεί πριν από τότε). Μάκε Bitcoin 

διαιρείται με ζωσ και οκτϊ δεκαδικά ψθφία, ζτςι ϊςτε θ διακζςιμθ δυναμικι  

κβαντικι πραγματικότθτα να είναι αρκετά μεγάλθ. Ρ Nakamoto εξόρυξε ο ίδιοσ τα πρϊτα 

50 Bitcoins ςτισ 3 Ιανουαρίου του 2009, με ςυνεπαγωγι τθ γζνεςθ του μπλοκ. 

 

Αποκικευςθ των Bitcoins 

Χπάρχουν δφο τρόποι για να κρατιςει κάποιοσ τα Bitcoins. Ξποροφν να 

αποκθκευτοφν ςα νόμιςμα ςτο ςκλθρό δίςκο του υπολογιςτι (ι το τθλζφωνο) μζςω e-

wallet ι υπάρχει θ δυνατότθτα εμπιςτοςφνθσ αυτϊν ςε ζναν τρίτο πάροχο, όπωσ το 

Coinbase, για τθν αποκικευςθ των Bitcoins. Η αποκικευςθ των Bitcoins επί προςωπικοφ 

υπολογιςτι αφινει ευάλωτο οποιονδιποτε ςχετικά με επικζςεισ από hackers, ςφάλματα 

από τον ίδιο το χριςτθ και αποτυχίεσ λειτουργίασ ςκλθροφ δίςκου. Ρι online υπθρεςίεσ 

πορτοφολιοφ είναι «επιρρεπείσ ςτθν ίδια αςφάλεια και ςε παγίδεσ αξιοπιςτίασ όπωσ ςτο 
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ιδιωτικό κομμάτι», αν και ελπίηει κανείσ ότι τα πρωτόκολλα κρυπτογράφθςθσ τουσ κακϊσ 

και υποςτιριξθσ αυτϊν είναι ιςχυρότερα100.   

 

Είναι τα Bitcoin βιϊςιμα ωσ νόμιςμα; 

Φα χριματα λειτουργοφν ωσ μζςο ανταλλαγισ γιατί οι χριςτεσ γνωρίηουν, με κάποιο 

μζτρο αξιοπιςτίασ, τι μπορεί να κάνει το νόμιςμά τουσ. Ζνασ αγοραςτισ ςτο Σαρίςι ξζρει 

περίπου πόςα ευρϊ κα χρειαςτεί να δαπανιςει για τθν αγορά ενόσ προϊόντοσ. Σόςα 

Bitcoins κα πρζπει να διακζςει όμωσ για να αγοράςει αυτό το προϊόν; Φο νόμιςμα Bitcoin 

διαπραγματευόταν ςτο Mt. Gox, ζναν ιςτότοπο που εξελίχκθκε ςτο αγαπθμζνο γραφείο 

ςυμψθφιςμοφ για τα Bitcoins. Χπιρξε μια ταλάντευςθ το 2011, όταν θ αξία του νομίςματοσ 

αυξικθκε κατακόρυφα, αλλά γενικά τα Bitcoins εξελίχκθκαν ςε μια ηϊνθ ςυναλλαγϊν αξίασ 

περίπου US $10. Υτθ ςυνζχεια, τθν άνοιξθ του 2013, θ αξία του Bitcoin ζπεςε απότομα από 

τα γεγονότα που ςυνζβθςαν ςτθν Μφπρο. Ρι κατακζτεσ τότε ζχαςαν τμιματα των 

τραπεηικϊν λογαριαςμϊν τουσ για να αποτρζψουν μια μεγαλφτερθ κατάρρευςθ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματόσ τουσ. Η αγορά φαινόταν να υποςτθρίηει  για το Bitcoin ότι 

αυτό το εικονικό νόμιςμα με κάποιο τρόπο ιταν πιο αςφαλζσ από ότι οι τραπεηικοί 

λογαριαςμοί που αποδείχτθκαν λιγότερο αςφαλείσ. Αλλά τον Απρίλιο του 2013, οι τιμζσ 

μειϊκθκαν από $266 ςτα $105 τθν επόμενθ μζρα, ανακάμπτοντασ ςτα $180 και ζπειτα θ 

αξία ζπεςε ςτα $120. πωσ ςθμείωςε ζνασ ςχολιαςτισ, τα χριματα πρζπει να είναι εφλογα 

ςτακερά ςε γενικζσ γραμμζσ για να γίνουν αποδεκτά ωσ μζςο ςυναλλαγισ. Φο Bitcoin 

ςθμείωςε επίςθσ ότι δεν ενεργεί ωσ νόμιςμα, αλλά ωσ ζνα απόκεμα dot-com ςτθν ουςία. 

ταν αυξάνεται απότομα ςε αξία, οι άνκρωποι ςυςςωρεφουν Bitcoins, όταν όμωσ πζφτει θ 

αξία αυτϊν τότε κανείσ δεν τα κζλει. Η απουςία μιασ κεντρικισ τράπεηασ να ταιριάηει  τθν 

προμικεια των Bitcoins με τθ ηιτθςθ ςθμαίνει ότι το Bitcoin αποτελεί  περιςςότερο μια 

επιχείρθςθ dot-com από ότι ζνα νόμιςμα101. Φο Bitcoin δθλαδι είναι μια νζα ιδζα. Η 

αυξθμζνθ χριςθ των ςυμβατικϊν τεχνικϊν τθσ αγοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

ςτακεροποίθςθ των τιμϊν ςυναλλάγματοσ και των τιμϊν των βαςικϊν εμπορευμάτων, κα 

μποροφςε να φζρει κάποια ςτακερότθτα ςε μια αγορά θ οποία, αυτι τθ ςτιγμι, είναι 

εξαιρετικά χαμθλισ ρευςτότθτασ και αςτακισ. 
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Bitcoin: αδυναμίεσ και τρωτά ςθμεία 

Ρι ιςτότοποι Black Market Reloaded και Silk Road λειτουργοφν ωσ «βακφσ ιςτότοποι» 

(“deep web”) γνωςτοί ωσ Tor. Φο Tor ιταν αρχικά ζνα αρκτικόλεξο για το The Onion Router, 

ζνα open-source λογιςμικό που ζχει ςχεδιαςτεί για να επιτρζψει τθν ανωνυμία ςε 

απευκείασ ςφνδεςθ (οι διαςυνδζςεισ ζχουν αλλάξει και το Tor δε χρθςιμοποιείται πλζον ωσ 

αρκτικόλεξο). Η κίνθςθ ςτο Διαδίκτυο δρομολογείται μζςω ενόσ δωρεάν ςε όλο τον κόςμο 

δικτφου που κρφβει τθν τοποκεςία του χριςτθ από οποιονδιποτε διεξάγει επιτιρθςθ του 

δικτφου ι ανάλυςθ δεδομζνων κυκλοφορίασ. Μακϊσ τα δεδομζνα διακινοφνται μζςω του 

ςυςτιματοσ, είναι «δρομολογοφμενα ςα κρεμμφδι», όπου τα ςτρϊματα τθσ 

κρυπτογράφθςθσ ουςιαςτικά προςτίκενται κάκε φορά που κινείται μζςω των διαφόρων 

αναμεταδόςεων102.  

Φο βακφ διαδίκτυο επιτρζπει ςε άτομα, όπωσ πλθροφοριοδότεσ και πολιτικά 

αντιφρονοφντεσ, να επικοινωνοφν με κάποιο μζτρο ανωνυμίασ, αν και θ προςταςία τθσ 

ιδιωτικισ ηωισ του ςυςτιματοσ δεν είναι άτρωτθ. Διαδικτυακζσ τοποκεςίεσ, όπωσ οι Silk 

Road και Black Market Reloaded, ζχουν δθμιουργιςει ανϊνυμεσ αγορζσ, όπου κάκε λογισ 

πράγματα μποροφν να αγοράηονται και να πωλοφνται. Ξπορεί κανείσ να αγοράςει 

παράνομα ναρκωτικζσ ουςίεσ και να πραγματοποιιςει ςφμβαςθ με χάκερσ. Φο 

νόμιςμα ςε αυτιν τθν ςφαίρα είναι το Bitcoin. Φα Bitcoin, όπωσ και τα μετρθτά είναι 

αμετάκλθτα, αν πραγματοποιθκεί μια φορά μια ςυναλλαγι με Bitcoin κι αυτι επαλθκευτεί 

τότε δεν υπάρχει επιςτροφι103. 

 

Ζγκλθμα - κλοπι των Bitcoins 

Ζνα κακόβουλο λογιςμικό, δθλαδι ζνα λογιςμικό υπολογιςτϊν που ζχει ςχεδιαςτεί 

για να κλζψει το ιδιωτικό κλειδί του ιδιοκτιτθ του Bitcoin, ζχει χρθςιμοποιθκεί για να 

κλαπεί το νόμιςμα. Ερευνθτζσ ςτθν Μαλιφόρνια ζχουν ςθμειϊςει ότι το κατϊτατο όριο 

αντίμετρου κρυπτογραφίασ, όπωσ ο διαχωριςμόσ των ιδιωτικϊν κλειδιϊν ςε τυχαίεσ 

μετοχζσ, και διαςπαςμζνα "υπερ-πορτοφόλια" ςε πολλζσ υπολογιςτικζσ ςυςκευζσ μποροφν 
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να αντιμετωπίςουν τον κίνδυνο αυτό104.  Ρ κίνδυνοσ τθσ κλοπισ είναι πικανό να αυξθκεί 

ανάλογα με τθν ζκταςθ που το Bitcoin γίνεται πιο διαδεδομζνο.  

 

Περιπζτειεσ - απϊλεια Bitcoins 

Φα Bitcoins πράγματι αποτελοφνται από ζνα αρχείο υπολογιςτι. Ζνασ ιδιοκτιτθσ 

Bitcoin, ο Stefan Thomas, κατά λάκοσ διζγραψε δφο αντίγραφα του θλεκτρονικοφ 

πορτοφολιοφ του και ζχαςε τον κωδικό πρόςβαςθσ ςτο τρίτο αντίγραφο που είχε. Υε ζνα 

πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, ζχαςε περίπου 7.000 Bitcoins (αξίασ $140.000 το 2011, 

αξίηοντασ πολφ περιςςότερο ςιμερα105. Φα Bitcoins είναι τόςο καλά όςο είναι και ο χριςτθσ 

του υπολογιςτι ςε αυτό. Σεραιτζρω, οι υπολογιςτζσ είναι μθχανζσ που είναι επιρρεπείσ 

ςτο να αλλάηουν ςα ςυςκευαςία κάκε λίγα χρόνια. Χπάρχουν τρίτοι πάροχοι, λίγο 

περιςςότερο αξιόπιςτοι από άλλουσ, οι οποίοι κα βάλουν τα Bitcoin άλλων ςε "τράπεηα" 

για προςταςία. πωσ ςθμειϊκθκε παραπάνω, υπάρχουν απατεϊνεσ και hackers οι οποίοι 

κα κλζψουν με μεγάλθ επικυμία Bitcoin. 

 

Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων - αποτελεί μια ανϊνυμθ ςυναλλαγι; 

Ξια περιςταςιακι ςάρωςθ των blogs και των άρκρων αφινουν τθν εντφπωςθ ότι οι 

Bitcoin ςυναλλαγζσ είναι όλεσ εντελϊσ ανϊνυμεσ. Αυτό όμωσ δεν ιςχφει. Μάκε Bitcoin 

ςυναλλαγι δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο, αν και αυτό δεν κάνει δθμόςια τθ ςυναλλαγι. Ρι 

χριςτεσ προςδιορίηονται από μια «ψευδοτυχαία παραγόμενθ Bitcoin διεφκυνςθ» και το 

επίπεδο τθσ ανωνυμίασ εξαρτάται από το χριςτθ. Φα Σρωτόκολλα Διαδικτφου (IP) 

ςχετίηονται με κάκε ςυναλλαγι. Ζνασ χριςτθσ μπορεί να επιλζξει μια ανϊνυμθ διεφκυνςθ 

IP, εάν δεν κζλουν θ φυςικι τουσ τοποκεςία να εντοπιςτεί. Ρι χριςτεσ μποροφν να 

ενιςχφςουν τθν ανωνυμία μζςα από μια ςειρά τεχνικϊν όπωσ τθ δθμιουργία μιασ νζασ 

Bitcoin διεφκυνςθσ για κάκε πλθρωμι, και χρθςιμοποιϊντασ τισ υπθρεςίεσ e-wallet τρίτων 

για τθν εδραίωςθ διευκφνςεων.  
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Ερευνθτζσ ςτθ Γερμανία και τθν Ελβετία ςθμείωςαν ότι παρά τθ χριςθ ψευδϊνυμων, 

υπιρχαν «ςοβαρζσ ανθςυχίεσ όςον αφορά τθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ των 

χρθςτϊν»106. Η ζρευνα επικεντρϊκθκε ςτθ χριςθ των Bitcoins για τθ ςτιριξθ κακθμερινϊν 

ςυναλλαγϊν ςε ζνα πανεπιςτθμιακό περιβάλλον. Ρι ερευνθτζσ διαπίςτωςαν ότι θ γνϊςθ 

για τουσ χριςτεσ Bitcoin μπορεί να ςυγκεντρωκεί με τθν αξιοποίθςθ των ιδιοτιτων του 

ςυςτιματοσ και εφαρμόηοντασ τεχνικζσ ομαδοποίθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ αυτϊν.  

πωσ φανερϊνει θ υπόκεςθ Liberty Reserve, οι εγκλθματίεσ είναι ανιςυχοι ωσ προσ 

τθν ιδιωτικι ηωι άλλων. Χπάρχουν προςπάκειεσ για βελτίωςθ τθσ ανωνυμίασ του 

ςυςτιματοσ Bitcoin μζςω τθσ "zerocoin" διαδικαςίασ107. Ζνα από τα διαρκι πλεονεκτιματα 

του ςυςτιματοσ Bitcoin είναι θ προκυμία χρθςτϊν και τθσ κοινότθτασ προγραμματιςμοφ να 

βελτιϊςουν τον ανοιχτοφ τφπου κϊδικα. 

 

Bitcoin-επονομαηόμενθ απάτθ 

Φον Ιοφλιο του 2013, θ Επιτροπι Μεφαλαιαγοράσ (SEC) χρζωςε ευκφνθ απάτθσ ςε 

ζναν άνκρωπο από το Φζξασ. Η εταιρεία του ζτρεξε ζνα ςφςτθμα Ponzi. Ζνα ςφςτθμα Ponzi 

φιλοδοξεί να ανταμείψει τουσ επενδυτζσ με υψθλζσ αποδόςεισ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα 

χρθςιμοποιεί τισ "επενδφςεισ" των κεφαλαίων που κατζκεταν τα νζα κφματα για να 

πλθρϊνουν ζγκαιρα τα υπόλοιπα κφματα. Ξε άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία είδουσ 

επζνδυςθ ςτθν πραγματικότθτα, με κάκε κφμα να είναι αυτό που καταβάλλει τισ αποδόςεισ 

είτε με δικά του χριματα ι με αυτά των άλλων κυμάτων108. Αυτι θ περίπτωςθ τθσ SEC ιταν 

μια τυπικι απάτθ. Είχε διατυπωκεί ςτουσ επενδυτζσ ότι κα μποροφςαν να κερδίηουν επτά 

τοισ εκατό τθν εβδομάδα μζςω τθσ δραςτθριότθτασ Bitcoin αρμπιτράη και κα μποροφςαν 

να διεξάγουν ςυναλλαγζσ που κα αφοροφν το εικονικό νόμιςμα. Σροωκθμζνα ςε 

ιςτοςελίδεσ ςυηιτθςθσ περί Bitcoin ο απατεϊνασ υποςχόταν φανταςτικζσ αποδόςεισ με 

κίνδυνο που ιταν ςχεδόν μθδενικόσ. Η απάτθ απζδωςε 700.000 Bitcoins (αξίασ 4.500.000$ 

βαςιςμζνο ςε μζςεσ τιμζσ ςυναλλαγϊν κι όπου κατά τον χρόνο των επιβαρφνςεων θ 
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φοφςκα ςε Bitcoin ςιμαινε ότι θ αξία υπερζβθ τα $60 εκατομμφρια). Φο δικαςτιριο, κατά 

τθν εξζταςθ των τεχνικϊν άμυνασ, αποφάνκθκε ότι το Bitcoin αποτελεί ζνα νόμιςμα109.  

 

Bitcoin - Μθχανιςμόσ Πλθρωμισ ι Εργαλείο Πρόλθψθσ Απατϊν 

Δεν είναι μυςτικό ότι το θλεκτρονικό εμπόριο είναι ο ταχφτερα αναπτυςςόμενοσ 

τομζασ λιανικοφ εμπορίου ςτθν Ευρϊπθ. Φο Μζντρο Retail Research προζβλεψε ότι οι online 

πωλιςεισ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, τθ Γερμανία, τθ Γαλλία, τθ Υουθδία, τθν Ρλλανδία, τθν 

Ιταλία, τθν Σολωνία και τθν Ιςπανία αναμζνεται να αυξθκοφν από £ 132.05 δισ του 2014 ςε 

£156.67 δισ το 2015, φκάνοντασ τα αναμενόμενα £ 185.44 δισ από το 2016110.  

Δυςτυχϊσ, με τθν ολοζνα και πιο διαδεδομζνθ αποδοχι των καταναλωτϊν τθσ 

αγοράσ αγακϊν ςε απευκείασ ςφνδεςθ με τισ παραδοςιακζσ πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ 

κάρτεσ, οι απάτεσ αυξάνονται επίςθσ με ανθςυχθτικό ρυκμό. Υτθν Αγγλία για παράδειγμα, 

το 85% των online εμπόρων αναμζνουν θ απάτθ είτε να παραμείνει ςτάςιμθ ι να αυξθκεί 

μζςα ςτουσ επόμενουσ 12 μινεσ111.  

Δεν είναι μόνο οι καταναλωτζσ που υποφζρουν από τθ μάςτιγα τθσ απάτθσ. Ρι 

ζμποροι είναι κι αυτοί που υποφζρουν λόγω τθσ δυςκολίασ τθσ διατιρθςθσ μιασ πλιρουσ 

διαδρομισ ελζγχου για αγακά ι υπθρεςίεσ που αγοράςτθκαν ςε απευκείασ ςφνδεςθ. Η  

χρζωςθ απάτθσ (chargeback), επίςθσ γνωςτι ωσ φιλικι απάτθ ςυμβαίνει όταν ζνασ 

καταναλωτισ πραγματοποιεί μια online αγορά με τθ δικι τουσ πιςτωτικι κάρτα, και ςτθ 

ςυνζχεια ηθτά χρζωςθ (chargeback) από τθν εκδότρια τράπεηα μετά τθν παραλαβι των 

αγακϊν που αγοράηουν ι των υπθρεςίεσ που λαμβάνουν. Ξόλισ εγκρικεί, θ χρζωςθ 

ακυρϊνει τθν οικονομικι ςυναλλαγι και ο καταναλωτισ λαμβάνει τθν επιςτροφι των 

χρθμάτων που δαπανϊνται. ταν ςυμβεί μια χρζωςθ, ο ζμποροσ είναι υπόλογοσ, 

ανεξάρτθτα από όλα τα μζτρα που μπορεί να ζχει λάβει για τθν επαλικευςθ τθσ 

ςυναλλαγισ. 

Η εταιρεία LexisNexis ανζφερε ότι οι ζμποροι πλθρϊνουν μζχρι και $ 2.79 για κάκε $ 

1 που χάνεται ςε δόλια ςυναλλαγι112.  Φο πρόβλθμα με τθν απάτθ ζχει επεκτακεί από το 
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γεγονόσ ότι τα τρζχοντα ςυςτιματα ανίχνευςθσ τθσ απάτθσ απζχουν πολφ από το άριςτο. 

Υτθν πραγματικότθτα, θ 41θ ζρευνα τθσ «Σαράμετροσ» ιςχυρίηεται ότι γφρω ςτα $40 

διςεκατομμφρια των πωλιςεων χάνονται ετθςίωσ λόγω ψευδϊν ςτοιχείων από τα 

ςυςτιματα ανίχνευςθσ απάτθσ113 των τρεχόντων εκδοτϊν.  

Σίςω ςτο 2009 από τον/ τθν ανϊνυμο/θ Satoshi Nakamoto, το Bitcoin ζχει δει τθν 

αξία του να κυμαίνεται εξωφρενικά ςε διάφορεσ αξίεσ. Ωςτόςο, με το Bitcoin να ζχει ιδθ 

γίνει αποδεκτό από 60.000 εμπόρουσ ςε παγκόςμιο επίπεδο είναι πικανϊσ αςφαλισ θ 

υπόκεςθ ότι το Bitcoin είναι εδϊ για να παραμείνει. Ρι πλθρωμζσ μζςω Bitcoin πλζον 

πλιττουν τακτικά 100.000 ςυναλλαγζσ ανά θμζρα και δεν παρουςιάηουν κανζνα ςθμάδι 

επιβράδυνςθσ114. Φθν Ξαφρθ Σαραςκευι115 του 2013, οι ςυνολικζσ ςυναλλαγζσ με Bitcoin 

υπερζβθςαν τα $487 εκατομμφρια, τοποκετϊντασ το Bitcoin ωσ το πζμπτο μεγαλφτερο 

δίκτυο πλθρωμϊν εκείνθ τθν θμζρα, τερματίηοντασ μπροςτά από το PayPal και ακριβϊσ 

πίςω από Visa, MasterCard, Amex και τθν UnionPay τθσ Μίνασ. 

Υε ζναν κόςμο με τα αντίτιμα (fees) τθσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν να 

χτυποφν τουσ εμπόρουσ κάτω απ’ το όριο και οι διαςυνοριακζσ προμικειεσ να δθμιουργοφν 

φραγμοφσ ςτο εμπόριο, το Bitcoin116 φαίνεται να ξεπερνά τα εμπόδια των ςυναλλαγϊν του 

ψθφιακοφ νομίςματοσ και ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει τον τρόπο που γίνονται οι 

πλθρωμζσ για τα αγακά και τισ υπθρεςίεσ ςε όλο τον κόςμο. Ναμβάνοντασ μια πλθρωμι με 

Bitcoin είναι φκθνότερθ για τον πωλθτι από τθν αποδοχι μιασ παραδοςιακισ μεκόδου 

κάρτασ πλθρωμισ και δεν υπάρχει κανζνασ κίνδυνοσ χρζωςθσ. 

Χάρθ ςε ζνα δθμόςιο κακολικό ςτο οποίο λειτουργεί το Bitcoin, που ονομάηεται 

blockchain, για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία, το κοινό/ δθμόςιο κακολικό είναι 

αποτελεςματικά μόνιμο, άφκαρτο και μθ αναςτρζψιμο, μαηικό εξαντλϊντασ τισ 

δυνατότθτεσ για απάτθ. Φο blockchain ελζγχεται με τθ ςυναίνεςθ τθσ ομάδασ, είναι ζξυπνα 

ςχεδιαςμζνο για να ελζγχει τθν εγκυρότθτα των ςυναλλαγϊν και να παρζχει μια 

αδιαμφιςβιτθτθ καταγραφι των γεγονότων.  

Φο ςφςτθμα είναι ςτθν ουςία, μια ςυναλλαγι κοινόχρθςτθσ βάςθσ δεδομζνων με 

όλουσ τουσ κόμβουσ που ςυμμετζχουν ςε ζνα ςφςτθμα που βαςίηεται ςτο πρωτόκολλο 

                                                           
113

 Digital Consumers Are Frustrated: TrustInsight Study Reveals 17% of Online Shoppers Have Experienced Credit 
Card Declines’. 41

st
 Parameter. www.the41.com/buzz/announcements/digital-consumers-are-

frustratedtrustinsight-study-reveals-17-percentonline   
114

 Number of Transactions Per Day’. https://blockchain.info/charts/ntransactions  
115

 Black Friday - Ξαφρθ Σαραςκευι ι Σαραςκευι μετά τθν Ημζρα των Ευχαριςτιϊν ςτισ ΗΣΑ (τθν τζταρτθ 
Σζμπτθ του Οοεμβρίου). Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2000, ζχει κεωρθκεί ωσ θ αρχι τθσ ςεηόν για ψϊνια 
των Χριςτουγζννων ςτισ ΗΣΑ, και οι περιςςότερεσ μεγάλεσ επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου ανοίγουν πολφ 
νωρίσ και προςφζρουν προϊκθςθ των πωλιςεων. 
116

 https://blockchain.info/charts  
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Bitcoin. Ζνα πλιρεσ αντίγραφο του blockchain ενόσ νομίςματοσ περιζχει μια διαδρομι 

ελζγχου κάκε ςυναλλαγισ που εκτελζςτθκε ποτζ ςε κάκε νόμιςμα. Ξε αυτζσ τισ 

πλθροφορίεσ, μπορεί κανείσ να μάκει πόςθ αξία ανικε ςε κάκε διεφκυνςθ (χριςτθ) ςε 

οποιοδιποτε ςθμείο ςτθν ιςτορία.  

«Ζχοντασ μικρότερθ ζκκεςθ απάτθσ μπορεί επίςθσ να επιτρζψει τουσ εμπόρουσ να 

δζχονται τισ επιχειριςεισ που μπορεί να ζχουν απορριφκεί ςτο παρελκόν». Φο blockchain 

Bitcoin είναι απλά ζνα ςυγχρονιςμζνο κακολικό που είναι αποκθκευμζνο ςε υπολογιςτζσ 

που ςυμμετζχουν ςε όλο τον κόςμο. Φο κακολικό αυτό είναι:  

 Σροςβάςιμο ςε όλουσ. Μακζνασ ςτον κόςμο είναι ελεφκεροσ να κάνει εγγραφζσ ςε 

αυτό. 

 Ματανεμθμζνο - αντί ςυγκεντρωτικό και ελζγχεται δθμόςια και όχι από  

«αξιόπιςτουσ» τρίτουσ. 

 Αςφαλζσ - όλεσ οι ςυναλλαγζσ που ζχουν ειςαχκεί ςτο βιβλίο / κακολικό είναι 

ουςιαςτικά μόνιμεσ, άφκαρτεσ και μθ αναςτρζψιμεσ. 

Μάκε μπλοκ περιζχει ζνα hash του προθγοφμενου μπλοκ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα 

τθ δθμιουργία μιασ αλυςίδασ των μπλοκ από τθ γζνεςι του ωσ το τρζχον μπλοκ. Μάκε 

μπλοκ είναι εγγυθμζνα ερχόμενο μετά το προθγοφμενο μπλοκ χρονολογικά, διότι το 

προθγοφμενο hash του μπλοκ δε κα μποροφςε διαφορετικά να είναι γνωςτό. Μάκε μπλοκ 

δεν μπορεί να αποτελεί απάτθ κακϊσ δεν μπορεί να τροποποιθκεί μιασ και κάποτε υπιρξε 

ςτθν αλυςίδα, όπωσ και κάκε επόμενο μπλοκ κα πρζπει επίςθσ να αναγεννθκεί. Ωσ εκ 

τοφτου, θ αλυςίδα είναι ζγκυρθ μόνο εάν όλα τα τμιματα και οι ςυναλλαγζσ μζςα ςε αυτό 

είναι ζγκυρεσ, και μόνο αν ξεκινά με τθ γζνεςθ του μπλοκ. 

Γράφθμα 3.1:  Ημεριςιεσ Υυναλλαγζσ Bitcoin 

 

Πθγι: https://blockchain.info/charts/n-transactions  

 

https://blockchain.info/charts/n-transactions
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Σο τζλοσ τθσ απάτθσ όπωσ τθ γνωρίηουμε 

Ρι ςε απευκείασ ςφνδεςθ επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τισ ολοζνα και πιο 

υψθλζσ ςε όγκο ςυναλλαγζσ πλθρωμϊν χρειάηονται μια πλατφόρμα πλθρωμϊν τθν οποία 

να μποροφν να εμπιςτευκοφν και να εξαρτϊνται ςε αυτό. Φο Bitcoin δεν αποτελεί μόνο το 

θγετικό ψθφιακό νόμιςμα ςτον κόςμο, αλλά το πρωτόκολλο τεχνολογίασ πίςω απ’ το 

Bitcoin λφνει τα προβλιματα που υπάρχουν ςτο ςθμερινό οικοςφςτθμα πλθρωμισ. Φο 

κακολικό είναι επίςθσ τόςο ανοικτό δθμοςίωσ και αποδεδειγμζνα αςφαλζσ, εξαλείφοντασ 

ςχεδόν τθν πικανότθτα απάτθσ. Μαι θ τεχνολογία ζχει αμζτρθτεσ πικανζσ χριςεισ (από τα 

οποία μόνο μερικά είναι οικονομικισ φφςεωσ). Για παράδειγμα, οι άμεςα ενδιαφερόμενοι 

με τθν καινοτομία εξερευνοφν το blockchain ωσ υπθρεςία μεταβιβάςεων για τθν ανταλλαγι 

ςτοιχείων μεγάλθσ αξίασ, π.χ. μζςω ςχεδιαγραμμάτων. Ξε ζναν πελάτθ να πλθρϊνει με 

bitcoins, ζνασ ζμποροσ ζχει τθν εμπιςτοςφνθ ότι θ ςυναλλαγι κα πραγματοποιθκεί και δε 

κα υπάρχει κανζνασ κίνδυνοσ απάτθσ - χρζωςθσ.  

 

Σα Bitcoin ςιμερα 

Σρόςφατα τo Bitstamp, ζνα από τα μεγαλφτερα ανταλλακτιρια Bitcoin, ανακοίνωςε 

ότι κα οι χριςτεσ κα μποροφν να αγοράηουν Bitcoin με τθ χριςθ πιςτωτικϊν και 

χρεωςτικϊν καρτϊν MasterCard ι Visa. Αρχικά αυτι τθ δυνατότθτα τθν είχαν οι κάτοικοι 

τθσ Υλοβενίασ και τθσ Αγγλίασ, ενϊ τον Ιανουάριο του 2016 ανακοινϊκθκε πωσ και θ Ιταλία 

και θ Γερμανία κα ειςάγουν αυτό τον τρόπο ςυναλλαγισ117. Αυτό το είδοσ τθσ νζασ 

ςυναλλαγισ, γίνεται κάτω από τθν επίβλεψθ τθσ Μαναδζηικθσ εταιρείασ ςυναλλαγϊν 

Vogogo118. Ρι κάτοχοι MasterCard και Visa των παραπάνω χωρϊν κα μποροφν να 

αγοράηουν θμερθςίωσ Bitcoin μόνο αξίασ ζωσ 300$ ενϊ το εβδομαδιαίο όριο 

κυμαίνεται ςτα 1500$.  

Επιπλζον, ο μεγαλφτεροσ επεξεργαςτισ πλθρωμϊν ςτθ Γαλλία - Lyra Network που 

επεξεργάηεται πλθρωμζσ φψουσ 5,5 δισ ευρϊ ετθςίωσ κι ζχοντασ παρουςία ςε επτά χϊρεσ 

ανακοίνωςε πωσ κα φζρει το Bitcoin ςε 35.000 εμπόρουσ. Ενδζχεται να ακολουκιςει 

υποςτιριξθ και για άλλα ψθφιακά νομίςματα. Φο Bitcoin είναι ενςωματωμζνο ςε μια online 

πλατφόρμα πλθρωμϊν, ςτθν PayZen που τθ διαχειρίηεται θ εταιρεία. Η κίνθςθ 

υποςτθρίηεται από μια κορυφαία ευρωπαϊκι υπθρεςία ανταλλαγισ Bitcoin, τθν Paymium, 

                                                           
117

 http://bitcoinx.gr/bitstamp-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-bitcoin-%CE%BC%CE%B5-
%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82/  
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 https://www.vogogo.com/  
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γαλλικι Bitcoin start-up. Επιτρζπει ςτουσ πελάτεσ τθσ να επιλζξουν εάν επικυμοφν να 

λαμβάνουν απευκείασ bitcoins ι να μετατρζψουν αυτομάτωσ τισ πλθρωμζσ με Bitcoin, 

ολικϊσ ι μερικϊσ ςε ευρϊ. 

Φο Bitcoin φαίνεται να μθν μπορεί να προςεγγίςει όλα τα ςτρϊματα των τάξεων και 

ςτθν Ελλάδα δεν ζχει εφαρμογι ςε μεγάλο βακμό, λόγω, κυρίωσ τθσ μθ φπαρξθσ 

ρευςτότθτασ ςτισ τράπεηεσ. Επίςθσ, ζνασ απλόσ αςτόσ δεν ζχει τθν δυνατότθτα να 

πλθροφορθκεί τόςο καλά για τθν ψθφιακι εποχι, μιασ και αυτό απαιτεί γνϊςεισ 

υπολογιςτι ι ςφνδεςι ςτο διαδίκτυο, κάτι που δυςτυχϊσ είναι δφςκολο μιασ και οι 

περιςςότεροι άνκρωποι πλζον προςπακοφν απλά να επιβιϊςουν ςε μια εποχι που θ κρίςθ 

και το κζμα του προςφυγικοφ βρίςκονται ςτθν επιφάνεια. Επιπροςκζτωσ, κεφάλαιο 

επζνδυςθσ επί οποιουδιποτε κρυπτογραφικοφ νομίςματοσ είναι ανφπαρκτο. Σεραιτζρω, θ 

τιμι των εικονικϊν νομιςμάτων ζχει αυξθκεί ςθμαντικά ςε παγκόςμια κλίμακα κι ο 

κίνδυνοσ είναι μεγάλοσ. Αν θ απιχθςθ κάποιου εικονικοφ νομίςματοσ μειωκεί είναι πολφ 

πικανό θ αξία του να μειωκεί ςθμαντικά και μόνιμα.  Εν κατακλείδι, ςτθν χϊρα μασ 

φαντάηει απίκανο με τισ παροφςεσ ςυνκικεσ θ εξζλιξθ αυτοφ του είδουσ του νομίςματοσ.  

 

3.4. Η εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ τθσ κινθτισ πλθρωμισ 

Φα τελευταία είκοςι χρόνια αποτελοφν ζνα διάςτθμα από πολλζσ νζεσ τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ, μεταβαλλόμενεσ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ κι ενδιαφζρουςεσ καινοτομίεσ ςτα 

χρθματοοικονομικά πλθροφοριακά ςυςτιματα. Ζχουν οδθγιςει ςτθν αυξανόμενθ χριςθ 

προθγμζνων καινοτομιϊν που ζχουν υποςτθρίξει το θλεκτρονικό εμπόριο και που τϊρα 

τίκενται ςε χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ για να υποςτθρίξουν διαφορετικά είδθ 

βελτιϊςεων ςε βαςικζσ επιχειρθματικζσ διεργαςίεσ. Αυτι θ ζρευνα εξετάηει τισ πρόςφατεσ 

αλλαγζσ ςτον τομζα των πλθρωμϊν, ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ, που ςχετίηονται με 

τισ πλθρωμζσ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου (m-payments) που επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ νζων 

διαφλων για τισ πλθρωμζσ των καταναλωτϊν για αγορά προϊόντων και υπθρεςιϊν, κακϊσ 

και άλλεσ μορφζσ οικονομικισ ανταλλαγισ.  

Από τθ δεκαετία του 1950 και του 1960, οι τράπεηεσ ζχουν καταπιαςτεί με ςθμαντικά 

προβλιματα που δθμιουργοφνται από τθν ταχεία οικονομικι ανάπτυξθ, θ οποία οδιγθςε 

ςε αφξθςθ των δραςτθριοτιτων διαμεςολάβθςθσ. Αυτό ζχει προκαλζςει υψθλι 

ηιτθςθ για τθ διαδικαςία των πλθρωμϊν και το χειριςμό άλλων  χρθματοπιςτωτικϊν 

μζςων. Υτθ δεκαετία του 1960 και του 1970, θ αυτοματοποίθςθ των τραπεηικϊν 

προϊόντων και διαδικαςιϊν από τουσ υπολογιςτζσ και τα δίκτυα είχαν μόλισ αρχίςει, και 
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από τότε οι θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ που πραγματοποιοφνται μζςω δικτυακϊν καρτϊν 

πλθρωμϊν και τα ςυςτθμάτων ACH119 ζχουν γίνει το επίκεντρο των επιχειριςεων αυτοφ του 

κλάδου. Η αυτοματοποιθμζνθ επεξεργαςία των πλθρωμϊν ζχει οδθγιςει πολλά κφματα 

των καινοτομιϊν προσ ςτον τραπεηικό τομζα και τον τομζα των πλθρωμϊν, οδθγϊντασ ςε 

βελτιϊςεισ ωσ προσ τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα των ςυςτθμάτων 

πλθρωμϊν. Η εμφάνιςθ των κινθτϊν πλθρωμϊν (m-payments) ζχει προκφψει από τθν 

ενςωμάτωςθ των προκαταβολϊν ςε ανζπαφεσ πλθρωμζσ, από τθν φπαρξθ τθσ ςε 

απευκείασ ςφνδεςθ (online) και των κινθτϊν (mobile) τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν, τθν 

εμφάνιςθ κινθτϊν και ζξυπνων τθλεφϊνων, από εφαρμογζσ που βαςίηονται ςτθν κινθτι 

τθλεφωνία, και απ’ τθν ψθφιακι ςφγκλιςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου με το κινθτό 

εμπόριο120.  

Από τθν εμφάνιςθ του πρϊτου κινθτοφ εμπορίου και των πρωτοβουλιϊν τθσ 

τραπεηικισ κινθτισ ςυναλλαγισ μζςω SMS ξεκίνθςαν ςτθ Φινλανδία ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ 

του 1990, ζχουν προτακεί πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ που επιτρζπουν ςτουσ πελάτεσ 

τραπεηϊν να χρθςιμοποιοφν τα κινθτά τουσ τθλζφωνα για να εκτελζςουν πολλζσ νζεσ 

χρθματοπιςτωτικζσ λειτουργίεσ (Βλ. Γράφθμα). Επίςθσ, εκείνθ τθν εποχι, οι επιχειρθματίεσ 

που βρίςκονταν ςε ςφνδεςθ με το Σανεπιςτιμιο του Υτάνφορντ, ςυν- ίδρυςαν το Fieldlink, 

το οποίο υποςτιριξε τθν ψθφιακι κρυπτογράφθςθ των πλθροφοριϊν ςε χειροκίνθτεσ/ 

κινθτζσ υπολογιςτικζσ ςυςκευζσ και δθμιοφργθςαν το Confinity121. Αυτζσ οι νεοφυείσ 

επιχειριςεισ επιδίωξαν να υποςτθρίξουν τισ μεταφορζσ χρθμάτων ςε ςυςκευζσ όπωσ το 

Palm Pilots, το οποίο οδιγθςε ςτθν επζκταςθ των PayPal και των ψθφιακϊν 

πορτοφολιϊν122. Η απόκτθςθ του PayPal το 2002  ενεργοποίθςε περαιτζρω το eBay για να 

τελειοποιιςει ςυντομότερα τθ διαδικτυακι πλατφόρμα δθμοπραςιϊν του με τθν 

υποςτιριξθ τθσ ψθφιακισ ανταλλαγισ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν. Εν τω μεταξφ, θ ανάπτυξθ 

του Alipay ςτθν Μίνα εκτινάχκθκε ςτα φψθ κατά τθ διάρκεια αυτϊν των ετϊν, 
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 https://www.nacha.org/news/what-ach-quick-facts-about-automated-clearing-house-ach-network  
Automated Clearing House Network - Φο Δίκτυο ACH βρίςκεται ςτο κζντρο του εμπορίου ςτισ ΗΣΑ, 
μεταφζροντασ χριματα και πλθροφορίεσ από ζναν τραπεηικό λογαριαςμό ςε άλλο μζςω Απευκείασ 
Ματακζςεων και Άμεςθσ πλθρωμισ μζςω των ςυναλλαγϊν ACH, ςυμπεριλαμβανομζνων των ACH πιςτωτικϊν 
και χρεωςτικϊν ςυναλλαγϊν, επαναλαμβανόμενων και εφάπαξ πλθρωμϊν, κυβζρνθςθσ, καταναλωτικϊν και 
Β2Β ςυναλλαγϊν, διεκνϊν πλθρωμϊν, κακϊσ και πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με πλθρωμζσ. Μάκε χρόνο, 
διακινεί περιςςότερα από $40 τριςεκατομμφρια και ςχεδόν 23 διςεκατομμφρια θλεκτρονικζσ 
χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, και υποςτθρίηει ςιμερα πάνω από το 90 τοισ εκατό τθσ ςυνολικισ αξίασ όλων 
των θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν ςτισ ΗΣΑ. Ωσ εκ τοφτου, το δίκτυο ACH είναι ςιμερα μία από τισ μεγαλφτερεσ, πιο 
αςφαλι και από τα πιο αξιόπιςτα ςυςτιματα πλθρωμϊν ςτον κόςμο, δθμιουργϊντασ αξία και επιτρζποντασ τθν 
καινοτομία για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
120

 Montgomery, K.C., Testimony on developing the framework for safe and efficient mobile payments. U.S. 
Senate Hearing, Washington, DC, 2012. 
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 Fried, I., 2002. A building blessed with tech success, Plotkin, H., 1999. Beam me up some cash. HalPlotkin.com  
122

 Lillington, K., 1999. PayPal puts dough in your palm. Wired.com, Reuters, 2002. PayPal execs enjoy deja woo-
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εξυπθρετϊντασ τουσ καταναλωτζσ μζςω διαδικτυακϊν τραπεηικϊν υπθρεςιϊν και μζςω 

του θλεκτρονικοφ εμπορίου123.  

Ρι εξελίξεισ ςτο θλεκτρονικό χριμα και θ πρϊτθ γενιά λφςεων θλεκτρονικοφ 

χριματοσ κζτουν το ςτάδιο για ανζπαφεσ πλθρωμζσ που ςιμερα χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ 

ςτθν είςπραξθ των ειςιτθρίων για ςυςτιματα δθμόςιων μεταφορϊν. Ρι επιτυχείσ 

εφαρμογζσ περιλαμβάνουν το ςφςτθμα τθσ κάρτασ «Χταπόδι» ςτο Χονγκ Μονγκ, το 

θλεκτρονικό ςφςτθμα ζκδοςθσ ειςιτθρίων Oyster ςτο Νονδίνο, και άλλεσ καινοτομίεσ ςτο 

ταχζωσ μεταβαλλόμενο οικοςφςτθμα πλθρωμισ ςτθν Ρλλανδία. Ρι περιςςότεροι από 

αυτοφσ χρθςιμοποιοφν τθν ζξυπνθ κάρτα FeliCa τθσ Sony ςτθν Ιαπωνία, θ οποία όριςε το 

πρότυπο για το θλεκτρονικό χριμα και πλθρωμζσ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου. Αργότερα, το 

PayPass τθσ MasterCard και το PayWave τθσ VISA τυποποίθςαν περαιτζρω τισ ανζπαφεσ 

πλθρωμζσ ςτα δίκτυα του ςθμείου πϊλθςθσ124 (POS).  

Σαρ’ όλα αυτά, οι περιςςότερεσ προςφορζσ χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν  

των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του 2000 απζτυχαν να ανταποκρικοφν ςτισ προςδοκίεσ των 

καταναλωτϊν και τθσ αγοράσ λόγω τθσ περιοριςμζνθσ ικανότθτάσ τουσ για το χειριςμό των 

δεδομζνων μζςω των δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ125. Ρ ρυκμόσ υιοκζτθςθσ τουσ ιταν 

χαμθλότεροσ από ό, τι οι προβλζψεισ αντίςτοιχων φορζων. Ξζχρι το 2006 όμωσ, οι 

καταςκευαςτζσ κινθτϊν τθλεφϊνων ειςιγαγαν τα ζξυπνα κινθτά τθλζφωνα (smartphones) 

τα οποία προςφζρουν περιιγθςθ ςτο διαδίκτυο και δυνατότθτα μεταφοράσ δεδομζνων. Φα 

Smartphones διζφεραν ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά τουσ από τα παραδοςιακά τθλζφωνα 

λόγω τθσ καλφτερθσ χρθςτικότθτάσ τουσ, τθ βελτιωμζνθ αςφάλεια πλθροφοριϊν, κακϊσ 

επίςθσ και τθσ δυνατότθτασ αξιοποίθςθσ του κινθτοφ οικοςυςτιματοσ των εφαρμογϊν. Ρι 

δυνατότθτζσ τουσ  ςυμπλθρϊκθκαν από τθν άφιξθ των δικτφων τθσ τρίτθσ  (3G) και τθσ 

τζταρτθσ γενιάσ (4G) τεχνολογιϊν τθλεπικοινωνίασ και τθσ δυνατότθτασ πραγματοποίθςθσ 

αποφάςεων τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν (Internet Banking). λα αυτά ζχουν οδθγιςει τθ 

ηιτθςθ τθσ αγοράσ για πιο προθγμζνεσ υπθρεςίεσ κινθτϊν πλθρωμϊν.  

Φο 2007, θ υπθρεςία μεταφοράσ χρθμάτων M-Pesa πρωτο-ξεκίνθςε 

ζξω ςτθν Μζνυα και ςε άλλεσ αφρικανικζσ χϊρεσ126. Ξετά το 2011, προζκυψε ζνασ αρικμόσ 

νζων τεχνολογικϊν λφςεων για πλθρωμζσ μζςω κινθτϊν. Επί του παρόντοσ, θ υποδομι για 
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 Heggestuen, J., Alipay overtakes PayPal as the largest mobile payments platform in the world. Business 
Insider, 2014 
124

 BusinessWire, New VISA PayWave issuers and merchants sign up for faster, more convenient payments, 2007 
- Stevens, S.,  PayPass and PayWave pave the way for Apple Pay on your smartphone, 2014 
125

 Montgomery, K.C., Testimony on developing the framework for safe and efficient mobile payments. U.S. 
Senate Hearing, Washington, DC, 2012 
126

 Graebner, C., Ten days in Kenya with no cash, only a phone. Bloomberg Businessweek, 2014 
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αςφαλι και αποδοτικά ςυςτιματα κινθτϊν πλθρωμϊν βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν 

ανζπαφθ τεχνολογία127 NFC. Αυτό περιλαμβάνεται πλζον ςτα smartphones και τα 

τερματικά των εμπόρων και ζχει γίνει διακζςιμο από το Softcard Σορτοφόλι τθσ Google και 

το Apple Pay128. Ρι πλθρωμζσ μζςω κινθτϊν λόγω Cloud αποτελοφν μια άλλθ τεχνολογικι 

λφςθ, με τισ πιςτοποιιςεισ πλθρωμϊν να αποκθκεφονται ςε ζναν αςφαλζσ ςφννεφο 

διακομιςτι (cloud server). Νφςεισ όπωσ το PayPal App και to Alipay Mobile App είναι καλζσ 

ςτθ μείωςθ ανθςυχιϊν για τθν αςφάλεια των πελατϊν, και εκμεταλλεφονται τθν 

υφιςτάμενθ online πλατφόρμα πλθρωμϊν για τθν επίτευξθ αποτελεςματικότερου δικτφου 

και για διαλειτουργικότθτα129. Χπάρχουν και άλλα καινοτόμα ςυςτιματα που 

χρθςιμοποιοφν εφαρμογζσ τρίτων για διάφορεσ πλατφόρμεσ smartphone ι γριγορθ 

ανταπόκριςθ (QR-codes) για να κάνουν το ρόλο που παίηουν οι τράπεηεσ ςτισ πλθρωμζσ με 

κάρτα πιο κεντρικό130. Ρυςιαςτικά ωκοφνται ζτςι και οι μικροί ζμποροι να δθμιουργιςουν 

«τραπεηικό λογαριαςμό» για τθν επεξεργαςία πλθρωμϊν μζςω κάρτασ που ςε διαφορετικι 

περίπτωςθ δεν κα είχαν κάνει τζτοια ενζργεια131. 
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1997 

•Αυτόματοι πωλθτζσ με πλθρωμζσ μζςω SMS ειςιχκθςαν ςτθ Φινλανδία 

•Μινθτό τθλζφωνο που βαςίηεται ςε τραπεηικζσ υπθρεςίεσ εμφανίηεται ςτθ Φινλανδία 

2001 

•Εμφάνιςθ ευρείασ υιοκζτθςθσ online τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν 

•Εκκίνθςθ εμπορικϊν δικτφων 3G ςτθν Ιαπωνία 

2002 
•Απόκτθςθ PayPal απ' το eBay 

2004 

•Ιδρφκθκε το NFC Forum και το MobileLime άρχιςε να προςφζρει μια υπθρεςία NFC-based πλθρωμισ 
μζςω κινθτϊν 

2005 
•H NTT DoCoMo ξεκίνθςε υπθρεςίεσ DCMX κινθτζσ πλθρωμζσ ςτθν Ιαπωνία 

2006 

•Σρότυπο κινθτοφ WiMAX για 4G δίκτυο εμπορευματοποιθμζνο ςτθν Μορζα 

•Σρϊτθ εμπορικι υπθρεςία cloud computing που προςφζρεται από το Amazon Web Services  

2007 

•Η Apple παρουςίαςε το πρωτότυπο iPhone 

•Η M-Pesa υπθρεςία τθλεφϊνου μεταφοράσ χρθμάτων εξαπλϊνεται ςτθν Αφρικι 

2008 
•Η HTC παρουςιάηει το πρϊτο smartphone  λογιςμικοφ Android 

2009 
•Φο Long Term Evolution (LTE) 4G πρότυπο πρωτο κυκλοφόρθςε ςτθν Ευρϊπθ 

2010 

•Η εφαρμογι Square διαβάηει τισ πιςτωτικζσ κάρτεσ που ξεκίνθςαν ςτα iOS και Android κινθτά 

•Ευρεία υιοκζτθςθ τθσ κινθτισ τραπεηικισ ςυναλλαγισ (mobile banking) 

2011 

•ΗΣΑ: Google Wallet, μια λφςθ NFC κινθτισ πλθρωμισ 

•Ρι πωλθτζσ διζκεςαν περιςςότερα από 40  smartphones τεχνολογίασ NFC 

2012 

•Η PayPal ςυνεργάηεται με 15 καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ για πλθρωμζσ που βαςίηονται ςε ςφννεφο 

•Υτθν Apple απονεμικθκε δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ για τθν καινοτομία iWallet 

•Η Softcard ζφερε τισ πλθρωμζσ NFC μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου ςτο ςτιν και ςτο Salt Lake City των ΗΣΑ 

2013 

•Εφαρμογζσ που επιτρζπουν τθ μεταφορά χρθμάτων, πλθρωμζσ NFC και αναγνϊςτεσ καρτϊν 

•Υυνεργαςία AT & T, Vantiv για τθν αποδοχι κινθτισ πλθρωμισ και χριςθσ NFC πλατφόρμασ 

2014 

•Η Ναϊκι Φράπεηα ανακάλεςε εικονικζσ πλθρωμζσ με πιςτωτικι κάρτα και QR-code ςτθν Μίνα 

•Η Apple κυκλοφόρθςε το iPhone 6 που υποςτθρίηει NFC, και χριςθ  Apple Pay ωσ υπθρεςία πλθρωμϊν 

•Υυμμόρφωςθ τθσ Apple Pay με τθ MasterCard, τθ Visa και τα  American Express NFC τερματικά POS 

Γράφθμα 3.2: Ρπτικό χρονοδιάγραμμα τθσ εξζλιξθσ τθσ τεχνολογίασ πλθρωμισ μζςω 

κινθτϊν και ςχετικζσ τεχνολογικζσ καινοτομίεσ. 

 

Πθγι: Jun Liu, Robert J. Kauffman, Dan Ma, Competition, cooperation, and 

regulation: Understanding the evolution of the mobile payments technology ecosystem, Electronic Commerce 

Research and Applications 14 (2015) 372–391 
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Κεφάλαιο 4: Αςφάλεια ςτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Η τζχνθ του πολζμου μασ διδάςκει να μθ βαςιηόμαςτε ςτθν πικανότθτα να μθν ζρκει ο 

εχκρόσ αλλά ςτθ δικι μασ ετοιμότθτα να τον υποδεχτοφμε. Όχι ςτθν πικανότθτα να μθν 

επιτεκεί, αλλά καλφτερα ςτο γεγονόσ ότι ζχουμε κάνει τθ κζςθ μασ απρόςβλθτθ. 

- Η τζχνθ του πολζμου, Sun Tzu 

 

Ρ αγγλικόσ όροσ “security”, είναι λατινικισ προζλευςθσ και προζρχεται από τισ  λζξεισ 

“se” και “cura” που ςθμαίνουν “χωρίσ” και “φροντίδα” αντίςτοιχα. Η ερμθνεία δθλαδι τθσ 

αςφάλειασ ζχει να κάνει με μία επικυμθτι ιδιότθτα ενόσ ςυςτιματοσ, κατά τθν οποία οι 

χριςτεσ του απαλλάςςονται κάκε ζγνοιασ ςχετικά με τθ ςωςτι λειτουργία αυτοφ. Η 

ανάπτυξθ του διαδικτφου κι εν ςυνεχεία του θλεκτρονικοφ εμπορίου και των ςυναλλαγϊν 

μζςω δικτφων κάνουν τθν ανάγκθ αςφάλειασ περί  ςυναλλαγϊν επιτακτικι. Υτθν παροφςα 

εργαςία αναφζρονται οι κίνδυνοι που πθγάηουν απ’ τθν απρόςωπθ διεξαγωγι ςυναλλαγϊν 

θλεκτρονικοφ εμπορίου132.  

Επιπλζον, αναφζρονται οι τρόποι με τουσ οποίουσ κάποιοσ μπορεί να προφυλαχκεί 

από αυτζσ τισ απειλζσ, όπωσ είναι θ κρυπτογράφθςθ, οι ψθφιακζσ υπογραφζσ, τα ψθφιακά 

πιςτοποιθτικά και θ χριςθ πρωτοκόλλων όπωσ το SSL και το SET. Φα τελευταία ειδικά είναι 

ιδιαίτερα χριςιμα ςτθν πραγματοποίθςθ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν. Για να ενιςχυκεί θ 

αςφάλεια των online αγορϊν ζχουν γίνει κι άλλεσ προτάςεισ, όπωσ αυτι τθσ δθμιουργίασ 

αςφαλοφσ ςυςτιματοσ κινθτοφ εμπορίου. Φζλοσ, γίνεται μία αναφορά ςτα Firewalls. 

Υκοπόσ του κεφαλαίου είναι να προςφζρει μια ςυνοπτικι εικόνα ςχετικά με τθν Αςφάλεια 

ςτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

Ρι ανθςυχίεσ που προκαλεί θ αςφάλεια ςτο θλεκτρονικό εμπόριο μποροφν να 

καταταχκοφν ςε δυο κατθγορίεσ που αφοροφν προβλθματιςμοφσ αναφορικά με: (α) τθν 

εξουςιοδότθςθ του χριςτθ και (β) τθν αςφάλεια των ςτοιχείων και τθσ διαδικαςίασ τθσ 

ςυναλλαγισ. Για τθν εξαςφάλιςθ αυτϊν κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα που κα 

διαςφαλίηουν τθν ακεραιότθτα, τθν εμπιςτευτικότθτα των δεδομζνων κακϊσ και τθν 

αδιάλειπτθ λειτουργία του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ133.  
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 Ανδρζου Σζτροσ, Σζππα Ηλζκτρα, Σαπακωνςταντίνου Μωνςταντίνα, “Ηλεκτρονικό 
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Για τθν φπαρξθ αςφάλειασ ςτισ ςυναλλαγζσ υποχρεωτικι είναι θ  παρουςία ενόσ 

αςφαλοφσ web server. Αυτόσ χρθςιμοποιείται για τθν απόκρυψθ δεδομζνων μεταξφ server 

και browser. Φα δεδομζνα κρυπτογραφοφνται ωσ προσ και τισ δφο κατευκφνςεισ, για να μθν 

μπορζςει να υπάρξει παρακολοφκθςθ κατά τθ μεταφορά τουσ ςτο διαδίκτυο134.  

Νόγω τθσ κρυπτογράφθςθσ κι αποκρυπτογράφθςθσ που απαιτείται να γίνει ςτα 

δεδομζνα, θ πρόςβαςθ μζςω ενόσ αςφαλοφσ server είναι αρκετά πιο αργι ςε ςχζςθ με τθ 

ςφνδεςθ από ζναν κοινό server. Αυτι είναι και θ αιτία που θ επιλογι τθσ χριςθσ αςφαλοφσ 

web server πρζπει να γίνεται όταν πρόκειται για τθν προςταςία ευαίςκθτων δεδομζνων. 

 

4.1. τόχοι Αςφάλειασ ςτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο  

Ρι κφριεσ υπθρεςίεσ που ςυνκζτουν ζνα αςφαλζσ πλαίςιο εργαςίασ χωρίηονται ςτα 

παρακάτω κζματα135: 

 Ζλεγχοσ αυκεντικότθτασ (authentication): Αποτελεί μια διαδικαςία που αποςκοπεί 

ςτθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ με κωδικοφσ πρόςβαςθσ (passwords) 

ι με προςωπικοφσ αρικμοφσ αναγνϊριςθσ (Personal Identification Numbers - PIN’s) 

και διάφορα άλλα. Ρ ζλεγχοσ του χριςτθ πραγματοποιείται πριν τθν ζναρξθ 

οποιαςδιποτε ςυναλλαγισ κι υλοποιείται με τθ χριςθ των παραπάνω κακϊσ κι 

άλλων τεχνολογιϊν όπωσ είναι οι ψθφιακζσ υπογραφζσ και τα πιςτοποιθτικά136.  

 Εξουςιοδότθςθ (authorization): Αφορά τθν παραχϊρθςθ δικαιωμάτων από τον 

ιδιοκτιτθ ςτο χριςτθ. Ρυςιαςτικά περιλαμβάνει τον ζλεγχο πρόςβαςθσ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ κι υπθρεςίεσ όταν ζχει εξακριβωκεί θ ταυτότθτα του 

χριςτθ. Αποτελείται από μθχανιςμοφσ ελζγχου πρόςβαςθσ, δικτυακοφσ 

πόρουσ και δικαιϊματα πρόςβαςθσ.    

 Εμπιςτευτικότθτα (confidentiality): Είναι ςχετικι με τθ διαςφάλιςθ τθσ 

προςπελαςιμότθτασ τθσ πλθροφορίασ μόνο από όςουσ ζχουν τα απαραίτθτα 

δικαιϊματα, δθλαδι πρόλθψθ από μθ εξουςιοδοτθμζνθ ανάγνωςθ. Άλλεσ 

εκφάνςεισ τθσ εμπιςτευτικότθτασ είναι θ ιδιωτικότθτα (privacy) που ζχει να κάνει 
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με τθν προςταςία δεδομζνων που αφοροφν ςυγκεκριμζνα πρόςωπα και θ 

μυςτικότθτα (secrecy) μζςω τθσ ποίασ υπονοείται προςταςία δεδομζνων που 

ανικουν ςε ζναν οργανιςμό.  

 Ακεραιότθτα (integrity): Αφορά τθ διαφφλαξθ τθσ ακρίβειασ και πλθρότθτασ τθσ     

πλθροφορίασ και των μεκόδων επεξεργαςίασ τθσ. Υτθν ουςία εξαςφαλίηει ότι δε κα 

υπάρξει αλλοίωςθ κατά τθν μεταφορά των δεδομζνων ι ςτθν περίπτωςθ που 

αλλοιωκοφν, αυτό κα γίνει αντιλθπτό από τισ ςυναλλαςςόμενεσ πλευρζσ και κα 

προβοφν ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ. Είναι ανεξάρτθτθ όλων των άλλων 

παραμζτρων αςφαλείασ. Ξε δυο λόγια ςθμαίνει πωσ θ μετατροπι, διαγραφι, 

δθμιουργία δεδομζνων γίνεται μόνο από μζρθ εξουςιοδοτθμζνα.  

 Διακεςιμότθτα (availability): Ζχει να κάνει με τθν ιδιότθτα τθσ προςπελαςιμότθτασ 

και τθ χωρίσ αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ παροχισ υπθρεςιϊν όταν τισ χρειάηεται 

μια εξουςιοδοτθμζνθ οντότθτα. Επομζνωσ, οι χριςτεσ που είναι εξουςιοδοτθμζνοι 

για πρόςβαςθ, δεν πρζπει να ζχουν προβλιματα άρνθςθσ εξυπθρζτθςθσ (denial of 

service) όταν κζλουν να προςπελάςουν τουσ πόρουσ του ςυςτιματοσ.     

 Μθ αποποίθςθ τθσ ευκφνθσ (non – repudiation): Ζχει να κάνει με τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ ςυναλλαγισ, όπου κανζνα από τα ςυναλλαςςόμενα μζρθ δε μπορεί να 

ιςχυριςκεί ότι δεν ςυμμετείχε ςε αυτιν137. 

Ρ παγκόςμιοσ ιςτόσ φζρει πολλοφσ κινδφνουσ. Ρ φυλλομετρθτισ ιςτοςελίδων 

(browser) είναι το κατάλλθλο μζςο για τθν αυτόματθ εκτζλεςθ προγραμμάτων δίχωσ τθ 

γνϊςθ του χριςτθ, δθλαδι επικζςεισ Δοφρειου Κππου (Trojan Horse attack). Ρι πιο τυπικζσ 

απειλζσ αςφάλειασ ςτο διαδίκτυο περιλαμβάνουν, πρϊτον βλάβεσ ςυςτατικϊν μερϊν οι 

οποίεσ αναφζρονται ςε ελαττωματικά μζρθ λογιςμικοφ που προκαλοφν ςυνικωσ 

δυςλειτουργία ςτο ςφςτθμα κι οδθγοφν ςε άρνθςθ εξυπθρζτθςθσ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

καταςτάςεισ. Άλλθ απειλι αφορά ςε αποκάλυψθ ευαίςκθτων πλθροφοριϊν ςε χριςτεσ μθ 

εξουςιοδοτθμζνουσ οι οποίοι επιχειροφν προςπζλαςθ ςε πλθροφορίεσ των νόμιμων 

χρθςτϊν οδθγϊντασ ζτςι ςτθν απϊλεια εμπιςτευτικότθτασ. Φρίτον, θ μθ εξουςιοδοτθμζνθ 

διαγραφι, μεταβολι ι ειςαγωγι πλθροφοριϊν προκαλϊντασ ηθμία ςτα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα μπορεί να οδθγιςει ςε απϊλεια ακεραιότθτασ. Επιπλζον, μπορεί να υπάρξει 

κατάχρθςθ, δθλαδι θ χριςθ πόρων για διαφορετικοφσ ςκοποφσ από αυτοφσ που ζχουν 

προκακοριςτεί προκαλϊντασ πάλι διαφόρων ειδϊν ηθμίεσ, όπωσ αφξθςθ κόςτουσ 

λειτουργίασ, άρνθςθ εξυπθρζτθςθσ και δυςφιμιςθ των οργανιςμϊν. Σζμπτον, θ διείςδυςθ 
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που αφορά ςτθν πρόκλθςθ άρνθςθσ εξυπθρζτθςθσ και ςτθν απαίτθςθ ςθμαντικϊν 

χρθματικϊν ποςϊν από ειςβολείσ για τθν αντιμετϊπιςθ των παρενοχλιςεων ανικει ςτισ 

απειλζσ αςφάλειασ. Φζλοσ, θ διαςτρζβλωςθ αποτελεί άλλθ μια είδουσ απειλι που 

ςχετίηεται με τισ προςπάκειεσ χρθςτϊν που παρανομοφν, να μεταμφιζηονται ςε 

εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ και εκμεταλλεφονται πλθροφορίεσ κι υπθρεςίεσ φζροντασ ςε 

δυςχερι κζςθ πρόςωπα προκαλϊντασ τουσ υλικζσ και μθ ηθμίεσ138.  

Διαδικτυακά, θ παρζμβαςθ ςτθν επικοινωνία δυο νόμιμων μερϊν μπορεί να 

προκφψει μζςω των εξισ τριϊν τρόπων. Η πρϊτθ είναι γνωςτι ωσ υποκλοπι 

(eavesdropping) κι ζχει να κάνει με πλθροφορίεσ οι οποίεσ ναι μεν δεν χρθςιμοποιοφνται, 

αλλά υπάρχει παραβίαςθ εμπιςτευτικότθτασ. Δεφτερον, μζςω τθσ παραποίθςθσ 

(tampering), όπου οι πλθροφορίεσ τροποποιοφνται ι μεταβάλλονται κατά τθ μεταφορά 

τουσ και τρίτον, μζςω τθσ πλαςτοπροςωπίασ (impersonation) όπου οι πλθροφορίεσ 

χρθςιμοποιοφνται από πρόςωπο το οποίο παριςτάνει το νόμιμο εκπρόςωπο. Αυτόσ ο όροσ 

χρθςιμοποιείται κι εναλλακτικά του όρου προςποίθςθ (spoofing) όπου κάποιοσ επιχειρεί να 

φανεί ςαν κάποιοσ άλλοσ ςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ. ταν θ αναφορά γίνεται ςε επίπεδο 

οργανιςμοφ, τότε ςτθ κζςθ του όρου πλαςτοπροςωπία χρθςιμοποιείται ο όροσ 

παραπλάνθςθ (misrepresentation).  

 

4.2. Βαςικοί χειριςμοί αςφάλειασ ςτο διαδίκτυο 

Ρι χειριςμοί αςφάλειασ (security controls) ςτο διαδίκτυο, οι οποίεσ ςτθν ουςία 

ςχετίηονται με διαφόρων ειδϊν τεχνικζσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ζτςι ϊςτε να γίνει 

επιτυχισ θ αςφάλεια όςων πλθροφοριϊν μεταδίδονται διαδικτυακά, κινοφνται ςε τζςςερισ 

κφριεσ κατευκφνςεισ.  

Η πρϊτθ αφορά τθν προςταςία τθσ εμπιςτευτικότθτασ δεδομζνων (data 

confidentiality) ςτθν οποία θ τεχνολογία τθσ κρυπτογράφθςθσ (encryption/ cryptography) 

αποτελεί το κλειδί. H φπαρξθ μθνυμάτων από μόνθ τθσ κακιςτά αναγκαία τθν προςταςία 

τθσ διακίνθςθσ δεδομζνων ςτο διαδίκτυο κι άρα θ εμπιςτευτικότθτα ροισ δεδομζνων είναι 

απαραίτθτθ. Η πικανότθτα διαρροισ πλθροφοριϊν είναι μεγαλφτερθ ςτθν περίπτωςθ που 

ζνασ ειςβολζασ ζχει δθμιουργιςει κρυφό κανάλι (covert channel) από όπου απλά με τθν 

καταγραφι των bits μπορεί να εξαγάγει ςυμπεράςματα ςχετικά με αυτά που 

παρακολουκεί. Σιο ςυγκεκριμζνα, οι επικζςεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται μζςω ανάλυςθσ 
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κίνθςθσ (traffic analysis) κι εξαλείφονται ιδίωσ με δυο μεκόδουσ ελζγχου κίνθςθσ δικτφου, 

τισ παρεμβολζσ ςτθν κίνθςθ (traffic pad) και τον ζλεγχο δρομολόγθςθσ (routing control). 

Υτθν πρϊτθ περίπτωςθ, ο διαχειριςτι αςφάλειασ ειςάγει πλαςτά μθνφματα με ςκοπό τθ 

ςυγκάλυψθ πραγματικϊν πλθροφοριϊν και ποςοτιτων τθσ κυκλοφορίασ αυτϊν. Υτθν άλλθ 

περίπτωςθ, ο διαχειριςτισ επεμβαίνει ενεργά ςτθν κυκλοφορία, κακυςτερϊντασ πακζτα 

δεδομζνων, αλλάηοντασ τουσ ενδιάμεςουσ κόμβουσ επίςκεψθσ ι και ςβινοντασ μερικά από 

αυτά.    

Η δεφτερθ τεχνικι αφορά ςτθν προςταςία μεταξφ των ςυμμετεχόντων μερϊν, 

δθλαδι τθν ακεραιότθτα (data integrity) των αποςτελλόμενων δεδομζνων κακϊσ και τθν 

επίλυςθ τθσ αδυναμίασ απάρνθςθσ ενεργειϊν (non repudiation). Για τθν προςταςία τθσ 

ακεραιότθτασ χρθςιμοποιοφνται και μθχανιςμοί δθμιουργίασ ςυνοψίςεων μθνυμάτων και 

ψθφιακϊν υπογραφϊν. Για τθν αδυναμία απάρνθςθσ χρθςιμοποιοφνται οι 

προαναφερκζντεσ μθχανιςμοί μαηί με υποδομζσ υποςτιριξθσ και διακίνθςθσ ψθφιακϊν 

πιςτοποιθτικϊν (Χ.509 certificates). Ωσ τρίτα ζμπιςτα μζρθ (Trusted Third Parties – TTPs), οι 

Αρχζσ Σιςτοποίθςθσ (Certification Authorities) δθμιουργοφν βαςικά τθν απαραίτθτθ 

εμπιςτοςφνθ μεταξφ των ςυμμετεχόντων μερϊν.  

Ρ τρίτοσ χειριςμόσ αςφάλειασ αφορά ςτον ζλεγχο τθσ ταυτότθτασ των χρθςτϊν 

(identification and authentication), των προγραμμάτων και των εξουςιοδοτιςεων με χριςθ 

ςυνκθματικϊν και ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν. Ρι πλθροφορίεσ ουςιαςτικά διακινοφνται 

κρυπτογραφθμζνεσ κι ο ζλεγχοσ αφορά πρϊτον, τθν ταυτότθτα των χρθςτϊν (user or entity 

authentication) που ςυμβαίνει ςτθν αρχι τθσ τοπικισ ςφνδεςθσ και οι μθχανιςμοί του 

ονομάηονται πρωτόκολλα αυκεντικοποίθςθσ και δεφτερον, τθν ταυτότθτα των ςυςτθμάτων 

ωσ πθγζσ προζλευςθσ μθνυμάτων 139(origin authentication). Αυτι θ λειτουργία ςτθρίηεται 

ςτουσ μθχανιςμοφσ ψθφιακϊν υπογραφϊν – πιςτοποιθτικϊν κι αξιοποίθςθσ ζμπιςτων 

τρίτων μερϊν.  

Φζλοσ, γίνεται αναφορά ςε κατευκφνςεισ ελζγχου προςπζλαςθσ (access control) κι 

εξουςιοδοτιςεισ (authorizations). Χρθςιμοποιοφνται διάφοροι μθχανιςμοί για το 

περιοριςμό ςτθν προςπζλαςθ των πόρων που υποςτθρίηουν πολιτικζσ αςφάλειασ οι οποίεσ 

παρζχουν μια πολλαπλϊν επιπζδων προςπζλαςθ ςτουσ χριςτεσ ανάλογα με το επίπεδο 

εμπιςτοςφνθσ που μποροφν να τεκμθριϊςουν. Η αςφάλεια του ελζγχου πρόςβαςθσ μπορεί 

να εφαρμοςτεί με διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ είναι οι ψθφιακζσ υπογραφζσ , τα 

ςυνκθματικά, τα firewalls.  
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Επιπλζον, καλζσ παράμετροι για τθ διαχείριςθ αςφάλειασ ςτο διαδίκτυο, αποτελοφν 

οι μθχανιςμοί (α) επίβλεψθσ (auditing) κι υπευκυνότθτασ (accountability) που 

καταγράφουν δθλϊςεισ ταυτότθτασ κι ενζργειεσ χρθςτϊν που αποκτοφν πρόςβαςθ ςτουσ 

πόρουσ, (β) ελζγχου αποδοτικότθτασ δικτφου (efficiency controls) που καταγράφουν και 

παρακολουκοφν τθ ςυνολικι απόδοςθ του δικτφου για τθν αποτροπι καταςτάςεων 

άρνθςθσ εξυπθρζτθςθσ, (γ) υποςτιριξθσ ςυνεργαςίασ των υπθρεςιϊν αςφάλειασ που 

προςφζρονται από εφαρμογζσ (callable security services from applications) οι οποίεσ  

ενδεχομζνωσ διακζτουν χαρακτθριςτικά αςφάλειασ που είναι απαραίτθτο να λειτουργοφν 

με ενιαίουσ τρόπουσ. Αυτι θ ζννοια προωκείται μζςω των Generic Security Service API, 

Generic Cryptographic Service API και Generic Audit Service API τεχνολογιϊν. 

 

4.3. Κρυπτογράφθςθ 

Η ανάγκθ για εμπιςτευτικότθτα ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ ικανοποιείται με τθν 

κρυπτογράφθςθ. Η κρυπτογραφία (cryptography) αφορά τον επιςτθμονικό κλάδο που 

αςχολείται με τθν μελζτθ, χριςθ κι ανάπτυξθ τεχνικϊν κρυπτογράφθςθσ κι 

αποκρυπτογράφθςθσ για τθν απόκρυψθ των περιεχομζνων των μθνυμάτων και τθ 

διευκόλυνςθ τθσ ανίχνευςθσ κακόβουλων μετατροπϊν ςτα μθνφματα140. Η κρυπτογράφθςθ 

(encryption/ encipherment) αποτελεί το ςθμαντικότερο αυτοματοποιθμζνο εργαλείο για 

τθν αςφάλεια δικτφων κι επικοινωνιϊν. Αφορά τθ διεργαςία μεταςχθματιςμοφ μθνυμάτων 

ςε ακατανόθτθ μορφι ϊςτε να μθν είναι αναγνϊςιμο από τρίτα μζρθ, μζςω τθσ χριςθσ 

κρυπτογραφικοφ αλγορίκμου. Η φπαρξι του είναι απαραίτθτθ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

εμπιςτευτικότθτασ και του απορριτου των μθνυμάτων και ςτθν περίπτωςθ που πζςουν ςε 

λάκοσ χζρια. Η αποκρυπτογράφθςθ (decryption / decipherment) ζχει να κάνει με τθν 

ανάκτθςθ του αρχικοφ μθνφματοσ μετά από κρυπτογράφθςθ κι εκτελείται από 

εξουςιοδοτθμζνο μζροσ.  

Η κρυπτογραφία βαςίηεται ςε τζςςερα βαςικά μζρθ:  

1. Κακαρό κείμενο- το αρχικό (plaintext), πρωτότυπο μινυμα ςε μορφι που μπορεί να 

αναγνωςτεί από τουσ ανκρϊπουσ.  

2. Κρυπτογραφθμζνο κείμενο (ciphertext)- το κακαρό κείμενο αφοφ υποςτεί 

κρυπτογράφθςθ, δθλαδι είναι το αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ κρυπτογραφικοφ 

αλγόρικμου πάνω ςτο αρχικό κείμενο.  
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3. Αλγόρικμοσ κρυπτογράφθςθσ (cipher) - αφορά μακθματικοφσ τφπουσ οι οποίοι 

χρθςιμοποιοφνται για κρυπτογράφθςθ του κακαροφ κειμζνου και μετατροπι του 

ςε κρυπτογραφθμζνο κείμενο κακϊσ και το αντίςτροφο. Αποτελεί δθλαδι τθ 

μζκοδο μεταςχθματιςμοφ των δεδομζνων ςε μορφι που να μθν μπορεί να 

αναγνωριςτεί από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 

4. Κλειδί (key) - το μυςτικό κλειδί που χρθςιμοποιείται για κρυπτογράφθςθ και 

αποκρυπτογράφθςθ ενόσ μθνφματοσ. Αφορά τθ διατιρθςθ τθσ μυςτικότθτασ των 

πλθροφοριϊν. Η ανκεκτικότθτα τθσ κρυπτογράφθςθσ βαςικά εξαρτάται από το 

μζγεκοσ των κλειδιϊν κι όχι τον αλγόρικμο. Αυτό το μζγεκοσ μετριζται ςε bits.   

Η κρυπτογραφία επιτρζπει επιπλζον τθν κρυπτογράφθςθ δυαδικϊν πλθροφοριϊν, 

όπωσ βίντεο, ιχου και εκτελζςιμων λειτουργικϊν μονάδων λογιςμικοφ για αςφαλι 

μετάδοςθ μζςω του διαδικτφου. Για κρυπτογράφθςθ μθνυμάτων μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν διάφοροι αλγόρικμοι. Ζνασ αλγόρικμοσ μπορεί να είναι αςφαλισ ακόμα 

κι αν είναι γνωςτόσ, αρκεί το κλειδί να μθν είναι γνωςτό141. Η εφρεςθ ενόσ κλειδιοφ είναι 

δυνατι με απλζσ δοκιμζσ όλων των πικανοτιτων μζςω ζνα υπολογιςτι, μζχρι να 

αποκρυπτογραφθκεί εν τζλει το ηθτοφμενο μινυμα. Αυτι είναι θ αιτία που το μζγεκοσ του 

κλειδιοφ αποτελεί τον κφριο παράγοντα διαςφάλιςθσ ενόσ μθνφματοσ142. Για παράδειγμα, 

αν ζνα κλειδί ζχει μζγεκοσ 4 bits τότε κα υπάρχουν δεκαζξι πικανζσ λφςεισ που μπορεί να 

δοκιμαςτοφν για να αποκρυπτογραφθκεί κάποιο μινυμα (2^4 = 16). Υτθ ςθμερινι εποχι 

όμωσ οι υπολογιςτζσ υψθλισ ταχφτθτασ μποροφν να δοκιμάςουν εκατομμφρια 

ςυνδυαςμοφσ μόλισ ςε ζνα δευτερόλεπτο. Φο πραγματικό μζγεκοσ του κλειδιοφ που 

χρθςιμοποιείται εξαρτάται από διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ είναι θ χριςιμθ διάρκεια 

ηωισ των δεδομζνων.  

Φα κρυπτογραφικά ςυςτιματα χρθςιμοποιοφνται για να παρζχουν μυςτικότθτα 

(secrecy), ακεραιτότθτα δεδομζνων (data integrity), αυκεντικοποίθςθ χρθςτϊν (user 

authentication), αδυναμία απάρνθςθσ (non- repudiation). 

Υε γενικζσ γραμμζσ υπάρχουν διάφοροι μζκοδοι κρυπτογραφίασ, κι ανάλογα με τα 

κλειδιά και τον τρόπο κρυπτογράφθςθσ ταξινομοφνται ςε κατθγορίεσ. Υφμφωνα με τα 

κλειδιά χρθςιμοποιοφνται (α) τα μυςτικά ι ςυμμετρικά κλειδιά (symmetric key) κι ζχουν να 

κάνουν με τθ χριςθ του ίδιου μυςτικοφ κλειδιοφ για κρυπτογράφθςθ κι 

αποκρυπτογράφθςθ και (β) τα δθμόςια ι αςφμμετρα κλειδιά (public or asymmetric key) τα 
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οποία για κρυπτογράφθςθ κι αποκρυπτογράφθςθ χρθςιμοποιοφν διαφορετικά κλειδιά, 

δθλαδι ζνα δθμόςιο κι ζνα προςωπικό κλειδί παραλιπτθ.  

Φϊρα, με βάςθ τον τρόπο κρυπτογράφθςθσ των μθνυμάτων υπάρχει θ μζκοδοσ τθσ 

δζςμθσ (block ciphers) κι αυτι τθσ ροισ (stream ciphers). Υφμφωνα με τθν πρϊτθ, 

μετατρζπεται το αρχικό μινυμα ςε δζςμεσ τισ οποίεσ κρυπτογραφοφν. Υε μια ςφνοδο, 

κρυπτογραφοφνται όλεσ οι ομάδεσ δεδομζνων από το ίδιο αρχείο με το ίδιο κλειδί. Υτθν 

ροισ, το μινυμα κρυπτογραφείται ανά byte/ bit κάκε φορά. Η κρυπτογράφθςθ εδϊ γίνεται 

με ζνα ςτακερά εναλλαςςόμενο κλειδί, επομζνωσ και θ ανκεκτικότθτα εξαρτάται από τθν 

γεννιτρια κλειδιϊν τθσ ροισ.  

 

Συμμετρική Κρυπτογραφία 

Για αρκετά χρόνια οι αλγόρικμοι κρυπτογράφθςθσ ιταν ςυμμετρικοί, δθλαδι 

χρθςιμοποιοφνταν το ίδιο κλειδί για κρυπτογράφθςθ κι αποκρυπτογράφθςθ ενόσ 

μθνφματοσ. Βαςίηεται ουςιαςτικά ςτθν φπαρξθ ενόσ μόνο μυςτικοφ κλειδιοφ, που 

γνωρίηουν μόνο τα ςυναλλαςςόμενα μζρθ. Αυτοφ του είδουσ θ κρυπτογράφθςθ καλείται 

επίςθσ κρυπτογράφθςθ ιδιωτικοφ κλειδιοφ143. Ρ πιο ευρφσ χρθςιμοποιοφμενοσ 

ςυμμετρικόσ αλγόρικμοσ κρυπτογράφθςθσ ιταν ο DES (Data Description Standard) - 

Σρότυπο Μρυπτογράφθςθσ Δεδομζνων, ο οποίοσ υιοκετικθκε το 1977 από το Εκνικό 

Ινςτιτοφτο Σροτφπων και Φεχνολογίασ (ΟISΦ). Από τότε όμωσ ζχουν εφευρεκεί κι άλλοι 

αλγόρικμοι, εξαιτίασ τθσ ευαιςκθςίασ του DES ςε επικζςεισ μεγάλθσ δφναμθσ.  

Ξια δυςκολία με τθν κρυπτογράφθςθ ςυμμετρικοφ κλειδιοφ ζχει να κάνει με τθ μθ 

εξαςφάλιςθ και μθ ταυτοποίθςθ του αποςτολζα και του παραλιπτθ144. Αν το ιδιωτικό 

κλειδί ενόσ server διανεμθκεί ςε πολλοφσ χριςτεσ, δεν υπάρχει τρόποσ το κλειδί να 

παραμείνει μυςτικό για αρκετό χρονικό διάςτθμα. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, το 1976 

επινοικθκε ζνασ νζοσ τφποσ αλγορίκμου, από τουσ Whitfield και Martin Hellmann που 

καλείται κρυπτογράφθςθ δθμόςιου κλειδιοφ.    

 

Αςφμμετρη Κρυπτογραφία 

Η αςφμμετρθ κρυπτογράφθςθ, επίςθσ γνωςτι ωσ κρυπτογράφθςθ δθμόςιου 

κλειδιοφ, χρθςιμοποιεί ηεφγοσ κλειδιϊν - ζνα δθμόςιο και ζνα ιδιωτικό (μυςτικό). Φα δφο 
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κλειδιά ςυνδζονται μεταξφ τουσ με μακθματικι ςχζςθ, δθλαδι όταν χρθςιμοποιθκεί το 

ζνα, τότε πρζπει απαραίτθτα να χρθςιμοποιθκεί και το άλλο κλειδί για τθν 

αποκρυπτογράφθςθ του μθνφματοσ. Ζτςι, μθνφματα μποροφν να αποςτζλλονται χωρίσ να 

υπάρχει ςυμφωνία εκ των προτζρων για τα κλειδιά145.  

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ του μθνφματοσ και τθσ αυκεντικότθτασ 

του δθμιουργοφ τα δυο κλειδιά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με δυο διαφορετικοφσ 

τρόπουσ. Υτθν μια περίπτωςθ, ο αποςτολζασ κρυπτογραφεί με το δθμόςιο κλειδί του 

παραλιπτθ το μινυμα και το αποςτζλλει. Ξετά ο παραλιπτθσ αποκρυπτογραφεί το 

μινυμα με το ιδιωτικό του κλειδί και το διαβάηει. Υτθν άλλθ περίπτωςθ χρθςιμοποιείται 

ψθφιακόσ φάκελοσ, δθλαδι  μια ςυνδυαςτικι μορφι. Σιο ςυγκεκριμζνα, ο αποςτολζασ 

κρυπτογραφεί με το ιδιωτικό του κλειδί τα δεδομζνα κι εν ςυνεχεία με το δθμόςιο του 

παραλιπτθ. Ρ παραλιπτθσ αποκωδικοποιεί το μινυμα αρχικά με το ιδιωτικό του κλειδί κι 

ακολοφκωσ με το δθμόςιο του αποςτολζα. Ματά αυτόν τον τρόπο γνωρίηουν και οι δυο 

πλευρζσ τθν ταυτότθτα του ενόσ και του άλλου146.  

Εξαιτίασ των παραπάνω υπολογιςμϊν που απαιτοφνται, θ αςφμμετρθ διαδικαςία 

είναι πιο αργι απ’ τθ ςυμμετρικι, αλλά παρζχει τθ δυνατότθτα ταυτοποίθςθσ του 

αποςτολζα, θ οποία εξαςφαλίηεται απ’ τθν κρυπτογράφθςθ του μυςτικοφ κλειδιοφ. Για 

κρυπτογράφθςθ μθνυμάτων δθμοςίου κλειδιοφ υπάρχουν μόνο δφο αλγόρικμοι147: o RSA 

και ο DiffieHellman.  

 

Ψηφιακζσ Υπογραφζσ 

Φο πρόβλθμα τθσ παραποίθςθσ και προςποίθςθσ ςτθν κρυπτογράφθςθ κι 

αποκρυπτογράφθςθ δεν ςυναντάται κι αυτό λόγω τθσ χριςθσ μιασ μακθματικισ 

ςυνάρτθςθσ που καλείται μονόδρομοσ τεμαχιςμόσ (one way hash) ι ςυνόψιςθ μθνφματοσ 

(message digest). Η εφαρμογι τθσ μονόδρομου τεμαχιςμοφ ςε ζνα μινυμα είναι ζνασ 

αρικμόσ που είναι μοναδικόσ για κάκε μινυμα και το περιεχόμενό του δεν μπορεί να 

εξαχκεί από τον αρικμό του τεμαχιςμοφ, γι’ αυτό και λζγεται μονόδρομοσ.  

Η χριςθ του προςωπικοφ κλειδιοφ για κρυπτογράφθςθ και του δθμόςιου για 

αποκρυπτογράφθςθ φζρει τθν ζννοια τθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε κάκε μινυμα που 

ςτζλνει ο αποςτολζασ. Ρ μονόδρομοσ τεμαχιςμόσ που δθμιουργείται για το κάκε μινυμα 
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κρυπτογραφείται με το προςωπικό κλειδί του αποςτολζα. O κρυπτογραφθμζνοσ 

τεμαχιςμόσ και θ πλθροφορία γι’ αυτόν αποτελοφν τθν ψθφιακι υπογραφι.  

Η ψθφιακι υπογραφι του παραλιπτθ αποκρυπτογραφείται με το δθμόςιο κλειδί του 

αποςτολζα. Υφμφωνα με τον αλγόρικμο τεμαχιςμοφ επανυπολογίηεται ο τεμαχιςμόσ του 

μθνφματοσ και ςυγκρίνονται οι δυο τεμαχιςμοί δθλϊνοντασ ζτςι πωσ ςε περίπτωςθ που δεν 

είναι ίδιοι ι το μινυμα ζχει τροποποιθκεί ι θ ψθφιακι υπογραφι δεν αντιςτοιχεί ςτου 

αποςτολζα το δθμόςιο κλειδί. Αν πάλι είναι ίδιοι τότε ο παραλιπτθσ είναι βζβαιοσ για τθν 

αντιςτοιχία του δθμόςιου κλειδιοφ με το προςωπικό που χρθςιμοποιικθκε για τθ 

δθμιουργία τθσ ψθφιακισ υπογραφισ148.   

Για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ απαιτοφνται δφο διαδικαςίεσ, πρϊτον θ 

δθμιουργία τθσ υπογραφισ και δεφτερον, θ επαλικευςι τθσ. Φα βιματα που 

ακολουκοφνται για τθ δθμιουργία τθσ ψθφιακισ υπογραφισ είναι: 

1. Ρ αποςτολζασ με τθ χριςθ του αλγόρικμου κατακερματιςμοφ (one way hash) 

δθμιουργεί τθ ςφνοψθ του μθνφματοσ (message digest) που επικυμεί να ςτείλει. Ζτςι, 

παράγεται μία ςειρά ψθφίων ςυγκεκριμζνου μικουσ.   

2. Ρ αποςτολζασ κρυπτογραφεί τθ ςφνοψθ με το ιδιωτικό του κλειδί. Σαράγεται 

ακολοφκωσ θ ψθφιακι υπογραφι, δθλαδι μία ςειρά ψθφίων ςυγκεκριμζνου πλικουσ.  

3. Η ψθφιακι υπογραφι - κρυπτογραφθμζνθ ςφνοψθ - προςαρτάται ςτο κείμενο και 

μζςω του δικτφου μεταδίδονται το μινυμα με τθ ψθφιακι υπογραφι.  

4. Ρ παραλιπτθσ αποςπά τθν ψθφιακι υπογραφι με το ιδιωτικό κλειδί του 

αποςτολζα. 

5. Ρ παραλιπτθσ δθμιουργεί τθ ςφνοψθ του μθνφματοσ εφαρμόηοντασ τον ίδιο 

αλγόρικμο κατακερματιςμοφ που ζλαβε. 

6. Εν ςυνεχεία, αποκρυπτογραφεί τθν 

7. κρυπτογραφθμζνθ ςφνοψθ του μθνφματοσ με το δθμόςιο κλειδί του αποςτολζα. 

8. Υυγκρίνει τισ δφο ςυνόψεισ κι εντοπίηει αν το μινυμα που ζλαβε είναι ακζραιο ι 

όχι.   
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Γράφθμα 4.1: Δθμιουργία ψθφιακισ υπογραφισ 

 

 

4.4. υνολικι Διαδικαςία Κρυπτογράφθςθσ 

Για τθ μετάδοςθ ενόσ μθνφματοσ από τον αποςτολζα ςτον παραλιπτθ, θ διαδικαςία 

τθσ κρυπτογράφθςθσ γίνεται με τθν ακολουκία των εξισ βθμάτων, τα οποία απεικονίηονται 

ςτο παρακάτω γράφθμα: 

1. Σραγματοποιείται εφαρμογι μονόδρομθσ ςυνάρτθςθσ κατακερματιςμοφ από τον 

αποςτολζα ςτο αρχικό μινυμα. Σαράγεται μια τιμι θ οποία αποτελεί τθ ςφνοψθ 

του μθνφματοσ και θ οποία πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για τθν επιβεβαίωςθ τθσ 

ακεραιότθτασ αυτοφ κατά τθν παραλαβι.  

2. Γίνεται κρυπτογράφθςθ τθσ ςφνοψθσ του μθνφματοσ από τον αποςτολζα μζςω τθσ 

χριςθσ του ιδιωτικοφ του κλειδιοφ, προκφπτοντασ ζτςι θ ψθφιακι υπογραφι. 

3. Δθμιουργείται ζνα τυχαίο ςυμμετρικό κλειδί από τον αποςτολζα το οποίο 

χρθςιμοποιείται για τθν κρυπτογράφθςθ (α) του μθνφματοσ που πρόκειται να 

αποςταλεί, (β) τθσ ψθφιακισ υπογραφισ και (γ) ενόσ αντίγραφου του ψθφιακοφ 

πιςτοποιθτικοφ το οποίο περιζχει το δθμόςιο κλειδί για υπογραφζσ. Σροκειμζνου 

να γίνει αποκρυπτογράφθςθ από τον παραλιπτθ, είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ενόσ 

αξιόπιςτου αντίγραφου του ςυμμετρικοφ κλειδιοφ του αποςτολζα.  
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4. Ρ αποςτολζασ πρζπει να διακζτει το πιςτοποιθτικό του παραλιπτθ. Αυτό το 

πιςτοποιθτικό περιζχει αντίγραφο του δθμόςιου κλειδιοφ, το οποίο κλειδί είναι 

διαφορετικό από αυτό για υπογραφζσ, για τθν κρυπτογράφθςθ μθνυμάτων. Για να 

μεταδοκεί με αςφάλεια το ςυμμετρικό κλειδί, ο αποςτολζασ πραγματοποιεί 

κρυπτογράφθςθ με το δθμόςιο κλειδί του παραλιπτθ. Φο κλειδί που πλζον είναι 

κρυπτογραφθμζνο αποτελεί τον ψθφιακό φάκελο κι αποςτζλλεται μαηί με το 

μινυμα που προζκυψε ςτο βιμα 3.  

5. Υτον παραλιπτθ αποςτζλλεται (α) το ςυμμετρικό κρυπτογραφθμζνο μινυμα με το 

ψθφιακό πιςτοποιθτικό του αποςτολζα και τθν ψθφιακι υπογραφι του κακϊσ και 

(β) το αςφμμετρα (με το δθμόςιο κλειδί του παραλιπτθ) κρυπτογραφθμζνο 

ςυμμετρικό κλειδί, δθλαδι ο ψθφιακόσ φάκελοσ.      

6. Για τθν απόκτθςθ του ςυμμετρικοφ κλειδιοφ, ο παραλιπτθσ αφοφ λάβει το μινυμα, 

αποκρυπτογραφεί τον ψθφιακό φάκελο με το δικό του ιδιωτικό κλειδί.  

7. Γίνεται αποκρυπτογράφθςθ του μθνφματοσ με το ςυμμετρικό κλειδί (με τθν 

υπογραφι και το πιςτοποιθτικό του αποςτολζα). 

8. Ρ παραλιπτθσ αποκρυπτογραφεί με το δθμόςιο κλειδί τθν ψθφιακι υπογραφι το 

οποίο περιζχεται ςτο πιςτοποιθτικό που ζλαβε, αποκτϊντασ ζτςι τθ ςυνόψιςθ του 

κρυπτογραφθμζνου μθνφματοσ.  

9. Ρ παραλιπτθσ χρθςιμοποιεί τθν ίδια μονόδρομθ ςυνάρτθςθ με τθν αρχικι του 

αποςτολζα παράγοντασ μια καινοφρια ςυνόψιςθ για το αποκρυπτογραφθμζνο 

μινυμα.  

10. Ξζςω τθσ ςφγκριςθσ τθσ ςυνόψιςθσ του μθνφματοσ που προζκυψε ςτον 

παραλιπτθ με αυτιν από τθν ψθφιακι υπογραφι του αποςτολζα γίνεται 

επιβεβαίωςθ του περιεχομζνου του μθνφματοσ και ότι κατά τθ μετάδοςθ δεν 

υπιρξε κάποιου είδουσ μεταβολι/ παρεμβολι μετά τθν ψθφιακι υπογραφι.  
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Γράφθμα 4.2: Ξετάδοςθ μθνφματοσ από τον αποςτολζα ςτον παραλιπτθ 

 

Σθγι: Σάγκαλοσ Γ. και Ξαυρίδθσ Ι., «Αςφάλεια Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων και Δικτφων», Εκδόςεισ: 

ΑΟΙΜΡΧΝΑ, Θεςςαλονίκθ 2002, ISBN 906-516-018-8 (ςελ.218) 

4.5. Ψθφιακά Πιςτοποιθτικά 

Ζνα ςφςτθμα κρυπτογράφθςθσ από μόνο του χωρίσ τθν φπαρξθ μιασ υπεφκυνθσ 

αρχισ  διαχείριςθσ των δθμόςιων κλειδιϊν δεν είναι τόςο χριςιμο. Αυτοφ του είδουσ θ 

αρχι κα πρζπει να μπορεί να διαςφαλίηει ότι ζνα δθμόςιο κλειδί αντιςτοιχεί ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο χριςτθ. Αυτι θ αντιςτοίχιςθ ενόσ χριςτθ ςε δθμόςιο κλειδί παρζχεται από 

ζνα πιςτοποιθτικό (certificate) που διανζμει θ Αρχι Σιςτοποίθςθσ (Certification Authority ι 

CA), που αποτελεί ζναν ζμπιςτο οργανιςμό. Αυτι θ Αρχι ζχει τθν ευκφνθ τθσ δθμιουργίασ, 

τθσ διανομισ, τθσ ανάκλθςθσ και γενικισ διαχείριςθσ των πιςτοποιθτικϊν. Η Σιςτοποίθςθ 

δθλαδι είναι θ διαδικαςία δζςμευςθσ ενόσ δθμόςιου κλειδιοφ ςε άτομο, οργανιςμό ι και 

οντότθτα. Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιοφνται τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά τα οποία 

αποτελοφν το μζςο μετάδοςθσ των τιμϊν των δθμόςιων κλειδιϊν με αςφαλι τρόπο149. Η 

πιςτοποίθςθ αποτελεί βαςικι λειτουργία των Χποδομϊν Δθμόςιου Μλειδιοφ (ΧΔΜ).  
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4.6. Η Τποδομι Δθμόςιου Κλειδιοφ (Public Key Infrastructure, PKI)                                      

Η Χποδομι Δθμόςιου Μλειδιοφ (ΧΔΜ) αποτελεί ςυνδυαςμό λογιςμικοφ, τεχνολογιϊν 

αςφμμετρθσ κρυπτογραφίασ και διαδικαςιϊν που πιςτοποιεί τθν εγκυρότθτα κάκε 

εμπλεκόμενου ςε μια ψθφιακι ςυναλλαγι. Ρι κυριότεροι μθχανιςμοί αςφάλειασ που 

καλφπτει θ ΧΔΜ είναι (α) το απόρρθτο τθσ επικοινωνίασ, όπου τα δεδομζνα προςτατεφονται 

από μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ, (β) θ ακεραιότθτα, όπου τα δεδομζνα προςτατεφονται 

μζςω μθχανιςμϊν κρυπτογράφθςθσ, (γ) θ πιςτοποίθςθ, όπου πραγματοποιείται 

επιβεβαίωςθ τθσ ταυτότθτασ του αποςτολζα και (δ) μθ άρνθςθ αποδοχισ, που ςυνδυάηει  

υπθρεςίεσ Σιςτοποίθςθσ και Ακεραιότθτασ και διαςφαλίηει τθ μθ αμφιςβιτθςθ τθσ 

πραγματοποιθκείςασ ςυναλλαγισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.  

 

4.7. φςτθμα Αςφάλειασ Εμπορίου μζςω Κινθτοφ 

Υιμερα οι απαιτιςεισ για αςφρματεσ αγορζσ μζςω Διαδικτφου ςυνεχϊσ αυξάνονται. 

Αλλά θ απάτθ μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν αποτελεί ςοβαρό ηιτθμα και τα SET και SSL ζχουν 

τα δικά τουσ προβλιματα. Για να ενιςχυκεί θ αςφάλεια των online αγορϊν ζχουν γίνει 

πολλζσ προτάςεισ. Για παράδειγμα, μια από αυτζσ είναι θ δθμιουργία ενόσ αςφαλοφσ 

ςυςτιματοσ εμπορίου μζςω του κινθτοφ (m-commerce), το οποίο ονομάηεται Υφςτθμα 

Αςφάλειασ Εμπορίου μζςω Μινθτοφ (Secure System M-Commerce - SMCS χάριν ςυντομίασ), 

με το οποίο οι χριςτεσ μποροφν να δθμιουργιςουν μια πιο αςφαλι ςυναλλαγι μζςω 

πιςτωτικισ κάρτασ για αγορζσ ςτο διαδίκτυο. Βαςικά, το SMCS ςυντονίηει τθ ροι μετρθτϊν 

ενόσ ςυςτιματοσ ςυναλλαγϊν και των οντοτιτων των πιςτωτικϊν καρτϊν ϊςτε να 

προςτατεφςει αποτελεςματικά τισ εκδοκείςεσ ςυναλλαγζσ ζναντι διαφόρων επικζςεων και 

για τθν αποφυγι διαρροισ πλθροφοριϊν. Φο προτεινόμενο ςφςτθμα επίςθσ απαςχολεί ζνα 

πυρινα ςφνδεςθσ δεδομζνων (Data Connection Core - DCC για ςυντομία) τθσ ζκδοςθσ τθσ 

κάρτασ για τθ ςφνδεςθ τθσ τράπεηασ με τουσ καταναλωτζσ πριν ξεκινιςει θ αςφρματθ 

επικοινωνία, ζτςι ϊςτε να βελτιωκεί αιςκθτά το επίπεδο αςφαλείασ του m-commerce 

περιβάλλοντοσ. Η κεωρθτικι ανάλυςθ150 των Fang-Yie Leu, Yi-Li Huang και Sheng-Mao 

Wang δείχνει ότι θ SMCS είναι πιο αςφαλζσ ςφςτθμα από ό, τι τα SET και SSL. Η ανάλυςθ 

επίδοςθσ δείχνει ότι το SMCS αποτελεί πράγματι ζνα εφικτό ςφςτθμα m-commerce. 
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 Σρόςφατα, θ άνεςθ και θ αςφάλεια τθσ αςφρματθσ επικοινωνίασ ζχουν βελτιωκεί 

ςθμαντικά151. Σολλοί άνκρωποι απολαμβάνουν τισ online αγορζσ τουσ με τισ πιςτωτικζσ 

τουσ κάρτεσ. μωσ, λόγω τθσ υποδομισ ενόσ αςφρματου ςυςτιματοσ, οι ςυναλλαγζσ που 

εκδίδονται δθμιουργοφνται αςφρματα. Από τθν άλλθ πλευρά, οι απάτεσ πιςτωτικϊν καρτϊν 

ςτισ μζρεσ μασ είναι ςοβαρζσ και μειϊνουν αιςκθτά τισ online αγορζσ για μερικοφσ 

ανκρϊπουσ152. Επίςθσ, λόγω τθσ ζντονθσ ανάπτυξθσ των αςφρματων δικτφων, των 

τρεχόντων ςυςκευϊν κινθτισ τθλεφωνίασ, όπωσ είναι τα ζξυπνα κινθτά τθλζφωνα, οι 

υπολογιςτζσ tablet και οι φορθτοί υπολογιςτζσ, όλα αυτά ζχουν παράςχει ςτουσ χριςτεσ 

ποικίλα χαρακτθριςτικά και υπθρεςίεσ, τα οποία ζχουν αλλάξει τθν κακθμερινι ηωι κακϊσ 

και τισ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ των ανκρϊπων. Υε γενικζσ γραμμζσ, ζνασ αςφαλισ 

μθχανιςμόσ πιςτωτικισ κάρτασ για το κινθτό εμπόριο κα πρζπει να προςτατεφει με 

αςφάλεια τισ αντίςτοιχεσ ςυναλλαγζσ και τισ προςωπικζσ πλθροφορίεσ. Σροσ το παρόν, 

όταν πραγματοποιοφνται ψϊνια ςε ζνα αςφρματο περιβάλλον, όπωσ για παράδειγμα θ 

πλθρωμι μζςω χριςθσ Secure Sockets Layer (SSL), πρζπει να αποςτζλλονται  ο αρικμόσ τθσ 

κάρτασ, θ θμερομθνία λιξθσ και άλλεσ πλθροφορίεσ για τον ζμπορο. Υτθν πραγματικότθτα, 

το SSL μπορεί να εξαςφαλίςει peer-to-peer παράδοςθ αςφάλειασ, αλλά δεν μπορεί να είναι 

ςίγουρο για τισ ταυτότθτεσ των υποκείμενων χρθςτϊν153.  

Για τθν επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ, οι οργανϊςεισ δικτφων Visa και 

MasterCard παρουςίαςαν ζνα θλεκτρονικό ςφςτθμα πλθρωμισ γνωςτό ωσ Αςφαλείσ 

Ηλεκτρονικζσ Υυναλλαγζσ154 (Secure Electronic Transaction - SET). Ωςτόςο, αυτό το ςφςτθμα 

ζχει τα δικά του προβλιματα. Σαραδείγματοσ χάρθ, ζνασ καταναλωτισ κα χρειαςτεί να 

υποβάλλει αίτθςθ για παραλαβι βεβαίωςθσ155. Αυτό ςθμαίνει ότι από τθν πλευρά του 

χριςτθ, θ αντίςτοιχθ πλθροφορία τθσ πιςτωτικισ κάρτασ κα πρζπει να αποκθκεφεται ςε 

ζνα ςκλθρό δίςκο. Επίςθσ, για να βελτιωκεί το επίπεδο αςφάλειασ του, το ςφςτθμα SET 

παίρνει πολφ χρόνο για τον υπολογιςμό πολφπλοκων κλειδιϊν αςφμμετρθσ 

κρυπτογράφθςθσ και αποκρυπτογράφθςθ156, παρζχοντασ ζτςι ςτουσ χριςτεσ μια εμπειρία 

                                                           
151

 Nabi, F., Secure business application logic for e-commerce systems - Computers and Security 24 (3), 208–217, 
2005 
152
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ενόχλθςθσ μζςω του κινθτοφ εμπορίου. Υιμερα, οι αυξανόμενεσ απαιτιςεισ για το κινθτό 

εμπόριο παρακινοφν για τθν καταςκευι ενόσ πιο αςφαλοφσ και βολικοφ μθχανιςμοφ m-

commerce. Ωσ εκ τοφτου, προτείνεται από τουσ Fang-Yie Leu, Yi-Li Huang και Sheng-Mao 

Wang  ζνα αςφαλζσ ςφςτθμα m-commerce το οποίο ονομάηεται SMC και ςυντονίηει τθ ροι 

μετρθτϊν από ζνα ςφςτθμα ςυναλλαγϊν και φορζων πιςτωτικισ κάρτασ για τθν ανάπτυξθ 

ενόσ αςφαλοφσ και άνετου περιβάλλοντοσ, χωρίσ τθν αφξθςθ επιπλζον περιοριςτικϊν 

μζτρων και πόρων ςχετικά με τθν ταμειακι ροι και τισ οντότθτεσ πιςτωτικϊν καρτϊν.  

Βαςικά, παράγεται ζνασ δυναμικόσ κωδικόσ ταυτότθτασ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ για να 

αντικαταςτιςει τισ πλθροφορίεσ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ ζτςι ϊςτε ο ζμποροσ 

διαπραγμάτευςθσ να μθν μπορεί να γνωρίηει τον πιςτωτικό αρικμό τθσ κάρτασ και τα 

ςτοιχεία αυτισ. Φο ςφςτθμα SMCS απαςχολεί επίςθσ Δεδομζνα Υφνδεςθσ Συρινα (Data 

Connection Core - DCC για ςυντομία) για τθ ςφνδεςθ με τθν τράπεηα ζκδοςθσ τθσ κάρτασ 

και τουσ καταναλωτζσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ αςφρματθσ επικοινωνίασ τουσ. Επιπλζον, θ 

τράπεηα ζκδοςθσ τθσ κάρτασ πιςτοποιεί το δυναμικό κϊδικα ταυτότθτασ τθσ πιςτωτικισ 

κάρτασ και το δυναμικό κϊδικα του εμπόρου απ’ ότι να επικυρϊνει απευκείασ τθν 

πιςτωτικι κάρτα και τισ πλθροφορίεσ του εμπόρου. Αυτό μπορεί επαρκϊσ να βεβαιϊςει τθ 

νομιμοποίθςθ του καταναλωτι και τθσ εμπορίασ του ζμπορου, ζτςι ϊςτε να αυξθκεί 

αποτελεςματικά το επίπεδο αςφάλειασ του ςυςτιματοσ SMCS.  

 

4.8. Επίπεδο Αςφαλϊν υνδζςεων (SSL - Secure Sockets Layer) 

Φο πρωτόκολλο αυτό ςχεδιάςτθκε προκειμζνου να πραγματοποιεί αςφαλι ςφνδεςθ 

με τον εξυπθρετθτι (server). Δθλαδι, παρζχει απόρρθτθ επικοινωνία μεταξφ εμπόρου και 

πελάτθ ςε μια ςυναλλαγι πλθρωμισ. Φο SSL χρθςιμοποιεί "κλειδί" δθμόςιασ 

κρυπτογράφθςθσ, με ςκοπό να προςτατεφει τα δεδομζνα κακϊσ "ταξιδεφουν" μζςα ςτο 

Internet. Σιο ςυγκεκριμζνα, παρζχει κρυπτογράφθςθ τθσ μεταδιδόμενθσ πλθροφορίασ 

(data encryption), υποχρεωτικι πιςτοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ του εξυπθρετθτι (server 

authentication) και προαιρετικι πιςτοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ του πελάτθ (client 

authentication) μζςω ζγκυρων πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενεσ από Αρχζσ Σιςτοποίθςθσ 

(Certificates Authorities). 

Φο SSL ςχεδιάςτθκε από τθ Netscape κι ζχει δφο βαςικά χαρακτθριςτικά. Φο πρϊτο 

είναι θ χριςθ ενόσ δθμόςιου κλειδιοφ και ο μθχανιςμόσ του ιδιωτικοφ κλειδιοφ για να 

                                                                                                                                                                      
Yong, X., Jindi, L., Electronic payment system design based on SET and TTP, International Conference on E-
Business and E-Government, 275–278, 2010 



- 79 - 
 

ςυνδζςει τισ δφο πλευρζσ ενόσ δικτφου ςφνδεςθσ. Ξε αυτόν το μθχανιςμό, μποροφν να 

ανταλλάξουν με αςφάλεια τα κρυπτογραφθμζνα μθνφματα το ζνα μζροσ με το άλλο. Φο 

δεφτερο είναι ότι κάνει χριςθ πιςτοποίθςθσ ενόσ τρίτου μζρουσ για να επιτρζψει ςτισ δφο 

πλευρζσ τθσ ςφνδεςθσ τθν επικφρωςθ τθσ πλθροφορίασ του ενόσ με τον άλλο157.   

Φο SSL διαςφαλίηει τισ λεπτομζρειεσ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν με τθ χριςθ του 

αρικμοφ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ και τθσ θμερομθνίασ λιξθσ αυτισ ι των διακζςιμων 

πλθροφοριϊν του κατόχου τθσ κάρτασ, και μεταδίδει τα κρυπτογραφθμζνα μθνφματα ςτον 

ζμπορο. Ρ ζμποροσ επαναχρθςιμοποιεί το κρυπτογραφθμζνα μθνφματα για να ηθτιςει από 

τθν τράπεηα ζκδοςθσ τθσ κάρτασ τθν αποπλθρωμι. Ρι καταναλωτζσ προτιμοφν αυτόν τον 

τρόπο, επειδι το ςφςτθμα δε ηθτάει από τουσ χριςτεσ να υποβάλλουν αίτθςθ για 

θλεκτρονικό πορτοφόλι και πιςτοποιθτικό αςφαλείασ ςτθν τράπεηα ζκδοςθσ τθσ κάρτασ. 

Αλλά το SSL ζχει δφο μειονεκτιματα. Φο πρϊτο είναι ότι οι δφο πλευρζσ  

μιασ ςφνδεςθσ SSL μποροφν μόνο να κακορίςουν αν επιτρζπεται ι όχι το άλλο 

μζροσ να χρθςιμοποιιςει το μθχανιςμό SSL. Αυτό ςθμαίνει ότι ο καταναλωτισ δεν γνωρίηει 

ποιοσ είναι ο ζμποροσ, αν είναι πράγματι ζννομοσ ζμποροσ ι ζνασ χάκερ. Ρφτε ο ζμποροσ 

γνωρίηει τθν ταυτότθτα του καταναλωτι, κι επίςθσ δεν μπορεί να επιβεβαιϊςει αν ο 

αρικμόσ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ του καταναλωτι είναι ςωςτόσ ι όχι158.  

Φο δεφτερο είναι ότι αν και το SSL είναι βολικό για τουσ καταναλωτζσ για να 

εκτελοφν τα ψϊνια ςτο διαδίκτυο μζςω ενόσ αςφρματου ςυςτιματοσ, όταν το SSL  

επικαλείται για τθν πραγματοποίθςθ μιασ ςυναλλαγισ, ο αρικμόσ τθσ κάρτασ και οι 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ του κατόχου μποροφν να φανοφν κακαρά ςτον ζμπορο, ζτςι πικανϊσ 

μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν κάποια άτομα. Εκτόσ αυτοφ, εάν ο αρικμόσ τθσ κάρτασ 

και οι άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ που ζχουν κλαπεί από τουσ χάκερ, χρθςιμοποιθκοφν 

παράνομα για αγορζσ μζςω διαδικτφου μποροφν να προκαλζςουν απϊλειεσ όχι 

μόνο ςτον κάτοχο τθσ κάρτασ, αλλά και ςτον ζμπορο ο οποίοσ κα ζχανε τα 

πριν από τθν καταβολι χρθμάτων προϊόντα, εάν ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ υπζβαλλε ςχετικζσ 

αποδείξεισ για τθν άρνθςθ πραγματοποίθςθσ αυτισ τθσ ςυναλλαγισ. ταν το SSL 

ολοκλθρϊνει μια ςυναλλαγι, ο ζμποροσ δεν μπορεί να κακορίςει αν αυτι θ ςυναλλαγι 

ολοκλθρϊνεται πριν από τθν παραλαβι τθσ ςχετικισ χρθματοδότθςθσ ι από τθν τράπεηα.  
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Η διαδικαςία SSL για ςυναλλαγι με πιςτωτικι κάρτα ζχει τζςςερα 

ςτάδια159. Υτο πρϊτο ςτάδιο, ο καταναλωτισ ενθμερϊνει τον ζμπορο ποια ζκδοςθ του SSL 

υποςτθρίηει το τερματικό, μια λίςτα κρυπτογράφθςθσ-αλγόρικμου και μια λίςτα 

ςυμπιεςμζνου αλγόρικμου που υποςτθρίηει θ ςυςκευι. Ρ ζμποροσ επιλζγει τισ υψθλότερεσ 

εκδόςεισ του SSL, ζναν κρυπτογραφθμζνο αλγόρικμο και ζνα ςυμπιεςμζνο αλγόρικμο για 

χριςθ. Υε δεφτερο ςτάδιο, ο ζμποροσ ςτζλνει τθ δικι του βεβαίωςθ και το δθμόςιο κλειδί  

του πρωτοκόλλου Diffie–Hellman ςτον καταναλωτι. Υτο τρίτο ςτάδιο, ο καταναλωτισ 

παραδίδει τθ δικι του βεβαίωςθ και το δθμόςιο κλειδί του πρωτοκόλλου Diffie–Hellman   

ςτον ζμπορο. Ξε το δθμόςιο κλειδί του εμπόρου (καταναλωτι) και 

το ιδιωτικό κλειδί του καταναλωτι (εμπόρου), ο καταναλωτισ (ζμποροσ) 

μπορεί να αντλιςει το κοινό μυςτικό κλειδί του πρωτοκόλλου Diffie–Hellman. Υτο τζταρτο 

ςτάδιο, ζνα μινυμα μεταφζρεται από τθν αποδζκτρια τράπεηα ςτον ζμπορο 

για να αποδείξει ότι το κλειδί τθσ διαδικαςίασ ανταλλαγισ και ο ζλεγχοσ ταυτότθτασ 

ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία. 

 

4.9. Αςφαλζσ φςτθμα υναλλαγϊν  

Ζνα αςφαλζσ ςφςτθμα ςυναλλαγϊν πρζπει να υποςτθρίηει τα εξισ160: 

 ιςχυρι αυκεντικοποίθςθ κάκε ςυμμετζχοντα βαςιςμζνθ ςτθ χριςθ 

πιςτοποιθτικϊν, ψθφιακϊν υπογραφϊν κι ζξυπνων καρτϊν.  

 Ιδιωτικότθτα ςυναλλαγϊν μζςω τθσ χριςθσ τθσ κρυπτογραφίασ. 

 ακεραιότθτα μζςω ςυνόψιςθσ μθνφματοσ. 

 μθ απάρνθςθ για αποφυγι αμφιςβθτιςεων των ςυναλλαγϊν. 

 πρωτόκολλα ςυναλλαγϊν.  

Υε γενικζσ γραμμζσ ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι πρόοδοσ τεχνικά και ςυνεχίηει να 

υιοκετείται το διαδίκτυο για τθν πραγματοποίθςθ ςυναλλαγϊν με χρθματικό αντίκριςμα. 

Ακολουκεί πίνακασ ςτον οποίο παρουςιάηονται μερικά από τα υπάρχοντα ςυςτιματα 

θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. Από αυτά τα ςυςτιματα, το SET ζχει αποκτιςει τθν μεγαλφτερθ 

αποδοχι ωσ αποδοτικό ςφςτθμα.  
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Πίνακασ 4.1: Υυςτιματα Ηλεκτρονικϊν Υυναλλαγϊν 

υςτιματα Ηλεκτρονικϊν υναλλαγϊν 

Cybercash Checkfree Digicash 

Netbill Project Intuit Electronic Funds Clearinghouse 

Netcheque iPK protocol Sandia’s Ecash system 

Net market Netscape Netbank 

VISA/MC SET Mondex IBM electronic commerce 

Security 1st Networkbank FSB GC Tech/ GlodeD  

Πθγι: Σάγκαλοσ Γ. και Ξαυρίδθσ Ι., «Αςφάλεια Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων και Δικτφων», Εκδόςεισ: 

ΑΟΙΜΡΧΝΑ, Θεςςαλονίκθ 2002, ISBN 906-516-018-8 (ςελ.231) 

4.10. Αςφαλείσ Ηλεκτρονικζσ υναλλαγζσ (SET - Secure Electronic Transactions) 

Φο SET κωδικοποιεί τουσ αρικμοφσ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ που αποκθκεφονται ςτον 

εξυπθρετθτι του εμπόρου. Φο ςφςτθμα ςυναλλαγισ SET αναπτφχκθκε από τισ VISA, 

MasterCard, IBM από κοινοφ κακϊσ κι άλλουσ οργανιςμοφσ161. πωσ το SSL ζτςι κι αυτό 

χρθςιμοποιεί το δθμόςιο και το ιδιωτικό κλειδί ωσ βάςθ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

διαδικαςίασ ανταλλαγισ μθνφματοσ. Ωςτόςο, το SET απαιτεί τόςο απ’ τουσ καταναλωτζσ 

και τουσ εμπόρουσ να κάνουν αίτθςθ για τθν απόκτθςθ πιςτοποίθςθσ SET και ςτθ ςυνζχεια 

να χρθςιμοποιιςουν το λογιςμικό για να ολοκλθρϊςουν μια ςυναλλαγι ςε απευκείασ 

ςφνδεςθ.  

Φο μεγαλφτερο πλεονζκτθμα τθσ SET, ςε αντίκεςθ με αυτό του SSL, είναι ότι και οι 

δφο πλευρζσ διαπραγμάτευςθσ μιασ ςφνδεςθσ μποροφν να επιβεβαιϊςουν τθν ταυτότθτα 

του ενόσ και του άλλου. Επιπλζον, το SET μπορεί να προςτατεφςει τα πιςτωτικά ςτοιχεία 

των καταναλωτϊν, δεδομζνου ότι ο ζμποροσ απαιτεί μόνο τα διαπιςτευτιρια SET του 

καταναλωτι πριν να μπορζςει να χρεϊςει τθν τράπεηα ζκδοςθσ τθσ κάρτασ162.  

                                                           
161

 Venkataiahgari, A.K., Atwood, J.W., Debbabi, M., Secure e-commerce transactions for multicast services. In 
IEEE International Conference on and Enterprise E-Commerce Technology, p. 18., 2006 
162

 Guan, H.J., The research of SET-based electronic payment system model, International Conference on E-
Business and Information System Security, 1–4 , 2009 
Li, Y., The design of the secure electronic payment system based on the SET protocol. International Conference 
on Computer Science and Information Technology, 29–33 , 2008 
Sherif, M.H., Serhrouchni, A., Gaid, A.Y., Farazmandnia, F., SET and SSL: electronic payments on the Internet. IEEE 
Symposium on Computers and Communications, 353–358, 1998 



- 82 - 
 

Ξε το μθχανιςμό SET, εάν ζνασ καταναλωτισ κζλει να πραγματοποιιςει ςυναλλαγι, 

κα πρζπει να εγκαταςτιςει ςτον υπολογιςτι το λογιςμικό θλεκτρονικοφ πορτοφολιοφ163, το 

οποίο ςαν ζνα πραγματικό πορτοφόλι, είναι υπεφκυνο για τθν αποκικευςθ των 

θλεκτρονικϊν μετρθτϊν. Σριν από τθ ςυναλλαγι, ο καταναλωτισ κα πρζπει πρϊτα να 

αποςφρει κάποιο ποςό μετρθτϊν από τθν τράπεηα. Η τράπεηα ςτθ ςυνζχεια πιςτοποιεί τθν 

ταυτότθτα του καταναλωτι, αφαιρεί το ποςό των χρθμάτων από το λογαριαςμό του 

καταναλωτι, και καταβάλει το ποςό των θλεκτρονικϊν μετρθτϊν ςτο θλεκτρονικό 

πορτοφόλι του καταναλωτι. Ξετά από αυτό, ο καταναλωτισ μπορεί να αγοράςει αγακά 

από τουσ καταςκευαςτζσ ι τα καταςτιματα. Η παραπάνω διαδικαςία δεν είναι πολφ φιλικι 

προσ τον καταναλωτι δεδομζνου ότι δεν είναι μθχανιςμόσ ''αρχικι απόλαυςθ – πλθρωμι 

ςτθ ςυνζχεια''.  

 

4.11. Τλοποίθςθ ενόσ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν υναλλαγϊν 

Για τθν Χλοποίθςθ ενόσ Ρλοκλθρωμζνου Υυςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Υυναλλαγϊν με 

αςφάλεια είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ διαφόρων μεκόδων πλθρωμϊν και οι πελάτεσ να 

ζχουν προ-εγκαταςτιςει λογιςμικό πλθρωμϊν καταναλωτι (customer wallet). Επιπλζον, το 

να υπάρχει ζνασ εξυπθρετθτισ πφλθσ πλθρωμϊν με μια τράπεηα κάνει επιτρεπτι τθ 

ςυμπλιρωςθ περιβάλλοντοσ θλεκτρονικοφ εμπορίου164.  

Φο λογιςμικό πλθρωμϊν καταναλωτι περιλαμβάνει λειτουργίεσ όπωσ το: 

 Φμιμα καταχϊρθςθσ για τοπικι καταχϊρθςθ ςτο λογιςμικό πλθρωμϊν 

καταναλωτι. 

 Φμιμα ειςόδου για τοπικι αυκεντικοποίθςθ καταναλωτϊν. 

 Φμιμα πιςτοποίθςθσ καταχϊρθςθσ καταναλωτι και πιςτοποίθςθσ τράπεηασ 

καταναλωτι. 

 Φμιμα αςφαλϊν πλθρωμϊν για αςφαλείσ ςυναλλαγζσ με τον προμθκευτι. 

 Φμιμα ερωτιςεων για πλθρωμζσ και παραγγελίεσ. 

 Φμιμα τοπικισ διαχείριςθσ πλθροφοριϊν με τισ πιςτωτικζσ κάρτεσ και ςχετικό 

τμιμα με τισ ςυναλλαγζσ. 

                                                           
163

 Chaudhary, A., Ahmad, K., Rizvi, M.A., E-commerce security through asymmetric key algorithm. International 
Conference Communication Systems and Network Technologies, 776–781, 2014 
164

 Σάγκαλοσ Γ. και Ξαυρίδθσ Ι., «Αςφάλεια Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων και Δικτφων», Εκδόςεισ: ΑΟΙΜΡΧΝΑ, 
Θεςςαλονίκθ 2002, ISBN 906-516-018-8 (ςελ.237) 
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Φο λογιςμικό εξυπθρετθτι προμθκευτι επικοινωνεί με τρεισ οντότθτεσ του 

ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ςυναλλαγϊν αςφάλειασ, ιτοι (α) καταναλωτζσ, που τουσ 

παρζχεται θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ ςυναλλαγϊν για πλθρωμζσ κι αγορζσ με αςφαλι τρόπο, 

(β) πφλεσ πλθρωμϊν (payment gateways) όπου εκτελοφνται ςυναλλαγζσ πιςτοποίθςθσ κι 

αςφαλϊν πλθρωμϊν, και (γ) τράπεηεσ, όπου εκτελοφνται λειτουργίεσ καταχϊρθςθσ και 

πιςτοποίθςθσ.    

Υυνικωσ, το λογιςμικό εξυπθρετθτι προμθκευτι εκτελεί λειτουργίεσ (α) διεπαφϊν κι 

αςφαλϊν θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν με τουσ καταναλωτζσ, (β) καταχϊρθςθσ και 

πιςτοποίθςθσ με τράπεηεσ, (γ) οικονομικϊν ςυναλλαγϊν με πφλεσ πλθρωμϊν και (δ) 

διαχειριςτικζσ του εξυπθρετθτι.  

  

4.12. Γραμμωτόσ κϊδικασ (Barcode) 

Η τεχνολογία του γραμμωτοφ κϊδικα αποτελεί τμιμα του γενικότερου τομζα 

τεχνολογιϊν αυτόματθσ αναγνϊριςθσ (Auto ID Technologies). Είναι ζνα εργαλείο ςφγχρονο, 

και βοθκά ςτθν ομαλι διακίνθςθ και διαχείριςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Η ανάπτυξθ 

αυτοφ του είδουσ τθσ τεχνολογίασ ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1960, για να 

εξυπθρετιςει τθν πλθρωμι προϊόντων ςτα καταςτιματα τροφίμων. Ρι πρϊτεσ εφαρμογζσ 

εμφανίςτθκαν ςτα τζλθ τθσ ίδιασ δεκαετίασ, ςε βιομθχανικό περιβάλλον, ςε μεγάλεσ 

αυτοκινθτοβιομθχανίεσ, με ςκοπό τον περιοριςμό του κόςτουσ εργαςίασ που αφοροφςε τθν 

παραγωγι. Ζντονθ χριςθ του παρουςιάςτθκε μετά τθν ανάπτυξθ των πρϊτων προτφπων, 

κυρίωσ λόγω των πιζςεων που αςκοφςαν αρκετοί πλζον χριςτεσ - προμθκευτζσ, 

υποκαταςκευαςτϊν μεγάλων βιομθχανιϊν, ςτα τζλθ του 1970. Ματά το 1980 εντάκθκε θ 

ανάπτυξθ του εξοπλιςμοφ και κατ' επζκταςθ και των τρόπων χριςθσ τθσ τεχνολογίασ 

γραμμωτοφ κϊδικα. 

 

4.13. Πυρινασ φνδεςθσ Δεδομζνων (DCC) 

Από τθν άποψθ τθσ αςφάλειασ, ςε ζνα αςφρματο περιβάλλον επικοινωνίασ 

υπάρχουν δφο βαςικά χαρακτθριςτικά. Σρϊτον, τα μθνφματα που μεταδίδονται αςφρματα 

είναι αναςφαλι δεδομζνου ότι οι χάκερσ, τα αςφρματα ςυςτιματα νόμιμθσ επιτελείασ και 

οι χριςτεσ μποροφν να λαμβάνουν τα μθνφματα ςτο ίδιο χρόνο. Δεφτερον, ζνα αςφρματο 

ςφςτθμα πρζπει να πιςτοποιεί τισ ταυτότθτεσ όςων παρουςιάηονται ανταποκριτζσ. Αν το 

ςφςτθμα και ζνασ από τουσ χριςτεσ του δεν ζχουν καμία ςχζςθ πριν από τθν αςφρματθ 
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επικοινωνία τουσ, τότε οι δφο οντότθτεσ κατά τθν ζναρξθ τθσ επικοινωνίασ τουσ, δεν 

μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα αςφαλζσ κανάλι για τθν ανταλλαγι μθνυμάτων. Φυςικά, 

οι δφο οντότθτεσ επίςθσ δεν μποροφν αμοιβαία να αναγνωρίςουν ο ζνασ τθν ταυτότθτα του 

άλλου από τθν ανταλλαγι αςφαλϊν μθνυμάτων. Αυτό κα προκαλζςει ςοβαρά 

προβλιματα, όπωσ οι απάτεσ πιςτωτικϊν καρτϊν ι θ διαρροι των δεδομζνων 

επικοινωνίασ165. 

Ξία από τισ μεκόδουσ για τθν επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ είναι θ δθμιουργία 

ενόσ μθχανιςμοφ επαλικευςθσ τθσ ταυτότθτασ μεταξφ των δφο οντοτιτων εκ των 

προτζρων. Μαλείται μθχανιςμόσ αςφαλείασ DCC, που χρθςιμοποιείται για να προ-ςυνδζςει 

το αςφρματο ςφςτθμα και τουσ χριςτεσ του. Για διαφορετικά ςυςτιματα αςφαλείασ και 

μθχανιςμοφσ επικοινωνίασ, το DCC ζχει διαφορετικά περιεχόμενα.  

 

4.14. Firewalls 

Η λζξθ firewall ζχει να κάνει με πυρίμαχουσ τοίχουσ που δεν επιτρζπουν τθν 

εξάπλωςθ τθσ φωτιάσ από δωμάτιο ςε δωμάτιο. Υχετικά με τα υπολογιςτικά ςυςτιματα 

νοοφνται ωσ θ αναγκαία λφςθ προςταςίασ αυτϊν ενϊ ςυνδζονται με δίκτυα που είναι κι 

αυτά ςυνδεδεμζνα ςτο διαδίκτυο. Σιο ςυγκεκριμζνα, ωσ firewall μπορεί να οριςτεί το 

λογιςμικό ι το υλικό που επιτρζπει ςε οριςμζνουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ με ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθριςτικά να ζχουν  πρόςβαςθ ςε ζνα προςτατευμζνο δίκτυο ι δικτυακό τόπο. Ζνα 

τζτοιο προςτατευτικό τείχοσ επιτρζπει τθν πλιρθ πρόςβαςθ ςτουσ ζςω, ςε υπθρεςίεσ ζξω 

από ςυγκεκριμζνο δίκτυο και παράλλθλα παραχωρεί άδεια πρόςβαςθσ επιλεκτικά ςτουσ 

ζξω. Ξε δυο λόγια, τα firewalls αποτελοφν μζκοδο αςφαλοφσ διατιρθςθσ δικτφου.  

Ζνα firewall αποτελείται από τρεισ ομάδεσ ςυνιςτωςϊν166. Σρϊτον, φίλτρα για 

μπλοκάριςμα ι και για παρακολοφκθςθ μετάδοςθσ ςυγκεκριμζνου είδουσ μθνφματοσ, 

δεφτερον, gateways για προϊκθςθ των αποδεκτϊν μθνυμάτων από τθ μια μεριά του 

firewall ςτθν άλλθ πλευρά και τρίτον, application proxies που εκτελοφν ζλεγχο ειδικισ 

πρόςβαςθσ ςε εφαρμογζσ, παρακολοφκθςθ και αναφορά. 

Ζνα ςφςτθμα firewall κα πρζπει να:  

 απορρίπτει κάκε πακζτο που ρθτά ζνασ κανόνασ δεν επιτρζπει να περάςει, 

 κρατά τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ ζξω απ’ το προςτατευμζνο δίκτυο, 

                                                           
165

 Wei, W., Li, J., Cao, L., Ou, Y., Chen, J., Effective detection of sophisticated online banking fraud on extremely 
imbalanced data. World Wide Web 16 (4), 449–475, 2013 
166

  www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/efarmoges_comp/kef6.pdf     

http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/efarmoges_comp/kef6.pdf
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 διακζτει προθγμζνα εργαλεία καταγραφισ, επίβλεψθσ και πρόκλθςθσ 

ςυναγερμοφ που κα μποροφν να αναλφουν τισ πραγματοποιθμζνεσ ςυναλλαγζσ 

για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων αναφορικά με τισ επικζςεισ και ςυνακόλουκα 

τθν προςαρμογι ςε υφιςτάμενθ πολιτικι αςφάλειασ. 

Σεριλθπτικά, ζνα τζτοιο ςφςτθμα πρζπει να μπορεί να προςφζρει υπθρεςίεσ 

αςφάλειασ ελζγχου προςπζλαςθσ ςυνδυάηοντασ μθχανιςμοφσ αυκεντικοποίθςθσ, 

εξουςιοδότθςθσ, επίβλεψθσ και κρυπτογράφθςθσ.   
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Κεφάλαιο 5: Διαχείριςθ Αςφάλειασ Πλθροφοριϊν 

O επιςτθμονικόσ κλάδοσ τθσ πλθροφορικισ ςτθν Ελλάδα υποφζρει από ζλλειψθ 

γενικισ αποδεκτισ ορολογίασ, ιδίωσ ςτο κζμα αςφάλεια πλθροφοριϊν. Ρι αγγλικζσ λζξεισ 

security, safety, insurance ςτα ελλθνικά αποδίδονται ωσ αςφάλεια. Επομζνωσ, χρειάηεται 

διαμόρφωςθ ενόσ κοινοφ λεξιλογίου για τα ηθτιματα τθσ Αςφάλειασ Σλθροφοριακϊν κι 

Επικοινωνιακϊν Υυςτθμάτων. ,τι ζχει αξία για ζναν οργανιςμό, για τισ επιχειρθςιακζσ του 

λειτουργίεσ, τθ ςυνζχιςθ φπαρξισ του, ονομάηεται αγακό (asset), ςυμπεριλαμβανομζνων 

των πλθροφοριακϊν πόρων. Φα αγακά διακρίνονται ςε φυςικά, πλθροφορίεσ, λογιςμικό, 

ανκρϊπουσ κι άυλα. Νόγω τθσ αξίασ (value) που ζχουν αυτά τα αγακά, χρθματικι ι μθ, θ 

προςταςία τουσ κεωρείται απαραίτθτθ. Ξε τθν φπαρξθ κάποιασ ηθμίασ (harm), θ αξία αυτι 

κα μποροφςε να μειωκεί. 

Ξια δυνθτικι αιτία πρόκλθςθσ παραβίαςθσ τθσ αςφάλειασ που μπορεί να επιφζρει 

ηθμία, καλείται απειλι (threat). Ρι απειλζσ μπορεί να είναι φυςικζσ, τεχνικισ φφςεωσ ι 

ανκρϊπινεσ. Ρι τελευταίεσ κατθγοριοποιοφνται ςε ςκόπιμεσ και τυχαίεσ. Απειλζσ 

πραγματοποιοφνται ςτθν περίπτωςθ που το αγακό ζχει ευπάκειεσ. Ξε τον όρο ευπάκεια 

(vulnerability) νοείται θ αδυναμία εκμετάλλευςθσ των απειλϊν απ’ τα αγακά. Ρι ευπάκειεσ 

διακρίνονται ςε υλικοφ, λογιςμικοφ, δικτφου, προςωπικοφ, διαχειριςτικισ φφςεωσ, 

κτθρίου. Επίςθσ, θ φπαρξθ ευπακειϊν είναι δυνατι χωρίσ να ζχουν εντοπιςτεί απειλζσ. Αν 

μια απειλι εκμεταλλευτεί μια ευπάκεια τότε προκφπτει παραβίαςθ αςφάλειασ κι άρα 

υπόκεινται επιπτϊςεισ.   

Η δυςμενισ αλλαγι ςτο επίπεδο επίτευξθσ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων ονομάηεται 

επίπτωςθ (impact). Ωσ παραδείγματα αναφζρονται θ οικονομικι απϊλεια, θ διακοπι 

λειτουργίασ, θ απϊλεια καλισ φιμθσ, κλπ.  

Υθμαντικι είναι και θ ζννοια του κινδφνου (risk) που αναφζρεται ςτο ενδεχόμενο μια 

απειλι να εκμεταλλευτεί ευπάκειεσ αγακϊν προκαλϊντασ ηθμία. Αντίμετρο ι αλλιϊσ μζτρο 

αςφάλειασ (safeguard, control, countermeasure) ονομάηεται το μζτρο διαχείριςθσ του 

κινδφνου. Εδϊ περιλαμβάνονται πολιτικζσ, κανόνεσ, διαδικαςίεσ, οδθγίεσ, οργανωςιακζσ 

πρακτικζσ ι δομζσ διαχειριςτικισ, τεχνικισ ι νομικισ φφςεωσ. Χπάρχει και ο όροσ υπόλοιπο 

κινδφνου που αναφζρεται ςτον κίνδυνο που απομζνει μετά τθν εγκατάςταςθ των μζτρων 

αςφάλειασ.  
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5.1. φςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Πλθροφοριϊν 

Εμπειρικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει πωσ το ζνα τρίτο του χρόνου των υπεφκυνων για τθν 

αςφάλεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων αφιερϊνεται ςε τεχνικά κζματα και τα δφο τρίτα 

ςτθν ανάπτυξθ πολιτικϊν διαδικαςιϊν, ςε μελζτεσ ανάλυςθσ κινδφνων, ςτθ διαμόρφωςθ 

ςχεδίων για επιχειρθςιακι ςυνζχεια και ςε δράςεισ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ ςχετικά 

με τθν αςφάλεια. Γενικϊσ είναι αποδεκτό ότι το προςωπικό αποτελεί πολφ μεγαλφτερθ 

απειλι για τθν αςφάλεια πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τα πρόςωπα εκτόσ του οργανιςμοφ. Φο 

επίπεδο αςφάλειασ πλθροφοριϊν εξαρτάται από τα αποδεκτά επίπεδα κινδφνου που ζχει 

κακορίςει ζνασ οργανιςμόσ, τθ λειτουργικότθτα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και το 

κόςτοσ που διατίκεται για τθν φπαρξθ τθσ αςφάλειασ.   

Φο ςφνολο των αλλθλοςυςχετιηόμενων δραςτθριοτιτων που χρθςιμοποιεί πόρουσ 

για το μεταςχθματιςμό των ειςροϊν ςε εκροζσ είναι γνωςτό ωσ διεργαςία (process). Η 

αςφάλεια πλθροφοριϊν είναι μια διεργαςία. Η πλθροφορία αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο 

κάκε οργανιςμοφ κι επακολοφκωσ θ προςταςία του αποτελεί ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ κι είναι 

επομζνωσ κζμα ανκρϊπων, κζμα διαχείριςθσ. Ρι ενζργειεσ υλοποίθςθσ μζτρων αςφάλειασ 

αναφζρονται ωσ ςτοιχεία τθσ διαχείριςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν. Για το ςυντονιςμό και 

τθ ςυςχζτιςθ αυτϊν των ενεργειϊν είναι απαραίτθτθ θ κζςπιςθ ςτόχων αναφορικά με τθν 

αςφάλεια πλθροφοριϊν και για τθν επίτευξθ αυτϊν χρθςιμοποιείται ζνα ςφςτθμα 

διαχείριςθσ πλθροφοριϊν.  

Ωσ ςφςτθμα διαχείριςθσ καλείται ζνα πλαίςιο πολιτικϊν, διαδικαςιϊν, οδθγιϊν και 

πόρων για τθν επίτευξθ ςτόχων. Υφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Σλθροφοριϊν (ΥΔΑΣ – 

Information Security Management System) είναι το τμιμα του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ του οργανιςμοφ που αφορά τθν αςφάλεια πλθροφοριϊν167. Για τθν 

αποτελεςματικότθτα ενόσ ΥΔΑΣ168 οι δραςτθριότθτεσ δε κα πρζπει να αποκλίνουν από τουσ 

ςτόχουσ τθσ κακ’ αυτισ επιχείρθςθσ. Ρι απαιτιςεισ οι ςχετικζσ με τθν αςφάλεια κα πρζπει 

να προςδιοριςτοφν φςτερα από μελζτθ κι ανάλυςθ τθσ διαχείριςθσ κινδφνου. Φο ΥΔΑΣ 

χρειάηεται να ζχει τθν υποςτιριξθ όλθσ τθσ διοίκθςθσ και να είναι ςυμβατό με τθν 

οργανωςιακι κουλτοφρα.  

Για τθ διαχείριςθ τθσ Αςφάλειασ Σλθροφοριϊν υπάρχουν διάφορεσ μεκοδολογίεσ 

που χρθςιμοποιοφν ι ςτθρίηονται ςε κάποιο από τα πολλά πρότυπα που ζχουν αναπτυχκεί.  

Ξια διαδεδομζνθ μζκοδοσ ελζγχου και βελτίωςθσ διαδικαςιϊν κατά τθν ανάπτυξθ ενόσ 

                                                           
167

 Μάτςικασ Υωκράτθσ Μ., “Διαχείριςθ τθσ Αςφάλειασ Σλθροφοριϊν”, Εκδόςεισ Σεδίο & Υωκράτθσ 
Μ.Μάτςικασ, Ακινα 2014, ςελ. 52 
168

 http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm  

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm
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Υυςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ Σλθροφοριϊν είναι θ μζκοδοσ Plan-Do-Check-Act 

(PDCA). Αυτι θ μζκοδοσ αποτελείται από τζςςερα επαναλθπτικά βιματα. Υτο βιμα 

Σχεδιαςμόσ (Plan) μελετάται θ αςφάλεια πλθροφοριϊν ςτον οργανιςμό, κζτονται οι ςτόχοι 

και ορίηονται οι τρόποι επίτευξθσ αυτϊν.  Υτο βιμα Υλοποίθςθ (Do) κζτονται ςε εφαρμογι 

τα μζτρα που τζκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. Εν ςυνεχεία, γίνεται Ζλεγχοσ (Check) 

απόκλιςθσ απ’ τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ και ζλεγχοσ των τελικϊν αποτελεςμάτων. Υτο τζταρτο 

βιμα Δράςθ (Act) γίνονται ενζργειεσ διόρκωςθσ και βελτίωςθσ των μζτρων.   

Φο ΥΔΑΣ ςτθν ουςία αφορά μία ενιαία διεργαςία που δζχεται ωσ είςοδο τισ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ του οργανιςμοφ και παρζχει ωσ ζξοδο τθ διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ 

πλθροφοριϊν. Υτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ αναλφεται κι εκτιμάται θ επικινδυνότθτα 

αςφάλειασ των πλθροφοριϊν. Δθλαδι, πραγματοποιείται:  

 Υτιριξθ από τθ Διοίκθςθ. 

 Μακοριςμόσ πεδίου εφαρμογισ (υπολογιςτικά ςυςτιματα, κλπ.). 

 Απογραφι πλθροφοριακϊν αγακϊν. 

 Ξελζτθ ανάλυςθσ κι εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ. 

 Μακοριςμόσ απαιτιςεων αςφάλειασ. 

 Δθμιουργία πολιτικισ αςφάλειασ.  

Υτθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ ακολουκείται μελζτθ που ςκοπό ζχει τθ μείωςθ τθσ 

επικινδυνότθτασ με τθ διαλογι κι εφαρμογι των κατάλλθλων μζτρων προςταςίασ. Δθλαδι, 

εφαρμόηεται:  

 Υχζδιο Διαχείριςθσ Επικινδυνότθτασ. 

 Ματανομι ρόλων και αρμοδιοτιτων. 

 Χλοποίθςθ ΥΔΑΣ. 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ και κατάρτιςθσ του προςωπικοφ. 

 Χλοποίθςθ διαδικαςιϊν ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν 

αςφάλειασ.  

Υτθ φάςθ ζλεγχοσ γίνεται αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων ςφμφωνα με τουσ αρχικά 

τικζμενουσ ςτόχουσ και πραγματοποιείται μια αναφορά αξιολόγθςθσ ςτθ διοίκθςθ. Η 

διαδικαςία του ελζγχου είναι επαναλθπτικι και γίνεται από το αρμόδιο τμιμα εςωτερικοφ 

ελζγχου. Υτο ςτάδιο τθσ δράςθσ εκτελοφνται ενζργειεσ που ζχουν κρικεί απαραίτθτεσ για τθ 

βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ διεργαςίασ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν. 

Ενθμερϊνεται θ διοίκθςθ κι ελζγχεται κι αξιολογείται θ ίδια θ διαδικαςία βελτίωςθσ των 

μζτρων προςταςίασ. Υυνδυάηοντασ τα τζςςερα βιματα τθσ μεκοδολογίασ PDCA με τo 
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πρότυπο ISO/IEC 27001 ορίηεται το πλαίςιο τθσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Σλθροφοριϊν, όπωσ 

παρουςιάηεται ςτο παρακάτω γράφθμα.  

 

Γράφθμα 5.1: Διαχείριςθ Αςφάλειασ Σλθροφοριϊν κατά  ISO/IEC 27001. 

 

 

 

 

Πηγή: Ιωάννηρ Μαςπίδηρ, Αζθάλεια Πληποθοπιών ζηο Γιαδίκηςο, ζελ. 208 ISBN: 978-960-603-193-9, 

Copyright © ΔΑΒ- ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, 2015 

 

Η υπόκεςθ ότι θ αςφάλεια είναι ηιτθμα τεχνολογικισ φφςεωσ είναι λανκαςμζνθ. Ρ 

Baskerville ςθμείωςε ότι τα πλθροφοριακά ςυςτιματα και θ αςφάλεια πρζπει να 

διαχωριςτοφν διαφορετικά κα υπάρξουν ςυγκροφςεισ και διαφωνίεσ για το ςφςτθμα και 

τθν αςφάλεια. Φο μοντζλο που παρουςιάηεται παρακάτω αναπτφχκθκε λαμβάνοντασ 

υπόψθ το παραπάνω κζμα και παρουςιάηεται ωσ μια κυκλικι επαναλθπτικι διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ κι ανάπτυξθσ μιασ ςτρατθγικισ αςφάλειασ πλθροφοριϊν.  
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Γράφθμα 5.2: Ξοντζλο Υτρατθγικισ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Baskerville, R. (1993), “Information systems security design methods: implications for 

information systems development”, ACM Computing Surveys, Vol. 25 No. 4, pp. 375-414  

 

H ανάλυςθ αναγκϊν επιχείρθςθσ είναι το πρϊτο βιμα για τθ δθμιουργία και τθ 

διατιρθςθ μιασ ςτρατθγικισ αςφάλειασ πλθροφοριϊν που κα πρζπει να αντανακλά τθν 

ολικι αποςτολι και τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει μια επιχείρθςθ.  
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Γράφθμα 5.3: Ανάλυςθ αναγκϊν επιχείρθςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πθγι: N. Kolokotronis C. Margaritis P. Papadopoulou P. Kanellis D. Martakos, "An integrated approach for 

securing electronic transactions over the Web", Benchmarking: An International Journal, 2002, Vol. 9 Iss 2 pp. 

166 – 181- Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/14635770210421836  

 

Η ανάλυςθ κινδφνου κι θ αξιολόγθςθ κόςτουσ ςυγκεκριμενοποιεί τουσ παράγοντεσ 

απ’ το προθγοφμενο βιμα που είναι κρίςιμοι για τθν πθγι πλθροφόρθςθσ. Σικανζσ 

ευπάκειεσ κι απειλζσ πρζπει να εξετάηονται ςε όλα τα  επίπεδα. Σαράλλθλα, πρζπει να 

πραγματοποιείται αξιολόγθςθ του κόςτουσ πικανισ ηθμίασ ςχετιηόμενθ με το κόςτοσ 

πρόλθψθσ από ςυγκεκριμζνθ απειλι ςυμπεριλαμβάνοντασ ςτον υπολογιςμό το χρόνο, τα 

ζξοδα και τουσ πόρουσ που κα διατεκοφν ςτθν κάκε περίπτωςθ. Ρ κάκε κίνδυνοσ πρζπει να 

κατθγοριοποιείται με βάςθ τθν πικανότθτα αυτοφ να ςυμβεί και τισ επιπτϊςεισ που 

ενδζχεται να φζρει.        

 

 

 

 

Επιχείρθςθ Δραςτθριότθτα 

Επιχείρθςθσ 

Υκοπόσ

Υτόχοσ 

Μρίςιμοσ 

Σαράγοντασ 

Επιτυχίασ 

Υφνολο 

Σλθροφοριϊν  

κακορίηει επθρεάηεται από  

καλφπτεται από 

απαιτεί 

απαιτεί 

απαιτεί 

ηθτά 

http://dx.doi.org/10.1108/14635770210421836


- 92 - 
 

Γράφθμα 5.4: Ανάλυςθ κινδφνου 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πθγι: N. Kolokotronis C. Margaritis P. Papadopoulou P. Kanellis D. Martakos, (2002),"An integrated approach for 

securing electronic transactions over the Web", Benchmarking: An International Journal, Vol. 9 Iss 2 pp. 166 – 

181- Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/14635770210421836  

 

Η υλοποίθςθ ςτρατθγικισ αςφάλειασ αναφζρεται ςτθν εγγφθςθ τθσ 

αποτελεςματικότερθσ χριςθσ των πόρων. Η πλθροφορία που ςυςςωρεφεται απ’ τα 

προθγοφμενα βιματα χρθςιμοποιείται για α) ταυτοποίθςθ υπθρεςιϊν αςφάλειασ που 

πρζπει να παρζχονται από τεχνικισ άποψθσ και για β) επζκταςθ τθσ ανάλυςθσ του 

ςυςτιματοσ και ςχεδιαςμοφ κακθκόντων κατά τθν εφαρμογι των επιχειρθματικϊν 

Μρίςιμοσ 

Σαράγοντασ 

Επιτυχίασ 
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διαδικαςιϊν. Υτθ διαδικαςία αυτι ςυμπεριλαμβάνεται θ εξζταςθ παρόμοιων αναφορϊν 

από άλλεσ επιχειριςεισ και θ εφαρμογι καλϊν πρακτικϊν. Διαφορετικά επίπεδα 

δεδομζνων χρειάηονται διαφορετικι παροχι αςφάλειασ.     

 

Γράφθμα 5.5: Ματθγοριοποίθςθ κινδφνου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πθγι: N. Kolokotronis C. Margaritis P. Papadopoulou P. Kanellis D. Martakos, (2002),"An integrated approach for 

securing electronic transactions over the Web", Benchmarking: An International Journal, Vol. 9 Iss 2 pp. 166 – 

181- Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/14635770210421836  

 

Φο τελευταίο βιμα που αφορά τον ζλεγχο, τθ μελζτθ και τθν ανάλυςθ μπορεί να 

εκτελεςτεί μζςω τθσ χριςθσ πλθκϊρων εργαλείων που είναι ευρζωσ διακζςιμα από 

προμθκευτζσ λογιςμικοφ. Η αποτελεςματικι χριςθ τουσ μπορεί να κακορίςει τθν ανάγκθ 

περαιτζρω ανάλυςθσ κι επανεξζταςθσ του επιπζδου κινδφνου κατά τθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ. Υε αυτό το βιμα μπορεί να εντοπιςτοφν μειονεκτιματα τθσ εφαρμοηόμενθσ 

ςτρατθγικισ ι ςθμαντικά κενά απ’ τθν αλλαγι των ςκοπϊν ι των δραςτθριοτιτων τθσ 

επιχείρθςθσ.  

Ρι μθχανιςμοί αςφάλειασ και οι μεμονωμζνεσ λφςεισ που εφαρμόηονται απ’ τουσ 

οργανιςμοφσ, προςφζρουν λφςθ ωσ προσ τθν αςφάλεια, αλλά μόνο ςε ότι ζχει να κάνει με 

το πεδίο εφαρμογισ. Για αυτό είναι επιτακτικι θ ανάγκθ οριςμοφ ενόσ πλαιςίου, ςτθ βάςθ 

του οποίου να αντιμετωπίηεται με ολιςτικι προςζγγιςθ το πρόβλθμα τθσ αςφάλειασ 

πλθροφοριϊν. Υτισ δράςεισ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνονται κεςμικζσ, οργανωςιακζσ αλλά και 

κοινωνικζσ δράςεισ.  

Ρι κεςμικζσ κατθγοριοποιοφνται ςε κανονιςτικζσ και νομικζσ. Σαράδειγμα 

κανονιςτικισ ρφκμιςθσ αποτελοφν τα πρότυπα και οι κϊδικεσ δεοντολογίασ που 
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ςυμπλθρϊνουν τθν υπάρχουςα νομοκεςία. Ξια άλλου είδουσ  κατθγοριοποίθςθ των 

κεςμικϊν ρυκμίςεων μπορεί να γίνεται με βάςθ το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογισ τουσ, 

ζχοντασ ζτςι διεκνείσ, περιφερειακζσ, εκνικζσ και τοπικζσ ρυκμίςεισ. Φζλοσ, οι 

ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ μποροφν να κατθγοριοποιοφνται με το τομεακό πεδίο εφαρμογισ 

τουσ. Υε περίπτωςθ που μια κεςμικι ρφκμιςθ εφαρμόηεται ςε πάνω από ζναν τομείσ τότε 

υπάρχει οριηόντια κεςμικι ρφκμιςθ. Αν όμωσ θ κεςμικι ρφκμιςθ αφορά ζναν τομζα, τότε 

υπάρχει κάκετθ κεςμικι ρφκμιςθ.  

Ρι οργανωςιακζσ ρυκμίςεισ ζχουν να κάνουν με τα μζτρα οργάνωςθσ που πρζπει να 

παίρνονται προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αςφάλεια των πλθροφοριϊν. Σαράδειγμα 

αποτελεί μια ςτρατθγικι και οι ςχετικζσ πολιτικζσ.  

Ζνα πρότυπο είναι ζνα ςφνολο αποδεκτϊν κριτθρίων, μεκόδων και διεργαςιϊν ι 

πρακτικϊν. Φα πρότυπα μπορεί να προκφπτουν από ενϊςεισ εταιρειϊν ι οργανιςμϊν 

προτυποποίθςθσ κατόπιν ζρευνασ και ευρφτερθσ ςυμφωνίασ. Σροτυποποίθςθ είναι θ 

διεργαςία ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ τεχνικϊν προτφπων. Σροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ 

ςυμμόρφωςθ ενόσ οργανιςμοφ με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ χρειάηεται αυτόσ να 

αξιολογείται με ςκοπό τθν απόκτθςθ του αντίςτοιχου πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ 

(πιςτοποίθςθ). Η πιςτοποίθςθ ορίηει τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και ελζγχου ενόσ 

οργανιςμοφ. Φα πιο γνωςτά πρότυπα αςφάλειασ πλθροφοριϊν είναι θ ςειρά ISO/IEC 27000 

και τα Common Criteria.  

 

5.2. Η ςειρά προτφπων ISO27k 

Η δθμιουργία ενόσ ΥΔΑΣ άρχιςε τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’80 όταν παρουςιάςτθκε θ 

πρόταςθ των «άριςτων ελαχίςτων μζτρων αςφάλειασ (baseline best controls)», ςτθν Αγγλία 

και ςτισ ΗΣΑ κυρίωσ. Η ιδζα αυτι αφοροφςε ςτθ δθμιουργία ενόσ καταλόγου με τα 

αποτελεςματικά μζτρα αςφάλειασ που πρζπει οφτωσ ι άλλωσ να εφαρμόςει ζνασ 

οργανιςμόσ. Φο 1990 ςυγκροτικθκε μια ομάδα εκπροςϊπων επιχειριςεων απ’ τθ 

βρετανικι κυβζρνθςθ προωκϊντασ τθν πρόταςθ προκφπτοντασ κατά αυτόν τον τρόπο ζνασ 

κϊδικασ καλισ πρακτικισ με αντικείμενο τθ διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν, ο 

οποίοσ υιοκετικθκε το 1995 απ’ το βρετανικό οργανιςμό προτυποποίθςθσ (BSI – British 

Standards Institute) ωσ BS 7799-1. Ξετά από δυο χρόνια δθμοςιεφτθκε το πρότυπο BS 

7799-2 το οποίο περιζγραφε τισ προδιαγραφζσ του ΥΔΑΣ. Φο δεφτερο πρότυπο χρθςίμευε 

ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρότυπο ςυμμόρφωςθσ για τθ δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ του 

ΥΔΑΣ κατά BS 7799-1.  
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Φο 1997-8 ζγιναν επιτυχείσ δοκιμζσ του ςυςτιματοσ και ξεκίνθςαν να δείχνουν το 

ενδιαφζρον τουσ για αυτά τα πρότυπα κι άλλεσ χϊρεσ, όπωσ θ Υουθδία, θ Αυςτραλία, θ 

Ινδία, θ Ρλλανδία. Ξζχρι τζλθ του 1999 τα πρότυπα είχαν υιοκετθκεί από 20 χϊρεσ.  

Φο 2000 το βρετανικό πρότυπο BS 7799-1 υποβλικθκε ςτο ISO/IEC ωσ ISO/IEC 17799 

και το 2002 αναρικμικθκε ςε ISO/IEC 27002. Ακολοφκωσ, το 2005 δθμοςιεφτθκε το BS 

7799-2 ωσ ISO/IEC 27001. Η ςειρά ISO27k ζχει ςχεδιαςτεί όμοια με τθ ςειρά ISO 9000, 

παρζχει ςυςτάςεισ καλϊν πρακτικϊν για τθ διαχείριςθ πλθροφοριϊν και κινδφνων και τα 

μζτρα αςφάλειασ μζςα ςτο περιβάλλον ενόσ ΥΔΑΣ. Η παροφςα κατάςταςθ των προτφπων 

τθσ ςειράσ παρουςιάηεται ακολοφκωσ. Φο ζτοσ δθμοςίευςθσ ακολουκεί τον αρικμό ςειράσ 

μετά τθν άνω και κάτω τελεία, π.χ. το ISO/IEC 27000:2016 είναι το πρότυπο 27000 που 

δθμοςιεφτθκε το ζτοσ 2016. Αναφζρονται ο αρικμόσ ςειράσ και το αντικείμενο των 

προτφπων169.  

 

Πίνακασ 5.1: Φα δθμοςιευμζνα πρότυπα τθσ ςειράσ ISO27k 

ISO/IEC 27000:2016 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Υυςτιματα διαχείριςθσ τθσ 

αςφάλειασ των πλθροφοριϊν - Επιςκόπθςθ και λεξιλόγιο 

ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27001:2013/Cor 1:2014, ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015  

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Υυςτιματα διαχείριςθσ τθσ 

αςφάλειασ των πλθροφοριϊν - Απαιτιςεισ 

ISO/IEC 27002:2013 , ISO/IEC 27002:2013/Cor 1:2014 , ISO/IEC 27002:2013/Cor 2:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Μϊδικασ πρακτικισ για τουσ ελζγχουσ 

αςφάλειασ των πλθροφοριϊν 

ISO/IEC 27003:2010 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Σλθροφορίεσ διαχείριςθσ τθσ 

αςφάλειασ των οδθγιϊν εφαρμογισ του ςυςτιματοσ. Σεριγράφει τθ διεργαςία λιψθσ 

ζγκριςθσ απ’τθ διοίκθςθ και τθν υλοποίθςθ του ΥΔΑΣ κι ορίηει το ζργο υλοποίθςισ του και 

παρζχει οδθγίεσ για το ςχεδιαςμό του ζργου ΥΔΑΣ για να αποτελζςει ςχζδιο υλοποίθςθσ 

αυτοφ.  

ISO/IEC 27004:2009 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Σλθροφορίεσ διαχείριςθσ τθσ 

                                                           
169

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=45306&pub
lished=on&includesc=true      

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66435&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54534&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66805&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=69378&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54533&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66806&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=69379&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42105&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42106&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=45306&published=on&includesc=true
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=45306&published=on&includesc=true
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αςφάλειασ των οδθγιϊν εφαρμογισ του ςυςτιματοσ. Δίνει κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ 

χριςθ μετριςεων ϊςτε να εκτιμθκεί θ αποτελεςματικότθτα ενόσ υλοποιοφμενου ΥΔΑΣ με 

βάςθ το ISO/IEC 27001. 

ISO/IEC 27005:2011 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Σλθροφορίεσ διαχείριςθσ των 

κινδφνων αςφαλείασ 

ISO/IEC 27006:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Απαιτιςεισ για φορείσ επικεϊρθςθσ 

και πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν  

ISO/IEC 27007:2011 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τον 

ζλεγχο των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν 

ISO/IEC TR 27008:2011 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τουσ 

ελεγκτζσ ςχετικά με τουσ ελζγχουσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν 

ISO/IEC 27010:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των 

πλθροφοριϊν για διατομεακζσ και δια-οργανωτικζσ επικοινωνίεσ 

ISO/IEC 27011:2008 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ 

διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν για τουσ οργανιςμοφσ τθλεπικοινωνιϊν με 

βάςθ το πρότυπο ISO / IEC 27002 

ISO/IEC 27013:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Μακοδιγθςθ για τθν ολοκλθρωμζνθ 

εφαρμογι του ISO / IEC 27001 και ISO / IEC 20000-1 

ISO/IEC 27014:2013 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Διακυβζρνθςθ τθσ αςφάλειασ των 

πλθροφοριϊν 

ISO/IEC TR 27015:2012 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ 

διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν για τισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ 

ISO/IEC TR 27016:2014 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των 

πλθροφοριϊν - Ρργανωτικι οικονομία 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56742&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62313&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42506&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45244&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=68427&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43751&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=64138&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43754&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43755&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43756&commid=45306
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ISO/IEC 27017:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Μϊδικασ πρακτικισ για τουσ ελζγχουσ 

αςφάλειασ των πλθροφοριϊν με βάςθ το πρότυπο ISO / IEC 27002 για τισ υπθρεςίεσ cloud 

ISO/IEC 27018:2014 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Μϊδικασ πρακτικισ για τθν 

προςταςία των προςωπικά αναγνωρίςιμων πλθροφοριϊν (PII-ΣΑΣ) ςτα δθμόςια ςφννεφα 

λειτουργϊντασ ωσ επεξεργαςτζσ ΣΑΣ  

ISO/IEC TR 27019:2013 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ 

διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν με βάςθ το πρότυπο ISO / IEC 27002 για 

ςυςτιματα ελζγχου τεχνολογικισ διαδικαςίασ ειδικά για τον κλάδο κοινισ ωφζλειασ 

ενζργειασ 

ISO/IEC TR 27023:2015 

 Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Χαρτογραφϊντασ τισ 

ανακεωρθμζνεσ εκδόςεισ του προτφπου ISO / IEC 27001 και ISO / IEC 27002 

ISO/IEC 27031:2011 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν 

τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ετοιμότθτα για τθν επιχειρθςιακι 

ςυνζχεια 

ISO/IEC 27032:2012 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Ρδθγίεσ για τθν αςφάλεια ςτον 

κυβερνοχϊρο 

ISO/IEC 27033-1:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Η αςφάλεια των δικτφων - Ξζροσ 1: 

Επιςκόπθςθ και ζννοιεσ 

ISO/IEC 27033-2:2012 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Η αςφάλεια των δικτφων - Ξζροσ 2: 

Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ αςφάλειασ των δικτφων 

ISO/IEC 27033-3:2010 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Η αςφάλεια των δικτφων - Ξζροσ 3: 

ςενάρια δικτφωςθσ Αναφοράσ - Απειλζσ, τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ και κζματα ελζγχου 

ISO/IEC 27033-4:2014 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Η αςφάλεια των δικτφων - Ξζροσ 4: 

Εξαςφάλιςθ των επικοινωνιϊν μεταξφ των δικτφων που χρθςιμοποιοφν πφλεσ αςφαλείασ 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43757&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61498&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43759&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61005&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44374&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44375&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=63461&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51581&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51582&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51583&commid=45306
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ISO/IEC 27033-5:2013 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Η αςφάλεια των δικτφων - Ξζροσ 5: 

Η εξαςφάλιςθ των επικοινωνιϊν ςε όλα τα δίκτυα που χρθςιμοποιοφν Εικονικά Ιδιωτικά 

Δίκτυα (VPNs) 

ISO/IEC 27034-1:2011 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ – Αίτθςθ Αςφάλειασ - Ξζροσ 1: 

Επιςκόπθςθ και ζννοιεσ 

ISO/IEC 27034-1:2011/Cor 1:2014 

ISO/IEC 27034-2:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Αίτθςθ Αςφάλειασ - Ξζροσ 2: 

Ρργάνωςθ κανονιςτικό πλαίςιο 

ISO/IEC 27035:2011 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Σλθροφορίεσ διαχείριςθσ 

περιςτατικϊν αςφαλείασ 

ISO/IEC 27036-1:2014 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Αςφάλεια των πλθροφοριϊν για τισ 

ςχζςεισ με τον προμθκευτι - Ξζροσ 1: Επιςκόπθςθ και ζννοιεσ 

ISO/IEC 27036-2:2014 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - αςφάλεια των πλθροφοριϊν για τισ 

ςχζςεισ με τον προμθκευτι - Ξζροσ 2: Απαιτιςεισ 

ISO/IEC 27036-3:2013 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Αςφάλεια των πλθροφοριϊν για τισ 

ςχζςεισ με τον προμθκευτι - Ξζροσ 3: Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν τεχνολογία τθσ 

πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ αςφάλεια τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ 

ISO/IEC 27037:2012 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τον 

προςδιοριςμό, τθν επιλογι, τθν απόκτθςθ και διατιρθςθ των ψθφιακϊν αποδεικτικϊν 

ςτοιχείων 

ISO/IEC 27038:2014 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Σροδιαγραφι για τθν ψθφιακι 

επιμζλεια 

ISO/IEC 27039:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Επιλογι, εγκατάςταςθ και λειτουργία 

των ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ ειςβολϊν (IDP) 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51584&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44378&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=64014&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55582&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44379&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59648&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59680&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59688&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44381&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44382&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56889&commid=45306
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ISO/IEC 27040:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Αςφάλεια αποκικευςθσ 

ISO/IEC 27041:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Μακοδιγθςθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

καταλλθλότθτασ και τθσ επάρκειασ τθσ μεκόδου διερεφνθςθσ περιςτατικϊν 

ISO/IEC 27042:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν 

ανάλυςθ και τθν ερμθνεία των ψθφιακϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

ISO/IEC 27043:2015 

Η τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ - Φεχνικζσ Αςφάλειασ - Αρχζσ διερεφνθςθσ των περιςτατικϊν 

και των διαδικαςιϊν 

 

Φα πρότυπα ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27006 είναι τα μόνα πρότυπα που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για πιςτοποίθςθ από τρίτα μζρθ. /μια επιχείρθςθ μπορεί να 

πιςτοποιθκεί από ανεξάρτθτουσ φορείσ για τθ ςυμμόρφωςθ του ΥΔΑΣ με το ISO/IEC 27001 

ενϊ ζνασ φορζασ πιςτοποίθςθσ μπορεί να διαπιςτευτεί ςφμφωνα με το ISO/IEC 27006. Φα 

υπόλοιπα πρότυπα δίνουν κατευκφνςεισ γενικισ φφςεωσ ι ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ170.  

Φο ISO/IEC 27001 είναι ζνα πρότυπο171 για ςυςτιματα διαχείριςθσ αςφάλειασ 

πλθροφοριϊν (ISMS) κι ανικει ςτθν οικογζνεια προτφπων ISO/IEC 27000. Φα πρότυπα 

περιλαμβάνουν εκατοντάδεσ πικανοφσ ελζγχουσ και μθχανιςμοφσ ελζγχου172. Υκοπόσ του 

προτφπου είναι να κζςει προδιαγραφζσ για το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ, τθ λειτουργία, 

τθν παρακολοφκθςθ, τον ζλεγχο και τθ ςυντιρθςθ ενόσ ΥΔΑΣ. Σεριζχει επίςθσ 

προδιαγραφζσ για τθν εκτίμθςθ και διαχείριςθ κινδφνων. Φο πρότυπο εφαρμόηετι ςε όλουσ 

τουσ τφπουσ οργανιςμϊν. 

Φο πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 αποτελεί το διεκνζσ πρότυπο για τθν αςφάλεια 

πλθροφοριϊν, ζχει αυςτθρζσ απαιτιςεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ που επθρεάηουν τθν 

εμπιςτευτικότθτα, τθν ακεραιότθτα και τθ διακεςιμότθτα των πλθροφοριϊν και των 

δεδομζνων. λα αυτά, από τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, τθ διαχείριςθ του 

ανκρωπίνου δυναμικοφ, τισ διαδικαςίεσ οργάνωςθσ, τισ διαδικαςίεσ λειτουργίασ, τισ 

ςυνεταιριςτικζσ ςχζςεισ, τισ πελατειακζσ ςχζςεισ, τθ ςυμμόρφωςθ με νομικζσ απαιτιςεισ, 

                                                           
170

 Μάτςικασ Υωκράτθσ Μ., “Διαχείριςθ τθσ Αςφάλειασ Σλθροφοριϊν”, Εκδόςεισ Σεδίο & Υωκράτθσ 
Μ.Μάτςικασ, Ακινα 2014, ςελ. 61 
171

 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27001:ed-2:v1:en  
172

 http://www.microsoft.com/online/legal/v2/el-gr/MOS_PTC_Security_Audit.htm  

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44404&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44405&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44406&commid=45306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44407&commid=45306
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27001:ed-2:v1:en
http://www.microsoft.com/online/legal/v2/el-gr/MOS_PTC_Security_Audit.htm
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μζχρι τθν αςφάλεια των υποδομϊν επικοινωνιϊν και πλθροφορικισ, τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ 

προςωπικοφ και το ςχεδιαςμό επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ173. 

Ζνασ οργανιςμόσ μπορεί να αποκτιςει πιςτοποίθςθ ISO 27001 για τα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν (ISMS) που διακζτει, θ οποία κατά κανόνα βαςίηεται 

ςτα Σρότυπα Αςφάλειασ Σλθροφοριϊν174 ISO 27002.  

 

5.3. Σο Οργανωςιακό Πλαίςιο Αςφάλειασ 

Η Σολιτικι Αςφάλειασ αναφζρεται ςτο οργανωςιακό πλαίςιο τθσ Αςφάλειασ 

Σλθροφοριϊν. Φο οργανωςιακό πλαίςιο περιλαμβάνει ζγγραφα για πολιτικζσ, κανόνεσ, 

διαδικαςίεσ και οδηγίεσ. Φο ςφνολο αυτϊν των εγγράφων καλείται Υχζδιο Αςφάλειασ.  Φο 

πλαίςιο αςφάλειασ αποτελεί κεντρικό ςθμείο αναφοράσ για τθν επικοινωνία μεταξφ των 

εμπλεκομζνων για να αναπτυχκεί κοινι αντίλθψθ περί του κζματοσ αςφάλεια και για να 

διευκολυνκεί θ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ.  

 

Πολιτικι Αςφάλειασ  

Η πολιτικι (policy) είναι μια τυπικι και ςφντομθ διλωςθ που εκφράηει τισ γενικζσ 

πεποικιςεισ, τουσ ςκοποφσ, τουσ ςτόχουσ και τισ διαδικαςίεσ ςε ςυγκεκριμζνο κζμα. Ρι 

πολιτικζσ ορίηουν τουσ ςτόχουσ και ςυνοδεφονται από κανόνεσ και οδθγίεσ. Η ςυμμόρφωςθ 

ςτθν πολιτικι είναι υποχρεωτικι και θ μθ-ςυμμόρφωςθ ιςοδυναμεί με πεικαρχικό 

παράπτωμα. Υτισ επιχειριςεισ ςυναντϊνται διάφορα είδθ πολιτικϊν αςφάλειασ 

πλθροφοριϊν. Υτο υψθλότερο επίπεδο ανικει θ οργανωςιακι πολιτικι αςφάλειασ 

πλθροφοριϊν που περιζχει: α) ςτόχουσ του οργανιςμοφ ςχετικά με τθν αςφάλεια 

πλθροφοριϊν, β) κακικοντα εμπλεκομζνων, γ) υποςτιριξθ τθσ Διοίκθςθσ ωσ προσ τθ 

ςυμμόρφωςθ, δ) πλάνο ελζγχου διαδικαςιϊν και ε) πλάνο κατάλλθλθσ κατάρτιςθσ 

προςωπικοφ.  

Υτο αμζςωσ χαμθλότερο επίπεδο, κάκε επιμζρουσ πολιτικι αςφάλειασ πλθροφοριϊν 

ςχετίηεται με ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ανκρϊπων εντόσ του οργανιςμοφ και καλφπτει 

ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ περιοχζσ. Σαραδείγματα αποτελοφν θ πολιτικι ελζγχου 

πρόςβαςθσ, θ πολιτικι αςφάλειασ επικοινωνιϊν, θ πολιτικι κρυπτογραφικϊν τεχνικϊν, θ 

πολιτικι ιδιωτικότθτασ και προςταςίασ πλθροφοριϊν προςωπικοφ χαρακτιρα, κ.ά.  

                                                           
173

 http://www.bsigroup.com/en-GB/iso-27001-information-security/  
174

 http://www.microsoft.com/online/legal/v2/el-gr/MOS_PTC_Security_Audit.htm  

http://www.bsigroup.com/en-GB/iso-27001-information-security/
http://www.microsoft.com/online/legal/v2/el-gr/MOS_PTC_Security_Audit.htm
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 Τα άλλα ςτοιχεία του πλαιςίου 

  Ρ όροσ κανόνεσ (standards) αναφζρεται ςε απαιτιςεισ που είναι υποχρεωτικζσ κι 

υποςτθρίηουν τισ πολιτικζσ. Ρι κανόνεσ καλφπτουν κζματα που αφοροφν το είδοσ τθσ 

χριςθσ του υλικοφ, του λογιςμικοφ, του πρωτοκόλλου, του προςωπικοφ που κα είναι 

υπεφκυνο. Η διαδικαςία (procedure) ςχετίηεται με τα βιματα που πρζπει να ακολουκθκοφν 

για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςκοποφ. Ρι διαδικαςίεσ ςκιαγραφοφν τον τρόπο προςταςίασ 

των πόρων κι αποτελοφν μθχανιςμοφσ επιβολισ πολιτικϊν. Ρι οδθγίεσ (guidelines) 

αφοροφν δθλϊςεισ, εντολζσ διοικθτικζσ που ςκοπό ζχουν τθν επίτευξθ των ςτόχων μιασ 

πολιτικισ, δεν είναι όμωσ υποχρεωτικζσ κι αποτελοφν υποδείξεισ ςτουσ χριςτεσ. Νόγω τθσ 

αλλαγισ του περιβάλλοντοσ, οι οδθγίεσ αλλάηουν ςυχνά.     

 

5.4. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Προςταςία Δεδομζνων 

Σρόςφατα, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, μζςω τθσ Ρδθγίασ τθσ ΕΕ για τθν προςταςία των 

δεδομζνων175, εφαρμόηει κανόνεσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων πιο αυςτθροφσ από 

αυτοφσ των Η.Σ.Α. και τισ περιςςότερεσ άλλεσ χϊρεσ/περιοχζσ. Για τθν επιβολι αυτϊν των 

κανόνων, θ ΕΕ απαγορεφει τθ μεταφορά προςωπικϊν δεδομζνων εκτόσ των ςυνόρων τθσ, 

δθλαδι δεν επιτρζπεται μεταφορά ςε άλλεσ χϊρεσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που ςυντρζχουν 

οι ςυνκικεσ που θ μεταφορά είναι νόμιμθ μζςω αναγνωριςμζνων μθχανιςμϊν, όπωσ για 

παράδειγμα μζςω του μθχανιςμοφ πιςτοποίθςθσ "Safe Harbor".  

Για να επιτραπεί θ ςυνεχισ ροι πλθροφοριϊν, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προχϊρθςε ςε 

ςφναψθ ςφμβαςθσ με το Χπουργείο Εμπορίου των Η.Σ.Α., με βάςθ τθν οποία οι οργανιςμοί 

των Η.Σ.Α. δφνανται να αποκτιςουν ίδια πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με τισ βαςικζσ αρχζσ 

του πλαιςίου αςφαλείασ Safe Harbor που προςομοιάηονται ςε γενικζσ γραμμζσ ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ Ρδθγίασ176.  

Για να κατορκϊςει μια επιχείρθςθ να μεταφζρει δεδομζνα από τθν ΕΕ ςτισ Η.Σ.Α. 

νόμιμα, ο οποιοςδιποτε οργανιςμόσ ςτισ Η.Σ.Α. πρζπει να πιςτοποιιςει δθμόςια ότι 

ςυμμορφϊνεται με τισ βαςικζσ αρχζσ του πλαιςίου αςφάλειασ Safe Harbor που 

ευκυγραμμίηονται με τουσ κανόνεσ τθσ ΕΕ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

 

                                                           
175

 http://www.export.gov/safeharbor/  
176

 http://safeharbor.export.gov/list.aspx  

http://www.export.gov/safeharbor/
http://safeharbor.export.gov/list.aspx
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5.5. Διακυβζρνθςθ – Επικινδυνότθτα - υμμόρφωςθ 

Ρι οργανιςμοί ζχουν αντιλθφκεί πλζον ότι οι άξονεσ Διακυβζρνθςθ – Επικινδυνότθτα 

– Υυμμόρφωςθ επθρεάηουν ςθμαντικά τθ λειτουργία του κι ουςιαςτικά 

αλλθλοςυμπλθρϊνονται κι άρα πρζπει να αντιμετωπίηονται ενιαία. Αυτοί οι άξονεσ, ςτθ 

διεκνι βιβλιογραφία είναι γνωςτοί με το ακρωνφμιο GRC από τα αρχικά των αντίςτοιχων 

αγγλικϊν όρων Governance – Risk – Compliance. H αντιμετϊπιςθ αυτϊν ενιαία, ωσ ςφνολο, 

αποτελεί απαίτθςθ ςτθ ςφγχρονθ εποχι. O οριςμόσ177 για το τρίπτυχο GRC ζχει ωσ εξισ: 

«είναι μία ολοκλθρωμζνθ, ολιςτικι προςζγγιςθ ςε επίπεδο εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, 

επικινδυνότθτασ και ςυμμόρφωςθσ που εξαςφαλίηει ότι ολόκλθροσ ο οργανιςμόσ δρα 

θκικά και ςφμφωνα με το αποδεκτό επίπεδο ανάλθψθσ επικινδυνότθτασ, τισ εςωτερικζσ 

πολιτικζσ και τουσ εξωτερικοφσ κανονιςμοφσ, δια μζςου τθσ ευκυγράμμιςθσ των 

ςτρατθγικϊν, των διαδικαςιϊν, τθσ τεχνολογίασ και των ανκρϊπων, βελτιϊνοντασ ζτςι τθν 

αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ επιχείρθςθσ.». Από αυτόν τον οριςμό 

προκφπτει το πλαίςιο αναφοράσ ενιαίασ διαχείριςθσ GRC, που παρουςιάηεται ακολοφκωσ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177 Racz, N., Panitz, J., Amberg, M., Weippl, E., & Seufert, A. (2010). Governance, risk & 

compliance (grc) status quo and software use: Results from a survey among large enterprises. 

Governance 1,1-2010. 
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Γράφθμα 5.6: Σλαίςιο αναφοράσ GRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χπάρχουν διακζςιμεσ ςτθν αγορά ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ κι εξειδικευμζνο λογιςμικό 

GRC που ικανοποιοφν για τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ τθν ανάγκθ αυτοματοποίθςθσ. Η 

αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν διευκολφνει ςθμαντικά ςτθ ςυμμόρφωςθ με κάκε 

ρυκμιςτικό πλαίςιο, ςτθ διενζργεια εςωτερικϊν ελζγχων, ςτθν αποτελεςματικότθτα και 

κακιςτά ευκολότερθ τθ διαδικαςία εντοπιςμοφ απειλϊν.  
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Κεφάλαιο 6: Ηλεκτρονικό Ζγκλθμα 

6.1. Οριςμόσ θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ 

Φο θλεκτρονικό ζγκλθμα ι «ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο» ι «e-ζγκλθμα» ι «ψθφιακό 

ζγκλθμα τεχνολογίασ» είναι ζνα φαινόμενο ιδιαίτερα δθμοςιευμζνο, αλλά θ αφξθςθ τθσ 

παγκόςμιασ διαςφνδεςθσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν ανάπτυξθ τθσ ςφγχρονθσ 

εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο. Μάκε εγκλθματικι δραςτθριότθτα που περιλαμβάνει 

ζναν υπολογιςτι είτε ωσ μζςο, ςτόχο ι ζνα μζςο για τθ διαιϊνιςθ περαιτζρω εγκλθμάτων 

εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του εγκλιματοσ ςτον κυβερνοχϊρο178. Ξια γενικευμζνθ 

ερμθνεία του εγκλιματοσ ςτον κυβερνοχϊρο μπορεί να είναι «παράνομεσ πράξεισ όπου ο 

υπολογιςτισ αποτελεί είτε ζνα εργαλείο ι ςτόχο ι και τα δφο μαηί». 

Η διάδοςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ και θ ςφγκλιςθ των ςυςκευϊν πλθροφορικισ 

και επικοινωνίασ ζχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται θ κοινωνικοποίθςθ κακϊσ 

και θ επιχειρθματικότθτα179. Ενϊ είναι ςυντριπτικά κετικι θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, 

υπάρχει όμωσ και θ ςκοτεινι τθσ πλευρά. Φο ζγκλθμα ακολουκεί τθν ευκαιρία που υπάρχει 

για τθ διάπραξι του. Υχεδόν κάκε πρόοδοσ ςυνοδεφεται από μια αντίςτοιχθ ομάδα 

εςτίαςθσ που πρζπει να αξιοποιθκεί για εγκλθματικοφσ ςκοποφσ180. 

«Φο ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο» ζχει χρθςιμοποιθκεί για να περιγράψει ζνα ευρφ 

φάςμα αδικθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των αδικθμάτων κατά δεδομζνων 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ςυςτθμάτων (όπωσ το "hacking"), υπολογιςτϊν που 

ςχετίηονται με πλαςτογραφία και απάτθ (όπωσ «phishing»), αδικθμάτων με ςεξουαλικό 

περιεχόμενο (όπωσ θ διάδοςθ τθσ παιδικισ πορνογραφίασ) και αδικθμάτων με πνευματικά 

δικαιϊματα (όπωσ θ διάδοςθ πειρατικοφ περιεχομζνου). 

Η μαγεία των ψθφιακϊν φωτογραφικϊν μθχανϊν και θ κοινι χριςθ φωτογραφιϊν 

ςτο διαδίκτυο αξιοποιείται από εγκλθματίεσ παιδικισ πορνογραφίασ. Η ευκολία τθσ 

θλεκτρονικισ τραπεηικισ και των online πωλιςεων παρζχει πρόςφορο ζδαφοσ για απάτεσ. 

Η θλεκτρονικι επικοινωνία, όπωσ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και τα μθνφματα 

SMS μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για καταδίωξθ και παρενόχλθςθ. Η ευκολία με τθν 

οποία τα ψθφιακά μζςα μποροφν να μοιραςτοφν ζχει οδθγιςει ςε μια ζκρθξθ παραβίαςθσ 

                                                           
178

 Rolf H. Weber, Internet of things: Privacy issues revisited, computer law & security review 31, 618–
627, Published by Elsevier Ltd, 2015 
179

 Soudabeh Vahdati & Niloofar Yasini, Factors affecting internet frauds in private sector: A case study in 
Cyberspace Surveillance and Scam Monitoring Agency of Iran, Computers in Human Behavior 51, 180–187, 
Elsevier Ltd., 2015 
180

 Paul Hunton, Data attack of the cybercriminal: Investigating the digital currency of cybercrime, Computer law 
& security review 28 (2012) 201e207 
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πνευματικϊν δικαιωμάτων. Η αυξανόμενθ εξάρτθςθ από υπολογιςτζσ και ψθφιακά δίκτυα 

κάνει από μόνθ τθσ τθν τεχνολογία ζνα δελεαςτικό ςτόχο είτε για τθν απόκτθςθ 

πλθροφοριϊν ι ωσ μζςο που προκαλεί αναςτάτωςθ και ηθμίεσ. Υθμαντικι επίςθσ είναι θ 

χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και κυρίωσ του Facebook τα τελευταία χρόνια. Η 

ελευκερία ζκφραςθσ και θ δυνατότθτα να ςχολιάηει ο κάκε χριςτθσ ςε οποιαδιποτε 

δθμοςίευςθ που ζχει κάνει πρόςωπο ι επιχείρθςθ και θ πρόςβαςθ ςε ανταλλαγι 

μθνυμάτων με άτομα που δεν υπάρχει εμπιςτοςφνθ ςχετικά με τθν πραγματικι ταυτότθτα 

των χρθςτϊν κάνει τθν απάτθ ακόμα ευκολότερθ181.   

 

6.2. Φορείσ Αςφάλειασ κατά του Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ 

 Διεφκυνςθ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ  

Η Διεφκυνςθ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ (ΔΙΔΗΕ) είναι αυτοτελισ κεντρικι 

υπθρεςία και υπάγεται απευκείασ ςτον κ. Αρχθγό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Ξε το Σ.Δ. 

178/2014 προβλζφκθκε θ ίδρυςθ και θ διάρκρωςι τθσ με ζδρα τθν Ακινα κακϊσ και θ  

Χποδιεφκυνςθ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ. 

Αποςτολι τθσ αποτελεί θ πρόλθψθ, θ ζρευνα και θ καταςτολι εγκλθμάτων ι 

αντικοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν, που διαπράττονται μζςω του διαδικτφου ι άλλων μζςων 

θλεκτρονικισ επικοινωνίασ. Υχετικά με τθν εςωτερικι τθσ δομι αποτελείται από πζντε 

τμιματα182 προςταςίασ του χριςτθ κι αςφάλειασ του Μυβερνοχϊρου. Σιο ςυγκεκριμζνα 

διακζτει (α) Φμιμα Διοικθτικισ Χποςτιριξθσ και Διαχείριςθσ Σλθροφοριϊν, 

(β) Φμιμα Μαινοτόμων Δράςεων και Υτρατθγικισ, (γ) Φμιμα Αςφάλειασ Ηλεκτρονικϊν και 

Φθλεφωνικϊν Επικοινωνιϊν και Σροςταςίασ Νογιςμικοφ και Σνευματικϊν Δικαιωμάτων, (δ) 

Φμιμα Διαδικτυακισ Σροςταςίασ Ανθλίκων και Ψθφιακισ Διερεφνθςθσ και (ε) Φμιμα 

Ειδικϊν Χποκζςεων και Δίωξθσ Διαδικτυακϊν Ρικονομικϊν Εγκλθμάτων. 

 

 Διεκνισ Ζνωςθ Αρχθγϊν Αςτυνομίασ 

Ζναν επιπλζον φορζα αςφάλειασ αποτελεί θ Διεκνισ Ζνωςθ Αρχθγϊν Αςτυνομίασ 

(IACP183) που φιλοξενεί το ετιςιο εκπαιδευτικό ςυνζδριο Δικαίου Επιβολισ Διαχείριςθσ 

Σλθροφοριϊν το οποίο εςτιάηει ςτθν πλθροφορικι τθσ αςφάλειασ και τθσ 

εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο. 

                                                           
181

 Serra Inci Celebi, How do motives affect attitudes and behaviors toward internet advertising and Facebook 
advertising?, Computers in Human Behavior 51 (2015) 312–324, Elsevier Ltd. 
182

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=53864&Itemid=378&lang=  
183

 http://www.iacp.org/  

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=53864&Itemid=378&lang
http://www.iacp.org/
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 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Επιπροςκζτωσ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) ζχει δθμιουργιςει ζνα ςϊμα που 

ονομάηεται το φόρουμ του εγκλιματοσ ςτον κυβερνοχϊρο και μερικά από τα ευρωπαϊκά 

κράτθ μζλθ ζχουν υπογράψει Υφμβαςθ του Υυμβοφλιου τθσ Ευρϊπθσ για το θλεκτρονικό 

ζγκλθμα το οποίο ςτοχεφει ςτθν τυποποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ νόμου ςχετικά με το ζγκλθμα 

ςτον κυβερνοχϊρο.  

 

 ENISA 

Ρ Ευρωπαϊκόσ Ρργανιςμόσ για τθν Αςφάλεια Δικτφων και Σλθροφοριϊν184 (ENISA), 

αποτελεί ευρωπαϊκό κζντρο εμπειρογνωςίασ για τθν αςφάλεια ςτον κυβερνοχϊρο. 

Ρυςιαςτικά βοθκά τα κράτθ μζλθ να εξοπλίηονται και να προετοιμάηονται για πρόλθψθ, 

εντοπιςμό κι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που αφοροφν τθν αςφάλεια των πλθροφοριϊν.  

Σαρζχει ςυμβουλζσ και λφςεισ τόςο ςε φορείσ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα των 

χωρϊν τθσ ΕΕ όςο και ςτα κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ. Επιπλζον, δθμοςιεφει εκκζςεισ και 

μελζτεσ για τθν αςφάλεια ςτον κυβερνοχϊρο. Αυτζσ οι μελζτεσ είναι ςχετικζσ με τθν 

αςφάλεια ςτο υπολογιςτικό νζφοσ, τθν προςταςία των δεδομζνων, τισ τεχνολογίεσ για τθ 

βελτίωςθ τθσ προςταςίασ, τθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ εμπίςτευςθσ για 

τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ και τον εντοπιςμό απειλϊν ςτον κυβερνοχϊρο. 

 

6.3. Η εγκλθματικότθτα ςε άλλεσ θπείρουσ  

Φα αποτελζςματα εκνικϊν ερευνϊν των ΗΣΑ επιβεβαιϊνουν τθν εικόνα που 

ςχθματίηεται ςχετικά με το ότι το ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο είναι ςτακερά και δραματικά 

υπό αφξθςθ. Ξια από τισ πιο διάςθμεσ πράξεισ εκνικισ ζρευνασ για τισ Ηνωμζνεσ Σολιτείεσ 

είναι θ «Ζρευνα Χπολογιςτϊν του εγκλιματοσ και τθσ Αςφάλειασ» που διεξιχκθ από το 

Ινςτιτοφτο Αςφάλειασ υπολογιςτϊν, με τθ ςυμμετοχι του Ρμοςπονδιακοφ Γραφείου 

Ερευνϊν Χπολογιςτϊν του Intrusion Squad ςτο Υαν Φρανςίςκο.  

Επιπλζον, πολλζσ διεκνείσ πθγζσ προειδοποιοφν ότι θ Ξζςθ Ανατολι γίνεται όλο και 

πιο ςθμαντικι πθγι εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο. Για παράδειγμα, θ Υαουδικι 

Αραβία κατατάςςεται ωσ θ θγετικι χϊρα τθσ περιοχισ που αποτελεί ςτόχο και πθγι 

κακόβουλων δραςτθριοτιτων ςε απευκείασ ςφνδεςθ (online). Eίναι επίςθσ 

θ νοφμερο ζνα πθγι κακόβουλων επικζςεων με βάςθ το Υυμβοφλιο Υυνεργαςίασ του 

                                                           
184

http://europa.eu/about-
eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/enisa/index_el.htm#goto_2   

http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/enisa/index_el.htm#goto_2
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/enisa/index_el.htm#goto_2
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Μόλπου. Η Αίγυπτοσ185 είναι μία από τισ χϊρεσ με τα περιςςότερα περιςτατικά 

«ψαρζματοσ» (phishing) ςτον κόςμο, με περίπου 1.763 περιςτατικά phishing και ςτθν 

κατάταξθ είναι αρκετά κοντά με άλλεσ χϊρεσ ςτθν περιοχι, όπωσ τθ Υαουδικι Αραβία, τα 

Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα και το Ματάρ. Δεν είναι δφςκολο να δοφμε ότι τα εγκλιματα 

ςτον κυβερνοχϊρο αυξάνονται ςτθν περιοχι λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ βάςθσ χρθςτϊν με 

φτωχι ευαιςκθτοποίθςθ ωσ προσ τθν αςφάλεια και ζλλειψθ κανονιςμϊν. Νόγω των 

κρθςκευτικϊν κινιτρων και των πολιτικϊν ηθτθμάτων τθσ περιοχισ, οι χάκερ (hackers) 

αποςτζλλουν με επιτυχία πολιτικά ι κρθςκευτικά μθνφματα μζςω του θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου προτρζποντασ τουσ χριςτεσ να ανοίξουν τα ςυνθμμζνα αρχεία, μολφνοντασ 

ζτςι τουσ υπολογιςτζσ με κακόβουλο λογιςμικό, προκειμζνου να επιτεκοφν ουςιαςτικά 

ςτθν υποδομι τθσ Ξζςθσ Ανατολισ όπωσ ςτισ ιςτοςελίδεσ επιχειριςεων που δρουν μζςω 

του θλεκτρονικοφ εμπορίου, ςτισ τράπεηεσ, ςτισ τθλεπικοινωνίεσ των κυβερνθτικϊν 

υπθρεςιϊν. 

ταν γίνεται αναφορά για ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο, ςυνικωσ εννοοφνται δφο 

μεγάλεσ κατθγορίεσ του αδικιματοσ. Ματά το πρϊτο, ζνασ υπολογιςτισ ςυνδεδεμζνοσ ςε 

ζνα δίκτυο είναι ο ςτόχοσ ςτο αδίκθμα. Αυτι είναι θ περίπτωςθ των επικζςεων ςτθν 

εμπιςτευτικότθτα, ακεραιότθτα ι/ και ςτθ διακεςιμότθτα του διαδικτφου. 

Η άλλθ κατθγορία αποτελείται από παραδοςιακά αδικιματα, όπωσ κλοπι, απάτθ, 

και πλαςτογραφία που διαπράττονται με τθ βοικεια των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 

ςυνδεδεμζνα ςε δίκτυο, τα δίκτυα υπολογιςτϊν και ςυναφείσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ 

και επικοινωνίασ. Φο ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο κυμαίνεται από θλεκτρονικι απάτθ, 

κλοπι και πλαςτογραφία, παραβιάςεισ τθσ ιδιωτικισ ηωισ, τθ διάδοςθ υλικοφ επιβλαβοφσ 

περιεχομζνου και του οργανωμζνου εγκλιματοσ. Υε πολλζσ περιπτϊςεισ, ςτθ ςυγγραφι 

νομοκετθμάτων εμπεριζχονται οριςμοί, ωςτόςο οι νομοκζτεσ δεν δίνουν πάντα καλζσ  

ερμθνείεσ186.  

Ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα για ακριβι οριςμό του εγκλιματοσ ςτον 

κυβερνοχϊρο είναι θ ζλλειψθ ςυγκεκριμζνων ςτατιςτικϊν δεδομζνων για τα αδικιματα 

αυτά. Δεδομζνου ότι θ αναφορά του εγκλιματοσ είναι προαιρετικι, τα αρικμθτικά ςτοιχεία 

είναι ςχεδόν ςίγουρα πολφ χαμθλότερα από τθν πραγματικι εμφάνιςθ του ςυναφοφσ 

δικτφου εγκλιματοσ187. 
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Υτο Δζκατο Υυνζδριο των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν Σρόλθψθ του Εγκλιματοσ και 

Θεραπεία των δραςτϊν, ςε ζνα εργαςτιριο αφιερωμζνο ςτα κζματα των εγκλθμάτων που 

ςχετίηονται με τα δίκτυα υπολογιςτϊν, το ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο είχε διαχωριςτεί ςε 

δφο κατθγορίεσ και ορίςτθκε: 

(α) με τθ ςτενι ζννοια ωσ κάκε παράνομθ ςυμπεριφορά που κατευκφνεται μζςω των 

θλεκτρονικϊν πράξεων που ςτοχεφουν ςτθν αςφάλεια των ςυςτθμάτων 

πλθροφορικισ και τθν επεξεργαςία των δεδομζνων από αυτζσ. 

(β) με τθ γενικότερθ ζννοια ωσ κάκε παράνομθ ςυμπεριφορά που διαπράττεται μζςω 

ι ςε ςχζςθ με ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ι του δικτφου, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εγκλθμάτων αυτϊν ωσ παράνομθ κατοχι και προςφορά 

ι ενοχλθτικι πλθροφορία μζςω ενόσ ςυςτιματοσ υπολογιςτι ι δικτφου.  

Φο ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο, ςφμφωνα με τουσ εν λόγω οριςμοφσ περιλαμβάνει 

υπολογιςτζσ και δίκτυα. Υτθν ζννοια ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο, θ λζξθ «κυβερνο" 

ςυνικωσ αναφζρεται ςτθν τζλεςθ ποιοτικά νζων αδικθμάτων που διευκολφνονται από τθν 

τεχνολογία των πλθροφοριϊν ι ενςωματϊνουν το κυβερνοχϊρο ςε πιο παραδοςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ.  

Φο ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο είναι ζνασ από τουσ ταχφτερα αναπτυςςόμενουσ 

τομείσ τθσ εγκλθματικότθτασ. λο και περιςςότεροι εγκλθματίεσ εκμεταλλεφονται τθν 

ταχφτθτα, τθν ευκολία και τθν ανωνυμία ότι οι ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ προςφζρουν ζνα 

ευρφ φάςμα για τθ διάπραξθ εγκλθματικϊν δραςτθριοτιτων188. Υτο παρελκόν, το ζγκλθμα 

ςτον κυβερνοχϊρο διαπράττονταν από άτομα ι μικρζσ ομάδεσ ατόμων. Ωςτόςο, πλζον 

υπάρχει μια αναδυόμενθ τάςθ με τα παραδοςιακά ςυνδικάτα του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ και επαγγελματίεσ με εγκλθματολογικό μυαλό που εργάηονται από κοινοφ 

ςυγκεντρϊνοντασ τουσ πόρουσ τουσ και τθν εμπειρογνωμοςφνθ τουσ. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα αποτελεί ςτισ μζρεσ μασ ο πόλεμοσ που ζχει ξεκινιςει διαδικτυακά189 από τουσ 

Anonymous με το ISIS. 

To ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο είναι παγκόςμιο ζγκλθμα190. Ωσ εξθγείται ςε 

ευρωπαϊκι ζκκεςθ τα εγκλιματα που ςχετίηονται με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ 

διαπράχκθκαν ςε κυβερνοχϊρο και δεν ςταματοφν τα ςφνορα ςτα ςυμβατικά των κρατϊν. 
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Ξποροφν να διαπράττονται από οπουδιποτε και από οποιονδιποτε χριςτθ του 

υπολογιςτι.  

 

6.4. Σο μζγεκοσ του προβλιματοσ και λόγοι για τθν ανάπτυξθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτον 

κυβερνοχϊρο 

Γνωρίηοντασ πόςο ζγκλθμα διαπράττεται μπορεί να βοθκιςει ςτο να παρκοφν 

αποφάςεισ ςχετικά με τισ δαπάνεσ για τθν αςφάλεια. Εκτιμιςεισ εμπειρογνωμόνων ςε 

κζματα αςφάλειασ των ετιςιων απωλειϊν από τθν εγκλθματικότθτα ςτον κυβερνοχϊρο  

κυμαίνονται από $555 εκατομμφρια ςε περιςςότερα από $13 δισ, αλλά ςτθν 

πραγματικότθτα δεν υπάρχουν ζγκυρεσ ςτατιςτικζσ αναφορζσ ςχετικά με τισ απϊλειεσ από 

αυτοφ του είδουσ το ζγκλθμα διότι δεν είναι γνωςτό πόςεσ είναι οι υποκζςεισ που δεν 

καταγγζλλονται. Ακόμα και όταν τα κφματα του κυβερνοχϊρου ζχουν επίγνωςθ των 

εγκλθμάτων, δεν αναφζρουν τισ απϊλειζσ τουσ, ιδιαίτερα αν οι απϊλειεσ αυτζσ μποροφν 

εφκολα να κρυφτοφν.  Ξε βάςθ άρκρο από το Σανεπιςτιμιο 191Gdansk με τθ δυναμικι 

ανάπτυξθ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου από τισ επιχειριςεισ ζχει αυξθκεί ραγδαία ο αρικμόσ 

των απειλϊν του υπολογιςτι και του επιπζδου των κινδφνων που ςχετίηονται με αυτζσ. 

Υφμφωνα με τθν ζκκεςθ Ponemon, «Ρ αντίκτυποσ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο 

ςτισ Επιχειριςεισ», κάκε εβδομάδα υπάρχει ζνασ μζςοσ όροσ 66 επιτυχθμζνων επικζςεων 

ςτον κυβερνοχϊρο που προκαλοφν διαταραχζσ. Ρι ςτοχευμζνεσ επικζςεισ κοςτίηουν 

$214.000. Ρι δαπάνεσ προκφπτουν από εγκλθματολογικι ζρευνα, επενδφςεισ ςτο κόςτοσ 

τθσ τεχνολογίασ και ςτθν ανάκτθςθ τθσ φιμθσ του «ονόματοσ» τθσ επιχείρθςθσ. 

Φα κφματα μπορεί μερικζσ φορζσ να χάςουν περιςςότερα από τθν αναφορά αυτϊν 

των εγκλθμάτων από ό, τι χάνουν ουςιαςτικά από το ίδιο το ζγκλθμα. Η «ντροπι», θ 

εκτροπι του προςωπικοφ ςτθν προετοιμαςία ςτοιχείων και μαρτυριϊν, τα νομικά ζξοδα, τα 

αυξθμζνα αςφάλιςτρα και θ ζκκεςθ των τρωτϊν ςθμείων και των αποτυχιϊν τθσ 

αςφάλειασ μποροφν όλα τα παραπάνω να προκφψουν από τθν αναφορά περιςτατικϊν του 

εγκλιματοσ ςτον κυβερνοχϊρο. 

πωσ κάκε πτυχι του εμπορίου και τθσ επικοινωνίασ ζχει αλλάξει από το 

διαδίκτυο, το ζγκλθμα ζχει εξελιχκεί επικερδζσ από τα εκατομμφρια των πικανϊν κυμάτων 

που ςυνδζονται ςε ζνα παγκόςμιο δίκτυο. Χπάρχουν διάφοροι λόγοι για τθν αφξθςθ τθσ 

εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο. Σρϊτα απ 'όλα, θ τεχνολογία για το θλεκτρονικό 
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ζγκλθμα ζχει γίνει πιο εφκολα προςιτι, τα εργαλεία λογιςμικοφ μποροφν να αγοραςτοφν ςε 

απευκείασ ςφνδεςθ που επιτρζπει ςτο χριςτθ να εντοπίςει ανοικτοφσ λιμζνεσ ι ακόμα και 

να βρει τον κωδικό πρόςβαςθσ. Αυτά τα εργαλεία επιτρζπουν ςε ζνα πολφ ευρφτερο 

φάςμα των ανκρϊπων να γίνουν παραβάτεσ. Φο ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο αυξάνεται 

λόγω τθσ εκκετικισ ςυνδεςιμότθτασ, του αυξθμζνου επιπζδου γνϊςθσ και τθσ διακζςιμθσ 

πλθροφορίασ διαδικτυακά. Υε ςφγκριςθ με άλλα εγκλιματα και αδικιματα γενικά 

απαιτείται μικρότερθ επζνδυςθ και μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε διάφορεσ τοποκεςίεσ, 

χωρίσ γεωγραφικοφσ περιοριςμοφσ και δίχωσ να λαμβάνονται υπόψθ τα ςφνορα. 

 

6.5. Σο μζλλον τθσ εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο 

Υτον αναπτυςςόμενο κόςμο του διαδικτφου, τόςο ςτθν προςωπικι ηωι όςο και ςτθν 

επαγγελματικι, το ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο αποτελεί ζνα διαρκϊσ αυξανόμενο 

πρόβλθμα. Η τιμωρία για αυτοφ του είδουσ τα εγκλιματα ζχει γίνει ζνα νζο πεδίο προσ 

διερεφνθςθ του εγκλιματοσ και τθσ επιβολισ του νόμου. Φο ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο 

ζχει δϊςει ςτουσ εγκλθματίεσ τθ δυνατότθτα να δρουν πζρα από τα ςφνορα. ταν μια 

πόρτα παραμζνει ανοικτι, το εγκλθματικό ςτοιχείο κα βρει τρόπο να μπει. Υε αυτι τθν 

περίπτωςθ, θ πόρτα για το ζγκλθμα είναι το Διαδίκτυο192. 

Φα εγκλιματα ςτον κυβερνοχϊρο είναι τεράςτια ςε ζκταςθ. Μυμαίνονται από 

ατομικι πράξθ κι εκτείνονται ςε μια αυξανόμενθ επικυμία διεκνοφσ οργανωμζνου 

εγκλιματοσ. Ρι απάτεσ (scams) μζςω του Διαδικτφου είναι ανεξζλεγκτεσ. Αποςτζλλονται 

μθνφματα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ιςτοςελίδων, που προςπακοφν να 

παραςφρουν τα ανυποψίαςτα κφματα ςε ιςτοφσ για εξαπάτθςθ. Φα προγράμματα Spy bots 

και Trojan προςπακοφν να ειςχωριςουν ςε ευαίςκθτεσ προςωπικζσ και επιχειρθματικζσ 

πλθροφορίεσ, να ςυγκεντρϊςουν όςα ςτοιχεία μποροφν με πρόκεςθ για  εγκλθματικι 

χριςθ. 

Φα εγκλιματα πιο προςωπικοφ χαρακτιρα αφκονοφν επίςθσ ςε ολόκλθρο το 

Διαδίκτυο. Σολλοί ιςτότοποι γνωριμιϊν και αρκετά μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι 

γεμάτα με απατεϊνεσ που παίηουν επικίνδυνα παιχνίδια με αρκετά κφματα. Αυτι θ 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ γίνεται ζγκλθμα όταν το άτομο πζφτει κφμα από άτομα που 

χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο για να ενιςχφςουν τισ αναςφάλειεσ τουσ, ενεργϊντασ ςε βάροσ 

τουσ. Δυςτυχϊσ, τα παιδιά είναι τα ςυχνότερα κφματα αυτοφ του είδουσ εγκλθμάτων. 
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Εξάλλου, τίτλοι ειδιςεων ςυχνά περιλαμβάνουν ιςτορίεσ κυμάτων με αυτά για εγκλιματα 

ςτον κυβερνοχϊρο.  

Ρριςμζνα κφματα ζχουν δεχκεί προςωπικζσ παραβιάςεισ διαπραγμζνεσ από 

εγκλθματίεσ με απευκείασ ςφνδεςθ ςε παιχνίδια κι εμφανίηονται ςτθν ουςία ωσ απλοί 

παίκτεσ. Η διατιρθςθ τθσ αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο ζχει γίνει όλο και πιο δφςκολθ 

υπόκεςθ. Χπάρχει ζνα ςφνολο από εταιρείεσ που αςχολείται με τζτοια προβλιματα. Η 

διαμόρφωςθ νζων νόμων για τθν επίτευξθ περιςςότερθσ αςφάλειασ αποτελεί γεγονόσ. 

Σρζπει να τονιςτεί ςε αυτό το ςθμείο ότι από τθ ςτιγμι που τα εγκλιματα γίνονται 

θλεκτρονικά, δεν υπάρχει αποτφπωμα που να μθν μπορεί να εξιχνιαςτεί. λα υπάρχουν 

ςτο διαδίκτυο.  Αυτό αποτελεί πλζον μια παγκόςμια αρζνα και θ ενίςχυςθ νόμων για τθν 

προςταςία των πολιτϊν κα γίνεται όλο κι εντονότερθ. 

Φο Κντερνετ των πραγμάτων (Internet of Things - IoT) είναι κι αυτό που πρζπει να 

λθφκεί υπόψθ για το μζλλον τθσ εγκλθματικότθτασ. Ζχει προβλεφκεί ιδθ κατά τον 

τελευταίο αιϊνα, αλλά ζχει μπει ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ τα τελευταία 15 χρόνια 

περίπου. Είναι ζνα όραμα το οποίο προβλζπει δυνθτικά διςεκατομμφρια «Σράγματα», 

όπωσ για παράδειγμα είναι οι ζξυπνεσ ςυςκευζσ και οι αιςκθτιρεσ, που ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ με τθ χριςθ μθχανισ με μθχανι, ενεργοποιϊντασ τθν τεχνολογία μζςω του 

Διαδικτφου ι άλλων τρόπων ςυνδεςιμότθτασ που είναι βαςιςμζνα 193ςε ΙΤ (IP-based). 

Υε ζνα ζξυπνο κτίριο - όπου τα ςυςτιματα κυμαίνονται από HVAC (κζρμανςθ, 

αεριςμό και κλιματιςμό), από τον ζλεγχο του φωτιςμοφ και τθ πρόςβαςθ απ’ τθν πόρτα ωσ 

τθν παρακολοφκθςθ βίντεο και των ανελκυςτιρων, όλα είναι ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ - 

μια απειλι για τθν αςφάλεια ςχετικι με τθ διατάραξθ ρεφματοσ ι φωτιςμοφ κα μποροφςε 

να προκαλζςει απϊλεια ηωισ, αν το κτίριο αναφζρεται ςε νοςοκομείο. Υε κτίρια γραφείων, 

ζνα ςτοιχείο ελζγχου πρόςβαςθσ πόρτασ που είναι χακαριςμζνο κα μποροφςε να 

προςφζρει ςε ζναν ειςβολζα μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ. Φα προβλιματα που 

ςχετίηονται με ςυςκευζσ IoT δεν είναι απλά υποκετικά. Ζνα παράδειγμα μιασ απειλισ είναι 

το ςκουλικι Stuxnet, το οποία ζχει τθν ικανότθτα να διαταράςςει τον ζλεγχο ενόσ 

βιομθχανικοφ ςυςτιματοσ, προκαλϊντασ εκτεταμζνεσ ηθμιζσ. Υτθν εγκλθματικότθτα από το 

ΙοΦ, πρζπει να λθφκεί μια διαφορετικι ςτάςθ. Σρζπει θ αςφάλεια να λθφκεί υπόψθ ιδθ 
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από το ςχεδιαςμό, πριν τθν καταςκευι του προϊόντοσ. Δεν μπορεί να «βιδωκεί», προςτεκεί 

ςτθ ςυνζχεια194.  

 

6.6.  Η χριςθ κλεμμζνων οικονομικϊν πλθροφοριϊν 

Ρι παραβάτεσ χρθςιμοποιοφν τα προςωπικά ςτοιχεία των κυμάτων με ποικίλουσ 

τρόπουσ. Ξεταξφ των πιο ςυνθκιςμζνων παραδειγμάτων χριςθσ είναι (FTC 2004, online): 

• Μλιςθ ςτον εκδότθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ για αλλαγι τθσ διεφκυνςθσ αποςτολισ 

τθσ χρζωςθσ του λογαριαςμοφ τθσ κάρτασ του κφματοσ, μετά τθν οποία ο 

λογαριαςμόσ χρεϊνεται κι άρα πραγματοποιείται ηθμία ςτο κφμα. Επειδι ο 

λογαριαςμόσ του κφματοσ αποςτζλλεται ςε διαφορετικι διεφκυνςθ, μπορεί να 

περάςει κάποιο χρονικό διάςτθμα πριν το κφμα ςυνειδθτοποιιςει ότι υπάρχει 

κάποιο πρόβλθμα. Υτθν Σεριφζρεια τθσ Delaware, ζνασ κατθγοροφμενοσ 

καταδικάςτθκε ςε ποινι φυλάκιςθσ 33 μθνϊν και $160,910.87 για τθν 

αποκατάςταςθ, και ζνασ άλλοσ κατθγοροφμενοσ ςε φυλάκιςθ 41 μθνϊν και 

$126,298.79 για αποκατάςταςθ λόγω τθσ διάκεςθσ των ονομάτων και των 

αρικμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ΑΞΜΑ) υψθλόβακμων ςτρατιωτικϊν ςε μια 

ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο και τθ χριςθ των ςτοιχείων αυτϊν για τθ δθμιουργία 

πιςτωτικϊν καρτϊν online.   

• Φο άνοιγμα νζων λογαριαςμϊν πιςτωτικισ κάρτασ ςτο όνομα του κφματοσ. ταν 

χρθςιμοποιοφνται οι πιςτωτικζσ κάρτεσ και δεν πλθρϊνονται οι λογαριαςμοί, 

αυτζσ οι κακυςτεριςεισ αποπλθρωμισ αποςτζλλονται ςτο λογαριαςμό του 

κφματοσ τισ οποίεσ καλείται να πλθρϊςει.   

• Σραγματοποίθςθ τθλεφωνικϊν κλιςεων. Υτισ Ηνωμζνεσ Σολιτείεσ ο 

κατθγοροφμενοσ είχε εμπλακεί ςε ζνα ςφςτθμα hacking που χρθςιμοποιοφςε 

οικιακοφσ υπολογιςτζσ για θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε πολλά από τα μεγαλφτερα 

τθλεφωνικά ςυςτιματα ςτισ Ηνωμζνεσ Σολιτείεσ για τθ λιψθ χιλιάδων 

αρικμθτικϊν καρτϊν (κωδικοί πρόςβαςθσ). Ρ κατθγοροφμενοσ, ο οποίοσ 

ομολόγθςε τθν ενοχι του για τθν κατοχι των ςυςκευϊν πρόςβαςθσ μθ 

εξουςιοδοτθμζνων και τθσ απάτθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, χρθςιμοποιϊντασ 

προςωπικοφσ υπολογιςτζσ για τθν απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςε ζνα τθλεφωνικό 

ςφςτθμα υπολογιςτι για το κατζβαςμα και τθ μεταφορά χιλιάδων κωδικϊν 
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πρόςβαςθσ που ςχετίηονται με τουσ αρικμοφσ καρτϊν τθσ εταιρείασ. Ματά τθ 

λιψθ αυτϊν των κωδικϊν, ο κατθγοροφμενοσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα πρόγραμμα 

του υπολογιςτι που είχε δθμιουργιςει για να αυτοματοποιιςει τθ μεταφόρτωςθ, 

και ανζκεςε ςτουσ ςυνωμότεσ του το πϊσ να χρθςιμοποιιςουν το πρόγραμμα. Ρ 

κατθγοροφμενοσ παραδζχκθκε ότι θ ηθμία που υπζςτθ θ εταιρεία ωσ αποτζλεςμα 

τθσ εγκλθματικισ ςυμπεριφοράσ του ιταν $955.965. Ματαδικάςτθκε ςε φυλάκιςθ 

18 μθνϊν και ςε $10.000 για αποκατάςταςθ.  

• Ξποροφν να πλαςτογραφιςουν επιταγζσ, πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ κάρτεσ, ι να 

επιτρζψουν θλεκτρονικζσ μεταβιβάςεισ ςε άλλο όνομα, και να υποκλζψουν τον 

τραπεηικό λογαριαςμό κυμάτων. Ζνα παράδειγμα αποτελεί το γεγονόσ μιασ 

γυναίκασ που μόλισ είχε επιςτρζψει από τισ διακοπζσ τθσ και βρικε ότι θ αδελφι 

τθσ είχε κάνει χριςθ τθσ πιςτωτικισ τθσ κάρτασ ($584) και είχε διαπράξει δόλιεσ 

δραςτθριότθτεσ ςτο όνομα τθσ αδελφισ τθσ. Φο κφμα δεν παρζλαβε ποτζ τίποτα 

από αυτά που είχε χρεωκεί. Επιπλζον, όταν άνοιξε τα μθνφματα του θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου τθσ ανακάλυψε ότι δεν είχε πρόςβαςθ, διότι θ αδελφι τθσ είχε 

κλζψει τθν ταυτότθτά τθσ. 

• Φθν κιρυξθ πτϊχευςθσ με άλλο όνομα για τθν αποφυγι πλθρωμισ χρεϊν για τθν 

αποφυγι τυχόν ζξωςθσ κι οποιαςδιποτε πλθρωμισ. 

• Η αγορά ενόσ αυτοκινιτου με τθ λιψθ δανείου ςε άλλο όνομα. Υτισ Ηνωμζνεσ 

Σολιτείεσ, ο εναγόμενοσ καταδικάςτθκε για τθ χριςθ τθσ θμερομθνίασ γζννθςθσ 

κακϊσ και του Αρικμοφ Ξθτρϊου Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ του κφματοσ  για τθν 

εφαρμογι τθσ δράςθσ του on-line με ςκοπό τθν υποκλοπι πιςτωτικϊν καρτϊν 

από τρεισ εταιρείεσ ϊςτε να εφαρμόςει τθν αγορά ςε απευκείασ ςφνδεςθ για 

δάνειο $15.000. Υτθν πραγματικότθτα χρθςιμοποιοφςε τα ζςοδα του δανείου για 

το αυτοκίνθτο ωσ επζνδυςθ ςε δικι του επιχείρθςθ. (Ρ κατθγοροφμενοσ, αφοφ 

ομολόγθςε τθν ενοχι του για τθν κλοπι τθσ ταυτότθτασ του κφματοσ 

καταδικάςτθκε ςε ποινι φυλάκιςθσ 7 μθνϊν και ςε $27.000 για αποκατάςταςθ).  

 

6.7. Ηλεκτρονικό Ζγκλθμα 

Πζραν τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ μζςω τθσ τεχνολογίασ, υπειςζρχονται 

και παράμετροι που ευνοοφν τθν  ανάπτυξθ νζων μορφϊν εγκλθματικότθτασ οι οποίεσ 

κεςμοκετοφνται με τον όρο «Ηλεκτρονικό Ζγκλθμα» ι «Ηλεκτρονικι απάτθ». Υφμφωνα με 

το Νεξικό τθσ Οζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Γ. Ξπαμπινιϊτθ (αναφζρεται ςτον Οδθγό 
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Προςταςίασ Καταναλωτϊν 2005), «απάτθ» είναι: (1) μεκοδευμζνθ (μθ νόμιμθ ι 

νομιμοφανισ) ενζργεια, που αποςκοπεί ςτθν παραπλάνθςθ (εξαπάτθςθ) κάποιου, ϊςτε να 

ωφελθκεί αυτόσ χάριν του οποίου γίνεται θ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια, (2) αξιόποινθ 

ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ) κατά τθν οποία, κάποιοσ με ςκοπό να αποκομίςει είτε ο 

ίδιοσ είτε και τρίτοσ παράνομο περιουςιακό όφελοσ, βλάπτει ξζνθ περιουςία πείκοντασ 

κάποιον ςε πράξθ, παράλειψθ ι ανοχι, με τθν παρουςίαςθ εν γνϊςει του ψευδϊν 

γεγονότων ωσ αλθκινϊν ι τθν ακζμιτθ απόκρυψθ ι παραςιϊπθςθ αλθκινϊν γεγονότων195.  

Ωσ «Ηλεκτρονικά Εγκλιματα» κεωροφνται οι αξιόποινεσ εγκλθματικζσ πράξεισ  που 

ςε μεγάλο βακμό υπαγορεφονται από οικονομικοφσ λόγουσ και τελοφνται με τθ χριςθ 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ δεδομζνων. Ξεγάλοσ αρικμόσ 

online απατϊν αντικατοπτρίηουν τισ υπάρχουςεσ απάτεσ κι άλλεσ παρουςιάηουν τθ 

μοναδικότθτά τουσ ςτθν εποχι μασ196. Ανάλογα με τον τρόπο τζλεςθσ διαχωρίηονται ςε 

εγκλιματα τελοφμενα με τθ χριςθ  Hλεκτρονικϊν Χπολογιςτϊν (computer crime) και ςε 

Μυβερνοεγκλιματα (cyber crime), εάν τελζςκθκε μζςω του Διαδικτφου197.  Υφμφωνα με 

τουσ Kunz & Wilson όμωσ, αυτοί οι όροι χρθςιμοποιοφνται χωρίσ διάκριςθ κι ζτςι κα 

ιςχφςει και ςτθν παροφςα εργαςία. Ρι απάτεσ αυτζσ αφοροφν ςε επιβλαβείσ κϊδικεσ που 

κζτουν ςε κίνδυνο εμπιςτευτικά δεδομζνα198.   

Βαςικι αρχι ςτισ απάτεσ που διαπράττονται μζςω Διαδικτφου είναι να πείςουν το 

κφμα να καταβάλλει ζνα μικρό, αρχικό χρθματικό ποςό, με ςκοπό να εξαςφαλίςει ζνα πολφ 

μεγαλφτερο ςτο μζλλον (π.χ. νιγθριανζσ απάτεσ) ι γενικότερα να πείςουν το κφμα για τθν 

αςφάλεια των διαδικτυακϊν ςυναλλαγϊν με ςκοπό ςτθ ςυνζχεια να του αποςπάςουν 

μεγάλα χρθματικά ποςά (απάτεσ με πιςτωτικζσ κάρτεσ κ.ά.). Ρι ςυνθκζςτεροι κίνδυνοι που 

παρουςιάηονται ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ είναι οι εξισ δζκα199.  

1. Διακίνθςθ μθνυμάτων με απατθλό περιεχόμενο: είναι γνωςτι υπό τον όρο 

«Ιςπανικό Νόττο» κι αφορά τθ μαηικι αποςτολι μθνυμάτων θλεκτρονικισ 

αλλθλογραφίασ ςε τυχαίουσ χριςτεσ του διαδικτφου, με τα οποία τουσ 

ενθμερϊνουν ότι ζχουν κερδίςει ζνα μεγάλο χρθματικό ποςό τθσ τάξεωσ των 
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in Cyberspace Surveillance and Scam Monitoring Agency of Iran, Computers in Human Behavior 51 
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εκατομμυρίων δολαρίων ςε θλεκτρονικι κλιρωςθ του διαδικτφου, ςτθν οποία 

όμωσ ποτζ δεν διλωςαν ςυμμετοχι. Η εν λόγω απάτθ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι 

ηθτοφν από τουσ υποτικζμενουσ νικθτζσ τθν προπλθρωμι κάποιων φόρων ι/και 

εξόδων εκταμίευςθσ των χρθμάτων, ποςό που ςυνικωσ είναι τθσ τάξθσ των 

μερικϊν χιλιάδων δολαρίων. Ρι αποςτολείσ αυτϊν των μθνυμάτων, για να γίνουν 

πιςτευτοί, ςυνοδεφουν τα μθνφματά τουσ με πλαςτά πιςτοποιθτικά όςον αφορά 

τθν υποτικζμενθ θλεκτρονικι κλιρωςθ.  

2. Επιχειρθςιακζσ Απάτεσ (Business/Employment Schemes): Σρόκειται για 

διαδικτυακζσ αγγελίεσ που αναρτϊνται ςε ιςτοςελίδεσ εφρεςθσ εργαςίασ ι 

αποςτζλλονται μζςω e-mail ςτο κφμα και περιγράφουν ιδιαίτερα ελκυςτικζσ κζςεισ 

εργαςίασ ιδίωσ ςτο εξωτερικό. Ρριςμζνοι δράςτεσ δθμιουργοφν ιςτοςελίδα τθσ 

εταιρείασ, ςτθν οποία αναρτοφν πλθροφορίεσ για τθν απατθλι αγγελία 

προκειμζνου να γίνουν περιςςότερο πειςτικοί. Ρι υποψιφιοι εργαηόμενοι πρζπει 

να τουσ γνωςτοποιιςουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία, κακϊσ και να τουσ 

αποςτείλουν αντίγραφα εγγράφων τουσ, για τθν διεκδίκθςθ τθσ κζςθσ εργαςίασ. Φα 

κφματα είναι άτομα που ςυμπλθρϊνουν αιτιςεισ για κζςεισ εργαςίασ ενϊ ςτθν 

πραγματικότθτα τα ςτοιχεία τουσ χρθςιμοποιοφνται για τθν αγορά εμπορευμάτων 

με πίςτωςθ.  

3. Απάτεσ πιςτωτικισ / χρεωςτικισ κάρτασ (Credit/Debit Card Frauds): Η χριςθ 

πιςτωτικϊν καρτϊν ςτο διαδίκτυο, για τθ διεκπεραίωςθ πάςθσ φφςεωσ 

ςυναλλαγϊν, ζχει δθμιουργιςει νζεσ δυνατότθτεσ για τθ διάπραξθ εγκλθμάτων200. 

Ρυςιαςτικά, είναι θ μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ τθσ τραπεηικισ κάρτασ μζςω 

κλοπισ προςωπικϊν δεδομζνων από ιςτοςελίδεσ για τθν απόκτθςθ χρθμάτων με 

δόλο. Σραγματοποιοφνται με τθν αλίευςθ των ευαίςκθτων προςωπικϊν 

δεδομζνων ϊςτε να επιτευχκεί θ παράνομθ μεταφορά χρθμάτων ςε λογαριαςμοφσ 

μελϊν τουσ που μζνουν ςτθν Ελλάδα ι κάνουν αγορζσ διάφορων προϊόντων ςτο 

όνομα του ιδιοκτιτθ τθσ κάρτασ. Η κφρια μζκοδοσ πραγματοποιείται ςυνικωσ με 

ζναν από τουσ ακόλουκουσ δφο τρόπουσ.  

α) Αποκτάται φυςικι πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία των πιςτωτικϊν καρτϊν των 

πολιτϊν κι εν ςυνεχεία αυτά χρθςιμοποιοφνται ςε διαδικτυακζσ αγορζσ. Υτθν 

ουςία πρόκειται για μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ (unauthorized access). 

                                                           
200
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Αφορά τθν απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςε πόρουσ μζςω ενόσ υπολογιςτι χωρίσ 

άδεια (ςυνικωσ μζςω χριςθσ hacking 201ι Trojans202). 

β) Αυτόσ ο τρόποσ αφορά τθ διάδοςθ των ςτοιχείων απ’ τουσ ίδιουσ τουσ 

χριςτεσ του διαδικτφου οι οποίοι τα διακζτουν άκελά τουσ ςε κακόβουλουσ 

χριςτεσ. Σιο ςυγκεκριμζνα, το κφμα λαμβάνει μινυμα θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (spam e-mails - αυτζσ οι απάτεσ γνωςτζσ κι ωσ απάτεσ 

«ψαρζματοσ»/ Phising) από Κδρυμα ςτον οποίο τθρεί λογαριαςμό και του 

ηθτείται να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του διαφορετικά ο λογαριαςμόσ κα 

κλείςει. Αυτό το μινυμα, μζςω υπερςυνδζςμου, τουσ οδθγεί ςε μια 

πλαςματικι ιςτοςελίδα, με αποτζλεςμα το κφμα να χορθγεί τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία. Φα κζρδθ των δραςτϊν παγκοςμίωσ υπερβαίνουν το ζνα 

διςεκατομμφριο ευρϊ ςε ετιςια βάςθ203. 

4. Απάτεσ «pharming»: Αυτι θ απάτθ αποτελεί παραλλαγι του «phishing». 

Σεριγράφει τθν παρζμβαςθ τρίτων ςτον DNS εξυπθρετθτι (DNS server) μιασ 

ιςτοςελίδασ που ζχει ωσ ςτόχο τθν ανακατεφκυνςθ του προγράμματοσ περιιγθςθσ 

ςε άλλεσ ψεφτικεσ ιςτοςελίδεσ. Φο pharming μπορεί να γίνει μζςω αλλοίωςθσ: 1) 

του «host» file ενόσ Η/Χ, ανακατευκφνοντασ ζτςι ςε ψευδι προοριςμό, 2) του 

«router» ενόσ δικτφου LAN ι ακόμθ και του firmware ενόσ router, πετυχαίνοντασ 

ζτςι ο δράςτθσ το ςκοπό του, και 3) ενόσ DNS server αλλοιϊνοντασ τθν κίνθςθ όλων 

των χρθςτϊν του διαδικτφου που εξυπθρετείται από αυτοφσ. 

5. Απάλειψθ Χρζουσ (Debt Elimination): Αφορά ιςτοςελίδεσ που υπόςχονται τθ 

διαχείριςθ και τθν εξάλειψθ του χρζουσ νοικοκυριϊν και επιχειρθματιϊν, 

διαφθμίηοντασ νόμιμουσ τρόπουσ για τθν αντιμετϊπιςθ του χρζουσ από πιςτωτικζσ 

κάρτεσ και των ςτεγαςτικϊν δανείων. Αυτό που ηθτείται είναι θ καταβολι ενόσ 

αρχικοφ ποςοφ, θ αποςτολι όλων πλθροφοριϊν που ςχετίηεται με τα εν 

προκειμζνω δάνεια και τισ πιςτωτικζσ κάρτεσ. Φζλοσ, ηθτείται εξουςιοδότθςθ προσ 

το άτομο που κα φζρει εισ πζρασ όλθ τθ διαδικαςία. Ρ διαμεςολαβθτισ εκδίδει 

ομόλογα και γραμμάτια προσ τουσ δανειςτζσ που φιλοδοξοφν να ικανοποιιςει 

                                                           
201

 Φο hacking ςυνικωσ αναφζρεται ςτθν απόκτθςθ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ ςε ςυςτιματα 
μζςω δεξιοτιτων, τακτικισ και λεπτομεροφσ γνϊςθσ. 
202

 Ζνα Trojan είναι ζνα πρόγραμμα που εμφανίηεται καλοικεσ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα περιζχει 
επιβλαβι προγράμματα (π.χ. ζνα ςυνθμμζνο μινυμα που φζρει ιοφσ). 
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νόμιμα όλα τα χρζθ. Από το κφμα είναι απαραίτθτθ θ καταβολι ενόσ ποςοςτοφ τθσ 

αξίασ των χρεϊν που κα καλυφκοφν από το διαμεςολαβθτι.  

6. Απάτεσ Πυραμίδασ/ Ponzi (Ponzi/Pyramid Schemes): Η ςυγκεκριμζνθ απάτθ 

ςχετίηεται με διαδικτυακά πυραμιδικά ςυςτιματα εργαςίασ από το ςπίτι. Ρι 

επενδυτζσ προςελκφονται ςε δόλιο πρόγραμμα γεμάτο υποςχζςεισ όςον αφορά τα 

κζρδθ. Ωςτόςο, αυτζσ οι επενδφςεισ είναι μθ πραγματικζσ με αποτζλεςμα οι 

επενδυτζσ να χάνουν ακόμα και τθν αρχικι τουσ επζνδυςθ..  

7. Spam: είναι θ λιψθ μαηικϊν μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που παρζχει 

ςε παραλιπτεσ προςφορζσ. Ρ ςκοπόσ των μθνυμάτων spam είναι να κάνει τουσ 

πελάτεσ να ςκεφτοφν ότι πρόκειται να λάβουν τισ αγορζσ τουσ ςε χαμθλι τιμι. Σριν 

τθ ςυναλλαγι ηθτείται από τουσ παραλιπτεσ να κατακζςουν τον αρικμό τθσ 

πιςτωτικισ τουσ κάρτασ για τθν αγορά κακϊσ κι άλλα προςωπικά δεδομζνα204. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί πρόςφατα ςτο Facebook θ απάτθ απ ‘όπου 

οι χριςτεσ ζρχονται αντιμζτωποι με διαφθμίςεισ που εξαπλϊνονται μζςω 

παραβιαςμζνων λογαριαςμϊν του Facebook. Φον ζλεγχο ζχουν πάρει οι 

κυβερνοεγκλθματίεσ  χρθςιμοποιϊντασ malware και τακτικζσ κοινωνικισ 

μθχανικισ. Χωρίσ ςυγκατάκεςθ, δθμοςιεφονται φωτογραφίεσ που διαφθμίηουν 

μεγάλθ ζκπτωςθ ςε γυαλιά επϊνυμα θλίου. ταν γίνεται απόπειρα αγοράσ ςε 

ψεφτικα e-shops, αντιμετωπίηονται διάφοροι κίνδυνοι205.  

8. Αυτόνομα κακόβουλα προγράμματα: όπωσ οι γνωςτοί ςε όλουσ Ιοί, τα Υκουλικια 

και οι Δοφρειοι Κπποι (Trojan Horses).  

9. «Απάτεσ 419» ι «Νιγθριανζσ Απάτεσ»: Αποςτζλλονται μθνφματα ςε τυχαίουσ 

χριςτεσ του διαδικτφου, με τα οποία τουσ πλθροφοροφν ότι κάποιοσ κάτοχοσ  

ιδιαίτερα μεγάλθσ περιουςίασ ζχει αποβιϊςει και ο παραλιπτθσ του μθνφματοσ 

ζχει επιλεγεί οφτωσ ϊςτε να κλθρονομιςει αυτόσ τθν περιουςία και χρειάηεται να 

διακζςει το λογαριαςμό του ϊςτε να αποκτιςει κάποιο ποςοςτό επί τθσ 

περιουςίασ αυτισ. Φα λεφτά αναφζρεται ότι πρζπει να μεταφερκοφν ςε τραπεηικό 

λογαριαςμό του εξωτερικοφ. Άλλθ περίπτωςθ αφορά άτομα από τθ Οιγθρία που 

υποςτθρίηεται ότι αναηθτοφν τθ βοικεια επιχειρθματιϊν ι ελεφκερων 

επαγγελματιϊν με ςκοπό να μεταφζρουν τα κεφάλαιά τουσ, τα οποία προζρχονται 

                                                           
204

 www.cybercc.gr  
205

 http://www.welivesecurity.com/2016/04/06/buying-ray-bans-dont-fall-for-this-facebook-scam/  

http://www.cybercc.gr/
http://www.welivesecurity.com/2016/04/06/buying-ray-bans-dont-fall-for-this-facebook-scam/
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από εγκλθματικζσ πράξεισ, υποςχόμενοι για τθ ςυνεργαςία υψθλό ποςοςτό 

αμοιβισ.  

Σολλζσ φορζσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ηθτείται από το κφμα κάποιο αποδεικτικό 

ζγγραφο, οι αποςτολείσ προςκομίηουν τα ςχετικά πλαςτά ζγγραφα, τα οποία 

φαίνονται αυκεντικά κι επίςθμα, πείκοντάσ τουσ ςτθν ουςία και πζφτοντασ ςτθν 

παγίδα. 

10. Ιόσ ransomware – CryptoWall ι αλλιϊσ «ο ιόσ των 100€»: Ρι δράςτεσ 

εκμεταλλευόμενοι τισ αδυναμίεσ του Η/Χ του κφματοσ, του μεταφζρουν κακόβουλο 

λογιςμικό ενϊ περιθγείται ςτο διαδίκτυο. Φο λογιςμικό αυτό εμφανίηει ςτθν οκόνθ 

ζνα μινυμα που δείχνει ότι προζρχεται από τθ Δίωξθ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ κι 

απαιτεί τθν καταβολι πρόςτιμου φψουσ 100 € για αδικιματα του Σοινικοφ Μϊδικα 

που διζπραξε κατά τθν πλοιγθςι του. Η καταβολι γίνεται με τθ χριςθ 

προπλθρωμζνων καρτϊν paysafe ι ucash. Αυτόσ ο ιόσ ζχει πανευρωπαϊκι 

παρουςία. Σολλοί χριςτεσ ζχουν πζςει κφματα κι ζχουν καταβάλλει κιόλασ 

χρθματικό ποςό.  

Φο «CryptoWall» αποτελεί εξζλιξθ του κακόβουλου λογιςμικοφ «Cryptolocker». 

Εξαπλϊνεται μζςω μολυςμζνων μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα εξελιγμζνο ςφςτθμα κρυπτογράφθςθσ, κλειδϊνει όλα τα 

ψθφιακά αρχεία και τα δεδομζνα που είναι αποκθκευμζνα ςτον υπολογιςτι του 

χριςτθ, ενϊ για να ξεκλειδωκοφν τα αρχεία του, πρζπει να καταβλθκεί χρθματικό 

ποςό (ransom). Η καταβολι γίνεται μζςω ανϊνυμου προγράμματοσ περιιγθςθσ, με 

τθ χριςθ του ψθφιακοφ νομίςματοσ bitcoin (BTC), κατόπιν μθνφματοσ που 

εμφανίηεται ςτον χριςτθ, με οδθγίεσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πλθρωμισ. 

10.α) Κινθτά τθλζφωνα και διαδικτυακζσ παγίδεσ: Η χριςθ των smartphones 

αυξάνεται ςυνεχϊσ. Θφτεσ, προκαλοφν απάτεσ εκατομμυρίων ευρϊ από τθν 

αγοραπωλθςία εφαρμογϊν software για κινθτά τθλζφωνα. Υυνικωσ ηθτείται 

από τον ανυποψίαςτο χριςτθ, να ειςάγει το κινθτό του τθλζφωνο 

προκειμζνου να αποκτιςει τθν εφαρμογι που ζχει επιλζξει. Υτθ ςυνζχεια, 

ξεκινοφν οι υπζρογκεσ χρεϊςεισ ςτον αρικμό του, που ζχει αποδεχτεί ο ίδιοσ 

χωρία να το καταλάβει.   

10.β) Ηλεκτρονικζσ Δθμοπραςίεσ (Auctions): Ζνα είδοσ απάτθσ που αφορά τισ 

διαδικτυακζσ δθμοπραςίεσ. Εςτιάηουν κυρίωσ ςτθν διαςτρεβλωμζνθ 

παρουςίαςθ του προϊόντοσ ι ςτθν μθ παράδοςθ του.  
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Κεφάλαιο 7: Προβλζψεισ    

7.1. Πρόβλεψθ Απατϊν με Χρονολογικζσ ειρζσ 

Ξε τον όρο χρονολογικζσ ςειρζσ νοείται μία ςειρά από παρατθριςεισ που 

λαμβάνονται ςε οριςμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ ι περιόδουσ οι οποίεσ μπορεί να ιςαπζχουν ι 

και όχι μεταξφ τουσ. Ματ’ αυτόν τον τρόπο, θ τρζχουςα τιμι μίασ μεταβλθτισ εκφράηεται ωσ 

ςυνάρτθςθ των προθγοφμενων τιμϊν με χρονικι υςτζρθςθ. Ξε άλλα λόγια, θ χρονολογικι 

ςειρά μπορεί να κεωρθκεί ωσ ςτοχαςτικι διαδικαςία πεπεραςμζνου πλικουσ 

παρατθριςεων, δθλαδι θ πραγματοποίθςθ μίασ διαδικαςίασ              , όπου X θ 

τυχαία μεταβλθτι και t θ χρονικι ςτιγμι. Η χρθςιμοποίθςθ αυτϊν είναι ραγδαία τισ 

τελευταίεσ τρεισ δεκαετίεσ, κυρίωσ μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ εργαςίασ των Box & Jenkins206.  

Υτόχοσ είναι να δθμιουργθκεί ζνα χρονοδιάγραμμα, του οποίου θ μελζτθ του κα 

δϊςει εικόνα τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ φαινομζνων. Αφορά τθ μετατροπι πλθροφοριϊν 

από κανονικά χρονικά διαςτιματα ςε ςτατιςτικά μζτρα. Γνωςτοί μζκοδοι ανάλυςθσ 

χρονοςειρϊν αποτελοφν (α) θ μζκοδοσ τθσ αυτοςυςχζτιςθσ, ςτθν οποία θ χρονοςειρά 

αναπαριςτάται με ζνα δυναμικό μοντζλο όπου οι παρατθριςεισ κεωροφνται ςυναρτιςεισ 

του παρελκόντοσ, και (β) θ μζκοδοσ τθσ φαςματικισ ανάλυςθσ θ οποία αναπαριςτά τθ 

χρονοςειρά με ζνα κινθτικό μοντζλο που οι παρατθριςεισ κεωροφνται ςυναρτιςεισ του 

χρόνου. 

Ρι παρατθριςεισ είναι ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ ι ςυγκεκριμζνεσ πραγματοποιιςεισ 

τυχαίων μεταβλθτϊν. Αυτζσ οι τυχαίεσ μεταβλθτζσ αποτελοφν μζροσ μίασ άπειρθσ ςειράσ 

από τυχαίεσ μεταβλθτζσ. Αυτι θ άπειρθ ακολουκία ονομάηεται ςτοχαςτικι ι τυχαία 

διαδικαςία ι ςτοχαςτικι ανζλιξθ και παρουςιάηεται ωσ {Χt:t=0,1,2,...}. Η ζννοια τθσ 

ςτοχαςτικισ διαδικαςίασ είναι ανάλογθ τθσ ζννοιασ του πλθκυςμοφ και αυτι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πραγματοποιιςεωσ είναι ανάλογθ αυτισ του δείγματοσ207.  

Ρι χρονολογικζσ ςειρζσ διακρίνονται ςε ςυνεχείσ χρονολογικζσ ςειρζσ και ςε 

διακριτζσ. Υυνεχείσ είναι αυτζσ όπου θ τιμι του Χ(t) φαινομζνου παρατθρείται ςυνεχϊσ, 

π.χ. θ παρακολοφκθςθ των ςειςμϊν αποτελεί ςυνεχι χρονολογικι ςειρά. ∆ιακριτζσ απ’ τθν 

άλλθ είναι αυτζσ όπου θ τιμι του φαινομζνου καταγράφεται ςε οριςμζνα χρονικά 

διαςτιματα. Υτθν παροφςα μελζτθ, οι χρονοςειρζσ που μασ ενδιαφζρουν είναι οι διακριτζσ.   

                                                           
206

 Lon-Mu Liu, Gregory B. Hudak in collaboration with George E. P. Box, Mervin E. Muller , George C. Tiao, 

-1994, Chicago, Illinois 60607-3528 U.S.A. 
207

 Θαλαςςινόσ Ελευκζριοσ, Χποδείγματα χρονολογικϊν ςειρϊν: Θεωρία, εφαρμογζσ, Εκδόςεισ Υταμοφλθσ, 1986 
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Ρι τιμζσ των χρονοςειρϊν παρουςιάηουν οριςμζνα χαρακτθριςτικά που είναι γνωςτά 

ωσ ςυνιςτϊςεσ τθσ χρονοςειράσ. Ρι ςυνιςτϊςεσ αυτζσ είναι α) θ τάςθ θ οποία είναι θ 

μακροχρόνια ομαλι κεντρικι κίνθςθ και μπορεί να είναι ανοδικι, κακοδικι ι ςφνκετθ, β) θ 

κυκλικότθτα, που είναι θ ςυςτθματικι κφμανςθ που δθμιουργείται γφρω από τθν τάςθ κι 

επαναλαμβάνεται με μικρι, μεγάλθ ι πλιρθ ομοιομορφία κατά περιόδουσ μεγαλφτερεσ 

του ενόσ χρόνου, γ) θ εποχικότθτα, θ περιοδικι δθλαδι βραχυχρόνια κίνθςθ που 

εμφανίηεται εντόσ του ζτουσ κι επαναλαμβάνεται ςε όλεσ τισ ακολουκοφμενεσ ετιςιεσ 

χρονικζσ περιόδουσ και δ) θ τυχαία κφμανςθ που διαμορφϊνεται ανεξαρτιτωσ του χρόνου 

κι ονομάηεται άρρυκμοσ παράγοντασ, λόγω τθσ τυχαίασ ςυμπεριφοράσ τθσ.  

Η ςτατιςτικι ανάλυςθ τθσ χρονοςειράσ αποβλζπει ςτο διαχωριςμό των ςυνιςτωςϊν 

που τθν αποτελοφν. Δθλαδι, θ αφαίρεςθ τθσ τάςθσ είναι απαραίτθτθ όταν χρειάηεται να 

μελετθκεί θ ςυμπεριφορά τθσ χρονοςειράσ. Η ανάλυςθ των χρονοςειρϊν αφορά τον 

προςδιοριςμό και τθν αξιολόγθςθ κάκε ςυνιςτϊςασ. Η διαδικαςία που ακολουκείται 

ςχετίηεται με α) τον προςδιοριςμό τθσ μακροχρόνιασ τάςθσ, β) τον προςδιοριςμό τθσ 

εποχικότθτασ, γ) τθν απαλοιφι εποχικϊν κυμάνςεων, δ) τθν απαλοιφι τάςθσ, ε) τον 

προςδιοριςμό κυκλικϊν κυμάνςεων και ςτ) τθν απαλοιφι αυτϊν. 

 

7.2. Μζτρα Χρονολογικϊν ειρϊν 

Βαςικι ζννοια των χρονολογικϊν ςειρϊν αποτελεί θ γραφικι παράςταςθ που αφορά 

τθν καμπφλθ που παράγεται ςε ζνα ςφςτθμα ορκογωνίων αξόνων, όπου ο οριηόντιοσ 

παριςτάνει το χρόνο κι ο κατακόρυφοσ τισ μετροφμενεσ τιμζσ ςτο αντίςτοιχο χρονικό 

διάςτθμα. Ξζςω αυτισ γίνονται κάποιεσ γριγορεσ διαπιςτϊςεισ. Ξζςοσ όροσ (μ) μίασ 

χρονολογικισ ςειράσ είναι θ μζςθ τιμι όλων των τιμϊν τθσ.  

  
 

 
∑     

 

 

   

 

με                  να ςυμβολίηει τθ χρονολογικι ςειρά 

μ: μζςθ τιμι  

Ο: χρονικζσ ςτιγμζσ  

 

Διαςπορά  είναι ο μζςοσ όροσ των τετραγϊνων των αποκλίςεων από τθ μζςθ τιμι.  
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∑          

 
 

   

 

Φυπικι απόκλιςθ (ς) μίασ χρονολογικισ ςειράσ είναι θ τετραγωνικι ρίηα τθσ 

διαςποράσ. Η τυπικι απόκλιςθ είναι πιο διαιςκθτικι ςαν ζννοια από ότι είναι θ διαςπορά.  

   √   √
 

   
∑          

 

 

   

 

Γφρω απ’ τισ τιμζσ μ±ς βρίςκονται τα περιςςότερα ςθμεία τθσ χρονολογικισ ςειράσ. 

Αλλά υπάρχουν και χρονολογικζσ ςειρζσ όπου τα μζτρα μ και μ±ς δε δίνουν καλι 

περιγραφι τθσ πραγματικισ μζςθσ τιμισ. Η αιτία είναι πωσ υπάρχει τάςθ και θ πραγματικι 

μζςθ τιμι αλλάηει με το χρόνο. Υυνεπϊσ, ζνα μοντζλο για τθν τάςθ είναι απαραίτθτο. Αν 

υποτεκεί αυκαίρετα ότι θ τάςθ ακολουκεί κάποια γνωςτι κατανομι, ςαν πρϊτθ 

προςζγγιςθ μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι θ μζςθ τιμι μεταβάλλεται γραμμικά ωσ προσ τον 

χρόνο. Υυςτθματοποιϊντασ τθ διαδικαςία καταςκευισ μοντζλου για τθν τάςθ 

καταςκευάςτθκε ο κινθτόσ μζςοσ όροσ. Υτισ χρονολογικζσ ςειρζσ, εκτόσ από τθ μακροχρόνια 

τάςθ ςυναντάται κυκλικι κφμανςθ, εποχιακι κι ακανόνιςτθ μεταβολι.  

Υτθ μακροχρόνια τάςθ θ τιμι τθσ μεταβλθτισ τείνει είτε να αυξάνεται είτε να 

ελαττϊνεται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Ξερικζσ απ’ τισ μεκόδουσ προςδιοριςμοφ τθσ 

μακροχρόνιασ τάςθσ είναι θ μζκοδοσ των δυο μζςων ςθμείων, των κινθτϊν μζςων, τθσ 

ευκείασ ελαχίςτων τετραγϊνων κι αυτι τθσ καμπφλθσ ελαχίςτων τετραγϊνων. Η τάςθ, 

εξαιτίασ του μακροχρόνιου χαρακτιρα τθσ, δε μπορεί να διακρικεί με ςαφινεια αν τα 

διακζςιμα ςτοιχεία δεν καλφπτουν ςχετικά μακροχρόνιο διάςτθμα, ςυνικωσ 10 και 

παραπάνω χρόνια.  

Υτθν κυκλικι κφμανςθ ςε μία μακροχρόνια περίοδο παρατθροφνται αυξομειϊςεισ τθσ 

τιμισ τθσ μεταβλθτισ γφρω από γραμμι τάςθσ με μικρι, μεγάλθ ι πλιρθ ομοιομορφία, 

κατά περιόδουσ μεγαλφτερεσ του ζτουσ. Ρυςιαςτικά, για μία χρονικι ςειρά παρατθριςεων, 

τα ςθμεία τθσ χρονολογικισ ςειράσ βρίςκονται πάνω (peak) απ’ τθ γραμμι τάςθσ και ςτθ 

ςυνζχεια, για άλλθ χρονικι ςειρά τιμϊν, τα ςθμεία είναι κάτω (trough) από αυτι τθ 

γραμμι. Η ανοδικι εξζλιξθ κφμανςθσ μεταξφ του κάτω και του άνω ςθμείου καμπισ 

ονομάηεται ανοδικι φάςθ. Μακοδικι φάςθ είναι θ αμζςωσ επόμενθ κακοδικι εξζλιξθ τθσ 

κφμανςθσ μεταξφ του άνω ςθμείου καμπισ και του κάτω ςθμείου καμπισ που ακολουκεί. Ρ 

χρόνοσ μεταξφ δφο διαδοχικϊν κάτω ι άνω ςθμείων καμπισ αποτελεί τθν περίοδο ι το 

χρονικό μικοσ τθσ κυκλικισ κφμανςθσ. Σρακτικά, οι κυκλικζσ αυξομειϊςεισ είναι δφςκολεσ 
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ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ γιατί θ κυκλικι κίνθςθ δεν ακολουκεί κανζνα κανονικό μοντζλο, 

βαςικά κινείται απρόβλεπτα. 

Ρι χρονολογικζσ ςειρζσ που παρουςιάηουν περιοδικζσ ι αλλιϊσ εποχιακζσ μεταβολζσ 

είναι αρκετά χριςιμεσ αφοφ ακολουκοφν κανονικό μοντζλο κι ζτςι δφναται να δϊςουν 

αξιόπιςτεσ προβλζψεισ για το μζλλον. Διαφορετικά είναι γνωςτζσ με τον όρο περιοδικι 

βραχυχρόνια κίνθςθ που εκδθλϊνεται κι εξαντλείται πλιρωσ εντόσ του ζτουσ κι 

επαναλαμβάνεται ςε όλεσ τισ ετιςιεσ χρονικζσ περιόδουσ. Η εποχικι ςυνιςτϊςα ζχει 

περίοδο το ζτοσ, κακϊσ εντόσ αυτοφ εξαντλεί όλεσ τισ ανοδικζσ και κακοδικζσ κινιςεισ τθσ. 

μωσ υπάρχουν και χρονολογικζσ ςειρζσ που παρουςιάηουν ακανόνιςτεσ μεταβολζσ που 

είναι άλλοτε μικρζσ άλλοτε μεγάλεσ, μια κετικζσ και μια αρνθτικζσ, χωρίσ καμία 

κανονικότθτα. Η κφμανςθ αυτι είναι γνωςτι κι ωσ άρρυκμοσ παράγοντασ, λόγω τθσ 

τυχαίασ ςυμπεριφοράσ τθσ. Αυτζσ οι μεταβολζσ μπορεί να είναι ςυμπτωματικζσ, 

οφειλόμενεσ ςε απρόβλεπτα γεγονότα και τυχαίεσ. Χπάρχουν τιμζσ δθλαδι που βρίςκονται 

ςε προφανι απόκλιςθ από τισ υπόλοιπεσ. Ρι τιμζσ αυτζσ μπορεί να δθμιουργιςουν ςοβαρά 

προβλιματα ςτθ μοντελοποίθςθ κι άρα να χρειαςτεί ειδικι μεταχείριςθ αφοφ 

προςδιοριςτεί το αίτιο. 

Για τον οριςμό ενόσ μοντζλου χρονολογικϊν ςειρϊν απαιτείται ο κακοριςμόσ όλων 

των κοινϊν κατανομϊν μίασ ακολουκίασ, δθλαδι των πικανοτιτων, διαδικαςία που είναι 

εξαιρετικά δφςκολθ. Αντ’ αυτοφ χρθςιμοποιοφνται ροπζσ μικρότερθσ τάξθσ με τθν υπόκεςθ 

τθσ ςταςιμότθτασ. Υτάςιμθ αποκαλείται μια χρονολογικι ςειρά εάν δεν υπάρχει 

ςυςτθματικι αλλαγι του μζςου όρου και τθσ διαςποράσ τθσ ςτο χρόνο.  

 

7.3. τατιςτικι ανάλυςθ χρονοςειρϊν 

Η ανάλυςθ των χρονοςειρϊν ςυνίςταται ςτον προςδιοριςμό και τθν αξιολόγθςθ κάκε 

ςυνιςτϊςασ τθσ χρονοςειράσ και τθν αξιοποίθςθ των ςυμπεραςμάτων που προκφπτουν. Η 

ςτατιςτικι ανάλυςθ χρονοςειρϊν αποβλζπει ςτο διαχωριςμό των ςυνιςτωςϊν που τθν 

αποτελοφν. ταν πρζπει να μελετθκεί θ ςυμπεριφορά τθσ χρονοςειράσ χωρίσ τθν τάςθ, θ 

αφαίρεςι τθσ είναι απαραίτθτθ. Η κυκλικι ςυνιςτϊςα ζχει μεγάλθ ςθμαςία κυρίωσ όταν 

γίνεται λόγοσ για οικονομικι δραςτθριότθτα και μελετάται ςυνικωσ ανεξάρτθτα. Η 

αφαίρεςθ τθσ εποχικότθτασ διευκολφνει τθ ςφγκριςθ τιμϊν μιασ χρονοςειράσ. Η μελζτθ των 

ςυνιςτωςϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μελζτθ του παρελκόντοσ και τθν εξζταςθ μελλοντικϊν 

προοπτικϊν.  

Για τθ λιψθ πρόβλεψθσ, τα βιματα που ακολουκοφνται ςτθν ανάλυςθ χρονοςειράσ 
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είναι (α) εξαςφάλιςθ ςτακερισ ςυμπεριφοράσ χρονοςειράσ, (β) εξαςφάλιςθ μθ φπαρξθσ 

περιοδικότθτασ, (γ) εξαςφάλιςθ καταλλθλότθτασ μοντζλου, (δ) εκτίμθςθ αγνϊςτων 

παραμζτρων και (ε) χριςθ μοντζλου για πρόβλεψθ. 

 

7.4.1 Η ςυνάρτθςθ αυτοςυςχζτιςθσ (AutoCorrelation Function- ACF) 

Ρ ςυντελεςτισ αυτοςυςχζτιςθσ αποτελεί ζνα ςτατιςτικό δείκτθ που χρθςιμοποιείται 

για τον κακοριςμό τθσ τυχαιότθτασ ι μθ τθσ χρονοςειράσ, δθλαδι δείχνει τθ ςυςχζτιςθ τθσ 

χρονοςειράσ με τον εαυτό τθσ. Ξακθματικϊσ εκφράηεται ωσ ο λόγοσ τθσ ςυνδιακφμανςθσ 

προσ το γινόμενο των τετραγωνικϊν ριηϊν των διακυμάνςεων δυο μεταβλθτϊν. Ιςχφει ότι 

1≤ρ≤1, όπου ρ ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ. Ρυςιαςτικά, ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ δίνει ζνα 

μζτρο για το βακμό τθσ ςχζςθσ των δυο μεταβλθτϊν. Ξζςω αυτισ τθσ ςυνάρτθςθσ γίνεται 

ζλεγχοσ τθσ τυχαιότθτασ των δεδομζνων, τθσ ςτακερότθτασ τθσ χρονοςειράσ, τθσ τάςθσ τθσ, 

κλπ. Υε μία τυχαία χρονοςειρά, το 95% των ςυντελεςτϊν βρίςκονται ςτο διάςτθμα ± 1.96/ 

n, όπου n είναι ο αρικμόσ των παρατθριςεων. Εάν οι τιμζσ βρίςκονται εκτόσ των ορίων 

±1.96, δθλαδι αν οι τιμζσ είναι ςτατιςτικά διάφοροι του μθδενόσ, τότε υπάρχει ςυςχζτιςθ 

και θ χρονοςειρά δε κεωρείται τυχαία.  

Για ρ=±1, ιςχφει ότι ζχουμε τθ μεγίςτθ δυνατι ςυςχζτιςθ, εάν ρ>0 υπάρχει κετικι 

ςυςχζτιςθ, θ οποία όςο πιο κοντά ςτο 1, τόςο πιο ιςχυρι, εάν ρ<0 υπάρχει αρνθτικι 

ςυςχζτιςθ, θ οποία όςο πιο κοντά ςτο -1, τόςο πιο ιςχυρι. Για ρ=0 δεν υπάρχει καμία 

ςυςχζτιςθ μεταξφ των δυο μεταβλθτϊν.    

7.4.2 Η ςυνάρτθςθ μερικισ αυτοςυςχζτιςθσ (Partial AutoCorrelation Function- PACF) 

Ρι ςυντελεςτζσ μερικισ αυτοςυςχζτιςθσ μετροφν το βακμό τθσ ςχζςθσ μεταξφ των 

   και      όταν οι επιδράςεισ όλων των άλλων χρονικϊν υςτεριςεων 1,2,3, ...,k-1 ζχουν 

αφαιρεκεί.  

7.5. Ανάλυςθ Χρονολογικϊν ειρϊν 

Λευκόσ θόρυβοσ 

Η χρονοςειρά αποτελείται από ανεξάρτθτεσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ με ίδια κατανομι 

(independent and identically distributed, iid) ςτθν περίπτωςθ που οι τυχαίεσ μεταβλθτζσ 

ζχουν ίδια κατανομι κι είναι ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ. Ξια τζτοιου είδουσ χρονοςειρά 

είναι εντελϊσ τυχαία, δεν περιζχει αυτοςυςχετίςεισ κι είναι γνωςτι επίςθσ ωσ λευκόσ 

κόρυβοσ (white noise). Αν τα ςτοιχεία τθσ ακολουκοφν κανονικι κατανομι Gauss, τότε θ 
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χρονοςειρά λζγεται Γκαουςιανόσ λευκόσ κόρυβοσ (Gaussian white noise). Ξε λίγα λόγια, 

είναι μία ακολουκία  αςυςχζτιςτων τυχαίων μεταβλθτϊν για τισ οποίεσ ιςχφει E(    =0 και  

Var(    =     
 , t=1,2,...,n 

 

Τυχαίοσ περίπατοσ 

Ρ τυχαίοσ περίπατοσ (random walk) είναι μία ακολουκία παρατθριςεων όπου οι 

μεταβλθτζσ είναι ανεξάρτθτεσ, ιςόνομεσ και τυχαίεσ. Είναι μία μθ ςτάςιμθ χρονοςειρά, 

όπου το κάκε ςτοιχείο τθσ προκφπτει από το προθγοφμενο με τθν πρόςκεςθ μιασ τυχαίασ 

τιμισ, δθλαδι             ,   : χρονοςειρά λευκοφ κορφβου. 

 

ταςιμότθτα 

H ςταςιμότθτα αποτελεί βαςικό χαρακτθριςτικό των χρονολογικϊν ςειρϊν. Ρ 

διαχωριςμόσ των διάφορων χαρακτθριςτικϊν μίασ χρονολογικισ ςειράσ είναι απαραίτθτοσ 

και ιδίωσ αυτόσ ανάμεςα ςτα ςτάςιμα και τα μθ-ςτάςιμα χαρακτθριςτικά. Φα ςτοχαςτικά 

μοντζλα φανερϊνουν ότι ο μζςοσ, θ διακφμανςθ και οι αυτοςυνδιακυμάνςεισ δεν 

εξαρτϊνται από τον χρόνο t. Υτοιχεία φπαρξθσ μθ ςταςιμότθτασ απ’ τθν άλλθ κεωροφνται θ 

φπαρξθ τάςθσ, εποχικότθτασ, θ αλλαγι τθσ μεταβλθτότθτασ ςυναρτιςει του χρόνου, κ.α.  

 

Η προςζγγιςθ Box-Jenkins 

Αυτι θ προςζγγιςθ αςχολείται με τθν αναγνϊριςθ ενόσ ιδιαίτερου ςτατιςτικοφ 

υποδείγματοσ που μπορεί να προςαρμοςτεί ςε μια δεδομζνθ χρονολογικι ςειρά και 

βαςίηεται ςτθν προςεκτικι παρατιρθςθ των ςυναρτιςεων αυτοςυςχζτιςθσ και μερικισ 

αυτοςυςχζτιςθσ. Ζχουν διαμορφωκεί τρεισ ςτάςιμεσ ςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ, α) θ 

αυτοπαλινδρομικι (AR), β) θ τεχνικι του κινθτοφ μζςου (MA), και γ) θ μικτι διαδικαςία 

(ARMA). Νόγω του γεγονότοσ ότι οι περιςςότερεσ χρονοςειρζσ δεν είναι ςτάςιμεσ, υπάρχει 

ομάδα μθ ςτάςιμων διαδικαςιϊν οι οποίεσ μποροφν να μεταςχθματιςτοφν ςε ςτάςιμεσ 

μζςω φίλτρου που δεν εξαρτάται από το χρόνο. Η τεχνικι Βox-Jenkins Auto-Regressive 

Integrated Moving Average δίνει μορφι υποδείγματοσ πιο γενικι, ωσ ςυνάρτθςθ 

αυτοπαλινδρομοφμενων όρων, κινοφμενου μζςου και μιασ ςτακεράσ. Επίςθσ, ςτο 

εκτιμϊμενο μοντζλο περιλαμβάνεται ζνασ τφποσ εποχικοφ και ζνασ τφποσ μθ εποχικοφ 

παράγοντα. Η γενικι του μορφι είναι γνωςτι ωσ εξισ: ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s ,όπου:  

- p: θ τάξθ αυτοπαλινδρόμθςθσ του μθ εποχικοφ παράγοντα, 

- d: θ τάξθ προσ τα πίςω διαφορϊν του μθ εποχικοφ παράγοντα, 
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- q: θ τάξθ κινοφμενου μζςου του μθ εποχικοφ παράγοντα, 

- P: θ τάξθ αυτοπαλινδρόμθςθσ του εποχικοφ παράγοντα, 

- D: θ τάξθ των προσ τα πίςω διαφορϊν του εποχικοφ παράγοντα, 

- Q: θ τάξθ κινοφμενου μζςου του εποχικοφ παράγοντα, 

- s: θ εποχικότθτα τθσ χρονοςειράσ. 

Η προςζγγιςθ των Box-Jenkins είναι μια μζκοδοσ εφρεςθσ υποδείγματοσ ARIMA που 

να παριςτάνει ικανοποιθτικά τθ ςτοχαςτικι διαδικαςία από τθν οποία προιλκε το δείγμα. 

Σεριλαμβάνει τρία ςτάδια, τθν ταυτοποίθςθ (identification), τθν εκτίμθςθ (estimation) και 

το διαγνωςτικό ζλεγχο (diagnostic checking). 

Υτο πρϊτο ςτάδιο, επιλζγεται ζνα δοκιμαςτικό μοντζλο για να δείξει αν υπάρχουν 

βαςικά χαρακτθριςτικά ςτθ χρονοςειρά, γίνεται γραφικι απεικόνιςθ τθσ μεταβλθτισ τθσ 

χρονοςειράσ και των ςυναρτιςεων ςυςχζτιςθσ και γίνεται εξειδίκευςθ ενόσ ARIMA 

υποδείγματοσ με βάςθ τισ πλθροφορίεσ από το δείγμα. Μακορίηονται οι τιμζσ των p,d,q. 

Σροκειμζνου να προκφψει το ςυμπζραςμα ότι θ ςειρά είναι ςτάςιμθ ι όχι, εξετάηεται θ 

ςυμπεριφορά τθσ δειγματικισ ςυνάρτθςθσ αυτοςυςχζτιςθσ. Αν οι αυτοςυςχετίςεισ 

ςυγκλίνουν προσ το μθδζν, τότε θ ςειρά μάλλον είναι ςτάςιμθ, αν φκίνουν με αργό ρυκμό, 

είναι ζνδειξθ ότι θ ςειρά είναι μθ ςτάςιμθ κι άρα πρζπει να γίνει ςτάςιμθ. Αν μια 

μεταβλθτι χαρακτθρίηεται από τάςθ, τότε χρθςιμοποιοφνται πρϊτεσ, δεφτερεσ κ.τ.λ. 

διαφορζσ για να μετατραπεί θ ςειρά ςε ςτάςιμθ. Ξε τθ μζκοδο των διαφορϊν εξαλείφεται 

θ τάςθ, μζςω δθμιουργίασ μιασ νζασ χρονοςειράσ από τισ διαφορζσ μεταξφ διαδοχικϊν 

όρων. Αφοφ θ ςειρά γίνει ςτάςιμθ, προςδιορίηεται θ τάξθ του υποδείγματοσ ARIMA που 

βαςίηεται ςτισ δειγματικζσ απλζσ και μερικζσ αυτοςυςχετίςεισ. 

Υτο δεφτερο ςτάδιο τθσ εκτίμθςθσ εκτιμϊνται οι παράμετροι του μοντζλου φςτερα 

από τθν προςαρμογι του ςτα δεδομζνα. Ελζγχεται θ ςθμαντικότθτα των παραμζτρων, 

προβλζπεται το μζροσ τθσ χρονοςειράσ που χρθςιμοποιείται γι’ αυτό το ςκοπό και γίνεται 

αποδοχι ι απόρριψθ του μοντζλου. Ακολουκεί επομζνωσ θ εκτίμθςθ των p παραμζτρων 

τθσ αυτοπαλίνδρομθσ διαδικαςίασ και των q παραμζτρων τθσ διαδικαςίασ κινθτοφ μζςου. 

Υτο τελευταίο ςτάδιο γίνεται διάγνωςθ που ςχετίηεται με τθν τελικι αποδοχι ι 

απόρριψθ του μοντζλου. Ελζγχεται κατά πόςο ταιριάηει το υπόδειγμα με τα δεδομζνα,  

εφαρμόηονται ςτατιςτικοί ζλεγχοι για τθ ςθμαντικότθτα των παραμζτρων και τθ 

ςυμπεριφορά των καταλοίπων και τθν τάξθ του υποδείγματοσ. Εδϊ περιλαμβάνονται 

διαδικαςίεσ υπολογιςμοφ διαςτθμάτων εμπιςτοςφνθσ, υπολογιςμόσ του τυπικοφ 

ςφάλματοσ και άλλων ςτατιςτικϊν μεγεκϊν με ςκοπό τθν ποςοτικι εκτίμθςθ τθσ 
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ςθμαντικότθτασ των ςυντελεςτϊν του μοντζλου, τον ζλεγχο τθσ κανονικότθτασ των 

υπόλοιπων (residuals). 

 

ARIMA 

Ρι διαφορζσ πρϊτθσ τάξθσ, ςε ζνα τυχαίο περίπατο, οδθγοφν ςε διαδικαςία λευκοφ 

κορφβου. Γενικά όμωσ, μία ςτάςιμθ ςτοχαςτικι διαδικαςία που προκφπτει παίρνοντασ 

διαφορζσ κάποιασ τάξθσ δεν είναι λευκόσ κόρυβοσ αλλά ARMA(p,q) ςτάςιμθ διαδικαςία.  

Ρι Box – Jenkins, για μία μθ ςτάςιμθ χρονοςειρά προτείνουν τθ χριςθ διαφορϊν 

πρϊτθσ, δεφτερθσ ι d τάξεωσ για τθν επίτευξθ ςταςιμότθτασ. Ζτςι προςαρμόηεται ζνα 

μοντζλο ARMA(p,q). Αυτό εφαρμόηεται ςε μία ολοκλθρωμζνθ ςειρά d τάξεωσ και καλείται 

αυτοπαλίνδρομο ολοκλθρωμζνο μοντζλο κινθτοφ μζςου τάξεωσ (p,q,d) - ARIMA(p,q,d). Σιο 

απλά, θ διαδικαςία ARIMA(p,q,d) ‘διαφορίηεται’ d φόρεσ και παράγει διαδικαςία 

ARMA(p,q). Ρι 3 ςυντελεςτζσ ζχουν ωσ εξισ: p: παράμετροσ αυτοπαλινδρόμθςθσ (AR), d: 

βακμόσ διαφορικοφ μεταςχθματιςμοφ/ ο αρικμόσ d των διαφορϊν που απαιτοφνται για να 

γίνει θ ςειρά ςτάςιμθ, q: τάξθ μετακινοφμενου μζςου (MA). 

Φα μοντζλα ARIMA ςυνδυάηουν τισ ιδιότθτεσ τριϊν διαφορετικϊν υπομοντζλων α) 

αυτοπαλινδρόμθςθσ (autoregression), β) ολοκλιρωςθσ (integration) και γ) εξομάλυνςθσ με 

μετακινοφμενο μζςο (moving average).  

 

Εποχικό υποδείγμα ARIMA (SARIMA) 

Φο εποχικό μζροσ ενόσ υποδείγματοσ ARIMA ζχει τθν ίδια δομι με αυτι του μθ-

εποχικοφ υποδείγματοσ. Ζχει δθλαδι ζναν παράγοντα AR, ζναν παράγοντα MA και μια τάξθ 

διαφορϊν. Ρρίηεται ωσ ARIMA(p.d.q)x(P,D,Q), όπου P: ο αρικμόσ των εποχικϊν 

αυτοπαλίνδρομων όρων (SAR), D: ο αρικμόσ των εποχικϊν διαφορϊν και Q: ο αρικμόσ των 

εποχικϊν όρων κινθτοφ μζςου (SMA). 

7.6. Αξιολόγθςθ  

Σροκειμζνου να αξιολογθκεί ζνα μοντζλο ωσ προσ τθν προβλεπτικι του ικανότθτα, 

χρθςιμοποιοφνται διάφορα κριτιρια, όπωσ: 

- Η ρίηα του μζςου τετραφωνικοφ ςφάλματοσ (RMSE), με τφπο: 

√
∑    

 
   

    
 

 
 



- 127 - 
 

όπου, 

  
 
  οι προβλεπόμενεσ τιμζσ, 

  
 : οι παρατθροφμενεσ τιμζσ και 

Ο: ο αρικμόσ των χρονικϊν περιόδων 

- Φο μζςο απόλυτο ςφάλμα (MΑE), με τφπο: 

     
 

 
∑|  

 
   

 |

 

   

 

- Φο μζςο απόλυτο ποςοςτιαίο ςφάλμα (MΑΤE), με τφπο: 

      
 

 
∑|

  
 
   

 

  
 |

 

   

 

Ξζςω των παραπάνω τφπων εξετάηεται θ ακρίβεια του υποδείγματοσ και κατά πόςον 

οι προβλεπόμενεσ τιμζσ ακολουκοφν τισ ςτθν ουςία τισ πραγματικζσ. ςο πιο κοντά ςτο 

μθδζν οι παραπάνω τιμζσ, τόςο πιο καλι κεωρείται θ πρόβλεψθ. 

Εν ςυνεχεία, για τθ διαλογι του καταλλθλότερου υποδείγματοσ χρθςιμοποιείται το 

κριτιριο Akaike (AIC) που ζχει τον ακόλουκο τφπο: 

 

      
∑   

 

 
 

  

 
 

όπου: 

∑  
 : το άκροιςμα των τετραγϊνων των καταλοίπων, 

Φ: το πλικοσ των παρατθριςεων και  

κ: το πλικοσ των παραμζτρων που εκτιμϊνται. 

 Επιπλζον, ςθμαντικό είναι να εκτιμθκεί το διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ, το οποίο 

διατυπϊνεται με βάςθ τθ διακφμανςθ του ςφάλματοσ πρόβλεψθσ. Αποτελεί ουςιαςτικό 

κριτιριο υποδθλϊνοντασ τθν καταλλθλότθτα κι ακρίβεια τθσ πρόβλεψθσ.  

Σεραιτζρω, εξετάηονται και τα κατάλοιπα, τα οποία κα πρζπει να μθν 

αυτοςυςχετίηονται. Η φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ μπορεί να δείξει ότι υπάρχει ανεπαρκισ 

προςαρμογι του υποδείγματοσ, κι άρα κα πρζπει να γίνουν τροποποιιςεισ.  

Για να είναι ζγκυρεσ οι προβλζψεισ, κα πρζπει το διάςτθμα λιψθσ δεδομζνων να 

είναι παρόμοιο με το διάςτθμα πρόβλεψθσ και θ πρόβλεψθ πρζπει να είναι πεπεραςμζνθ 

ςε πλικοσ ςτοιχείων και να αντιςτοιχεί ςε μζγεκοσ ςτο 10% του μεγζκουσ του δείγματοσ 

δεδομζνων.   
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7.7. Προβλζψεισ 

Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ μελζτθσ των μοντζλων των χρονοςειρϊν, δθλαδι τθσ 

εξειδίκευςθσ κι εκτίμθςθσ ενόσ μοντζλου, όπωσ του αυτοπαλίνδρομου (AR), του κινθτοφ 

μζςου (ΞΑ), του μεικτοφ (ARMA), του αυτοπαλίνδρομου ολοκλθρωμζνου κινθτοφ μζςου 

(ARIMA) είναι θ διενζργεια προβλζψεων. Δθλαδι, ςφμφωνα με το εκτιμϊμενο μοντζλο και 

τισ υπάρχουςεσ πλθροφορίεσ να γίνει πρόβλεψθ τθσ τιμισ τθσ χρονολογικισ ςειράσ ςτθν 

περίοδο t μζχρι τθ χρονικι περίοδο t, κ.ο.κ.  

Η πρόβλεψθ των μελλοντικϊν τιμϊν μίασ παρατθροφμενθσ χρονοςειράσ αποτελεί 

ςθμαντικό πρόβλθμα για πολλζσ εφαρμογζσ. Για να πραγματοποιθκεί μια πρόβλεψθ 

χρθςιμοποιοφνται παρατθριςεισ μζχρι τθν πιο πρόςφατθ χρονικι ςτιγμι. Θεωρϊντασ τθν 

παρατθροφμενθ χρονοςειρά από μία ςτοχαςτικι διαδικαςία, το πρόβλθμα που μελετάται 

είναι θ πρόβλεψθ τθσ χρονικισ ςειράσ για k χρονικά βιματα μπροςτά από τθ χρονικι 

ςτιγμι t      , ενϊ θ πραγματικι αλλά άγνωςτθ τιμι ςτθν χρονικι ςτιγμι t  είναι     . Φο 

ςφάλμα πρόβλεψθσ είναι θ διαφορά τθσ πραγματικισ πρόβλεψθσ απ’ τθν  πρόβλεψθ τθσ 

χρονικισ ςειράσ για k χρονικά βιματα. Η βζλτιςτθ πρόβλεψθ είναι θ εκτίμθςθ του 

ςτοιχείου      τθσ με βάςθ τα προθγοφμενα ςτοιχειά τθσ   . Μαλι χαρακτθρίηεται μια 

πρόβλεψθ αν ζχει αμερολθψία (unbiasedness) κι αποτελεςματικότθτα (efficiency). 

Υυνδυάηοντασ τα παραπάνω, καλφτερθ είναι αυτι που ελαχιςτοποιεί το μζςο τετραγωνικό 

ςφάλμα πρόβλεψθσ για κάκε βιμα πρόβλεψθσ k.  

Σαρακάτω κα γίνει ανάλυςθ και μελζτθ μοντζλων πρόβλεψθσ αναφορικά με τα 

θλεκτρονικά εγκλιματα που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτθν Ελλάδα τα τελευταία τρία 

χρόνια. Φα δεδομζνα ζχουν προκφψει από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ Ηλεκτρονικισ Δίωξθσ 

Εγκλιματοσ και ζχει λθφκεί υπόψθ θ εβδομαδιαία πραγματοποίθςθ απατϊν ςτθν Ελλάδα. 

Για τθν ακρίβεια, τα δεδομζνα αφοροφν όχι όλεσ τισ πραγματοποιθμζνεσ απάτεσ, αλλά 

μόνο όςεσ ζχουν καταγγείλει τα αντίςτοιχα κφματα. Η ςχετικι ανάλυςθ κα γίνει μζςω τθσ 

χριςθσ του ςτατιςτικοφ πακζτου Statgraphics.    

Ξε βάςθ το μοντζλο προκφπτουν εβδομαδιαίεσ προβλζψεισ των ακολουκοφμενων 

θλεκτρονικϊν εγκλθμάτων για το διάςτθμα Ξάρτιοσ του 2016 ζωσ τον Ιοφλιο του 2016. Φα 

ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι εβδομαδιαίεσ καταγγελλόμενεσ υποκζςεισ 

θλεκτρονικϊν απατϊν ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τθ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ 

Εγκλιματοσ. Ρ αρικμόσ των παρατθριςεων είναι εβδομαδιαίοσ, ίςοσ με 156 και ξεκινοφν 

από τον Απρίλιο του 2013.  
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Αρχικά, για τον εντοπιςμό του μοντζλου που κα ερμθνεφει καλφτερα τα δεδομζνα 

τθσ χρονοςειράσ των θλεκτρονικϊν απατϊν ςτθν Ελλάδα, κα πρζπει να εξεταςτεί κατά 

πόςο υπάρχει εποχικότθτα. πωσ φαίνεται ςτο γράφθμα τθσ χρονοςειράσ, τα γεγονότα 

ζχουν μια μθ ιςορροπθμζνθ τάςθ. Εκτιμάται ότι οι απάτεσ με το πζραςμα του χρόνου κα 

μειϊνονται και θ κλίςθ, ενϊ αρχικά ιταν ελαφρϊσ ανοδικι, ςτθν πορεία προκφπτει να είναι 

κακοδικι. Φο πλικοσ των απατϊν, διαχρονικά δεν παραμζνει ςτακερό. 

Γράφθμα 7.1: Γράφθμα χρονοςειράσ θλεκτρονικϊν απατϊν 

 

Σαρατθρϊντασ τα γραφιματα αυτοςυςχζτιςθσ καταλοίπων (ACF) και μερικισ 

αυτοςυςχζτιςθσ καταλοίπων (PACF) του επιλεγμζνου μοντζλου (Brown's linear exp. 

smoothing with alpha = 0,0653), παρατθρείται ότι θ χρονοςειρά παρουςιάηει εποχικότθτα, 

δεδομζνου ότι οι μπάρεσ εκτείνονται πζρα τθσ χοάνθσ.  

Γράφθμα 7.2: Γράφθμα αυτοςυςχζτιςθσ καταλοίπων χρονοςειράσ θλεκτρονικϊν απατϊν 
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Γράφθμα 7.3: Γράφθμα μερικισ αυτοςυςχζτιςθσ καταλοίπων χρονοςειράσ θλεκτρονικϊν 

απατϊν 

 

Ρι μπάρεσ που προεξζχουν ςτο γράφθμα αυτοςυςχζτιςθσ καταλοίπων (ACF) είναι 2 

ενϊ το ςτο γράφθμα μερικισ αυτοςυςχζτιςθσ καταλοίπων (PACF) προεξζχουν 3. Ξε αυτόν 

τον τρόπο κακορίηεται ο μζγιςτοσ βακμόσ των τάξεων των ςυντελεςτϊν ΞΑ, SMA και AR, 

SAR, που μποροφν να είναι ζωσ 2 και 3 αντίςτοιχα, ςτο μοντζλο ARIMA που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν πρόβλεψθ. 

Γράφθμα 7.4: Σεριοδόγραμμα καταλοίπων χρονοςειράσ θλεκτρονικϊν απατϊν 

 

Ξε βάςθ τα παραπάνω, θ χρονοςειρά των θλεκτρονικϊν απατϊν είναι εποχικι με 

εποχικότθτα 26 εβδομάδεσ, και προςδιορίςτθκε από το περιοδόγραμμα ωσ εξισ: s= 

1/0,0383513 = 26,07474. που 0,0383513 θ τετμθμζνθ τθσ πρϊτθσ μεγάλθσ κορυφισ κοντά 

ςτθν πρϊτθ περίοδο. 

Εφαρμόηοντασ τθν εποχικότθτα, τα δεδομζνα ςυνοπτικά με βάςθ το Statgraphics ζχουν 

ωσ εξισ: 
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 Data variable / Ξεταβλθτι: NumbEv – Number of Events – Σραγματοποιθμζνα 

Γεγονότα 

 Number of observations / Αρικμόσ παρατθριςεων = 156 

 Start index / Ημερομθνία ζναρξθσ γεγονότων = 1/4/13           

 Sampling interval / Εβδομαδιαία αξιοποίθςθ δείγματοσ = 7,0 day(s) 

 Seasonality / Εποχικότθτα = 26 εβδομάδεσ 

 

Για τθν εξάλειψθ τθσ εποχικότθτασ χρθςιμοποιικθκαν πρϊτθσ τάξεωσ εποχικζσ 

διαφορζσ. Φα μοντζλα που εξετάςτθκαν είναι: 

A. ARIMA(0,1,1)x(1,1,1)26 με ςτακερά 

B. Simple moving average of 3 terms 

Seasonal adjustment: Multiplicative 

C. Simple exponential smoothing with alpha = 0,1456 

Seasonal adjustment: Multiplicative 

D. Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,0674 

Seasonal adjustment: Multiplicative 

E. Simple exponential smoothing with alpha = 0,1409 

Πίνακασ 7.1: Υφγκριςθ των εξεταηόμενων μοντζλων 

Model RMSE MAE ME 

(A) 6,71412 5,35941 0,473725 

(B) 8,31887 5,50782 -0,204266 

(C) 7,27155 4,8353 -0,346144 

(D) 7,20781 4,80788 -0,464709 

(E) 7,39069 5,57907 -0,399585 

 

Φο προτεινόμενο μοντζλο είναι το (A) ARIMA(0,1,1)x(1,1,1)26 με ςτακερά, ζχοντασ 

τθ μικρότερθ τιμι ρίηασ του μζςου τετραγωνικοφ ςφάλματοσ- RMSE, όπωσ φαίνεται ςτον 

παραπάνω πίνακα. Εξετάηοντασ τθ ςυμπεριφορά των καταλοίπων παρατθρείται πωσ το 

μοντζλο (Α) ARIMA(0,1,1)x(1,1,1)26 με ςτακερά ζχει τθν ζνδειξθ ΡΜ και ςτουσ πζντε 

ελζγχουσ των καταλοίπων. 

Ρι ζλεγχοι που πραγματοποιοφνται είναι οι παρακάτω: 

 RUNS = Ζλεγχοσ ροϊν πάνω και κάτω 
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 RUNM = Ζλεγχοσ ροϊν πάνω και κάτω από τθ διάμεςο 

 AUTO = Box-Pierce ζλεγχοσ για αυτοςυςχζτιςθ 

 MEAN = Ζλεγχοσ διαφοράσ μζςου ςτο 1ο και 2ο μιςό 

 VAR = Ζλεγχοσ διαφοράσ διαςποράσ ςτο 1ο και 2ο μιςό 

Πίνακασ 7.2: Ζλεγχοι καταλοίπων 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 6,71412 OK OK OK OK OK 

(B) 8,31887 OK OK  OK * 

(C) 7,27155 OK OK  OK OK 

(D) 7,20781 OK OK  OK OK 

(E) 7,39069 OK OK OK OK OK 

 

Φο αποτζλεςμα αυτϊν των ελζγχων είναι αυτό που κακορίηει κατά πόςο ζνα μοντζλο 

είναι κατάλλθλο για τα δεδομζνα. Η ζνδειξθ ΡΜ ςε όλουσ τουσ παραπάνω ελζγχουσ δείχνει 

πωσ το πρϊτο κι επιλεχκζν μοντζλο είναι και το πιο κατάλλθλο για να χρθςιμοποιθκεί για 

τθ διενζργεια τθσ πρόβλεψθσ με βάςθ τα δεδομζνα που ζχουμε.  

Πίνακασ 7.3: Ζλεγχοσ παραμζτρων του μοντζλου ARIMA(0,1,1)x(1,1,1)26 με ςτακερά 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

MA(1) 0,891341 0,041102 21,6861 0,000000 

SAR(1) -0,473926 0,0805285 -5,8852 0,000000 

SMA(1) 0,813048 0,0369615 21,9971 0,000000 

Mean -0,127491 0,0325426 -3,91766 0,000146 

Constant -0,187912    

 

Υτον πίνακα του ελζγχου των παραμζτρων του επιλεχκζντοσ μοντζλου πρόβλεψθσ 

(Σίνακασ 7.3) αξιολογείται θ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα των ςυντελεςτϊν του. Δεδομζνου 

ότι το P-value των ςυντελεςτϊν του μοντζλου είναι μικρότερο από 0,10, οι ςυντελεςτζσ 

είναι ςτατιςτικά ςθμαντικοί και διάφοροι του μθδενόσ ςε βακμό εμπιςτοςφνθσ 95%.  

Επιπλζον, ςτο γράφθμα αυτοςυςχζτιςθσ καταλοίπων (ACF) καμία μπάρα δεν 

προεξζχει από τθ χοάνθ, ενϊ ςτο γράφθμα μερικισ αυτοςυςχζτιςθσ καταλοίπων (PACF) 

προεξζχει οριακά μία μόνο μπάρα.  
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Γράφθμα 7.5: Γράφθμα αυτοςυςχζτιςθσ καταλοίπων χρονοςειράσ θλεκτρονικϊν απατϊν 

 
Γράφθμα 7.6: Γράφθμα μερικισ αυτοςυςχζτιςθσ καταλοίπων χρονοςειράσ θλεκτρονικϊν 

απατϊν 

 

Βάςει των παραπάνω, το μοντζλο είναι κατάλλθλο για να γίνουν οι προβλζψεισ που 

αφοροφν το διάςτθμα 15 εβδομάδων, από τον Ξάρτιο ζωσ και τον Ιοφλιο του ζτουσ 2016. 

Ρι προβλζψεισ που δίνει το μοντζλο και το αντίςτοιχο διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 

παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 
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Πίνακασ 7.4: Σρόβλεψθ θλεκτρονικϊν απατϊν ςτθν Ελλάδα με τθ χριςθ του  

ARIMA(0,1,1)x(1,1,1)26 

 Πρόβλεψθ Διάςτημα Εμπιςτοςφνησ 95,0% 

Εβδομάδα Κεντρική Τιμή Κάτω Όριο Άνω Όριο 

28/3/16 9 0 23 

4/4/16 10 0 24 

11/4/16 1 0 15 

18/4/16 0 0 14 

25/4/16 0 0 14 

2/5/16 2 0 16 

9/5/16 0 0 15 

16/5/16 0 0 10 

23/5/16 0 0 14 

30/5/16 4 0 19 

6/6/16 0 0 10 

13/6/16 2 0 17 

20/6/16 0 0 8 

27/6/16 0 0 7 

4/7/16 0 0 9 

 

Σαρατθρείται μείωςθ ςτα γεγονότα που αφοροφν τισ καταγγελίεσ που 

ςχετίηονται με θλεκτρονικζσ απάτεσ. Ειδικότερα ςτισ τελευταίεσ προβλεπόμενεσ 

εβδομάδεσ, οι καταγγελίεσ τείνουν να μειϊνονται ςε ςθμείο που να είναι μθδενικζσ 

οι υποκζςεισ, και άρα να μθν παρουςιάηονται θλεκτρονικζσ απάτεσ. Υτο παρακάτω 

διάγραμμα φαίνεται πιο ξεκάκαρα θ φκίνουςα τάςθ.  
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Γράφθμα 7.7: Γράφθμα πρόβλεψθσ τθσ χρονοςειράσ θλεκτρονικϊν απατϊν 

 

Για το προβλεπόμενο διάςτθμα οι ςυνολικζσ θλεκτρονικζσ απάτεσ είναι ελάχιςτεσ κι 

ίςεσ με 28 περίπου καταγγελίεσ, ενϊ για το αντίςτοιχο διάςτθμα τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ 

οι υποκζςεισ ιταν τόςεσ και παραπάνω μάλιςτα, μόλισ ςε μια εβδομάδα. πωσ προκφπτει, 

αυτι θ μθ αναμενόμενθ, με βάςθ τθ λογικι, μείωςθ οφείλεται ςε πολλοφσ παράγοντεσ που 

ςχετίηονται με τισ δφςκολεσ καταςτάςεισ που περνάει αυτι θ χϊρα τα τελευταία χρόνια κι 

ιδίωσ αυτιν τθν περίοδο που υπιρξε και κζμα αναςυγκρότθςθσ ςτθν εςωτερικι οργάνωςθ 

τθσ Διεφκυνςθσ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ. Ρ τελευταίοσ παράγοντασ φαίνεται να 

παίηει ουςιαςτικό ρόλο ςτθ μείωςθ των υποκζςεων. 

 

7.8. υμπεράςματα 

Αξιόποινεσ εγκλθματικζσ πράξεισ τελοφνται πλζον με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν κυρίωσ κι όχι με τθ χριςθ όπλων. Ρι κφριεσ μορφζσ κυβερνοεγκλθμάτων που 

ζχουν εξιχνιαςκεί από το Φμιμα Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ ςτθν Ελλάδα ςχετίηονται με 

απάτεσ μζςω Διαδικτφου, παιδικι πορνογραφία, cracking και hacking, διακίνθςθ-πειρατεία  

λογιςμικοφ, πιςτωτικζσ κάρτεσ, διακίνθςθ ναρκωτικϊν κι ζγκλθμα ςτα chat rooms. Υε αυτιν 

τθν εργαςία ζχει γίνει εςτίαςθ ςτθν πρϊτθ κατθγορία.  

πωσ επιςθμαίνεται από τθ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ, θ 

ζρευνα των θλεκτρονικϊν εγκλθμάτων είναι αρκετά δφςκολθ και χρονοβόρα διαδικαςία. Ρι 

χριςτεσ του Διαδικτφου που ερευνϊνται και που ζχουν  καταγγελκεί ςτθν υπθρεςία 

διαπράττουν αξιόποινεσ πράξεισ λαμβάνοντασ διάφορα διαδικτυακά μζτρα προςταςίασ, 

κακιςτϊντασ τον εντοπιςμό αρκετά δφςκολθ υπόκεςθ. 

Forecast Plot for NumbEv

ARIMA(0,1,1)x(1,1,1)26 w ith constant

25/12/15 3/2/16 14/3/16 23/4/16 2/6/16 12/7/16

-24

-14

-4

6

16

26

N
u
m

b
E

v
actual

forecast

95,0% limits



- 136 - 
 

Ρ ςυνδυαςμόσ τεχνικϊν μζςων μαηί με τον ανκρϊπινο παράγοντα είναι θ χρυςι τομι 

για τα βζλτιςτα αποτελζςματα. Υε περίπτωςθ φπαρξθσ των τεχνολογικϊν μζςων χωρίσ τθν 

κατάλλθλθ εξειδίκευςθ του προςωπικοφ ι τθν φπαρξθ καταρτιςμζνου προςωπικοφ, αλλά 

τθν ζλλειψθ πόρων, είναι δυνατό τα αποτελζςματα που ςχετίηονται με τθ διευκζτθςθ των 

απατϊν να μθν είναι τα επικυμθτά. Φα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ υπονοοφν είτε ότι ο 

παραπάνω ςυνδυαςμόσ είναι άριςτοσ κι άρα δεν υπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ 

θλεκτρονικϊν απατϊν που να καταγγζλλονται ι ότι θ εμπιςτοςφνθ των χρθςτϊν κυμάτων 

είναι ανφπαρκτθ ωσ προσ τθ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ κι άρα δεν 

μπαίνουν ςτθ διαδικαςία τθσ καταγγελίασ. Χπάρχει το ενδεχόμενο να κεωροφν τόςο τθν 

εξειδίκευςι όςο και τουσ πόρουσ αρκετά ελλιπι. 

Ξια επιπλζον παράμετροσ που δφναται να δικαιολογεί τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

είναι θ νομοκεςία του κράτουσ και τα προβλιματα που παρουςιάηει με τισ ςυνεχείσ 

πολιτικζσ αλλαγζσ. πωσ είχε αναφζρει ο Σροϊςτάμενοσ του Φμιματοσ Ηλεκτρονικοφ 

Εγκλιματοσ, Χποςτράτθγοσ κ. Εμμανουιλ Υφακιανάκθσ, τον οποίο ευχαριςτϊ ιδιαίτερα για 

τθν κάκε δυνατι πλθροφορία που παρείχε για τθν εκπόνθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ, 

«Η  τεχνολογικι υποδομι  μαηί με τθ  νομοκεςία είναι  απολφτωσ  αναγκαίεσ  για τθν ςωςτι 

τεκμθρίωςθ των υποκζςεων που ζχουν εξιχνιαςτεί και αφοροφν θλεκτρονικά εγκλιματα. 

Υτθν περίπτωςθ που κα υπάρχει τεχνολογικι υποδομι  χωρίσ τθν κατάλλθλθ νομοκεςία, 

μζςα από τθν οποία κα οριοκετοφνται οι εγκλθματικζσ ςυμπεριφορζσ, τότε κα ζχουμε 

πρόβλθμα ωσ προσ τθν απονομι δικαιοςφνθσ». Μι εδϊ ουςιαςτικά τίκεται το κζμα τθσ 

εμπιςτοςφνθσ κι αν αξίηει να κάνει κάποιοσ χριςτθσ – κφμα καταγγελία από τθ ςτιγμι που 

μπορεί θ υπόκεςι του να διαρκζςει αρκετά μεγάλο χρονικό διάςτθμα, να διακζςει πόρουσ 

και ψυχολογικι επζνδυςθ, και ςτθν τελικι να υπάρχει αμφιςβιτθςθ κι ωσ προσ το αν κα 

αποδοκεί δικαιοςφνθ.  

Υφμφωνα με δθμοςιεφςεισ αλλά και τθν κοινι λογικι, λόγω τθσ δυναμικισ ειςβολισ 

του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και του διαδικτφου αναπτφςςονται κακθμερινά τεράςτιεσ 

δυνατότθτεσ όχι μόνο χριςθσ, αλλά και κατάχρθςθσ που ςχετίηονται με τθν θλεκτρονικι 

επεξεργαςία δεδομζνων. Η θλεκτρονικι εγκλθματικότθτα εμπλουτίηεται μζρα με τθ μζρα 

και θ πικανότθτα εμφάνιςθσ νζων μορφϊν ςτο μζλλον επιβάλλει τθν επζνδυςθ από τουσ 

αντίςτοιχουσ φορείσ ςτο κζμα αυτό κακϊσ και τθ διαςυνοριακι ςυνεργαςία. Μι εδϊ όμωσ, 

αν και γίνονται προςπάκειεσ, δυςτυχϊσ τισ τελευταίεσ μζρεσ υπάρχει κλονιςμόσ μζχρι και 

για το πόςο κα υφίςταται θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τθ Ξεγάλθ Βρετανία ιδθ να βρίςκεται ςε 

διαδικαςίεσ αποχϊρθςθσ ωσ κράτοσ μζλοσ.  
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Επιπλζον, πολλζσ είναι και οι πολιτικζσ αλλαγζσ ςτθν Ελλάδα. Σροβλιματα 

εντοπίςτθκαν κι ωσ προσ τθν εςωτερικι οργάνωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ 

Εγκλιματοσ που ο επί χρόνια επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ 

Εγκλιματοσ, Χποςτράτθγοσ Ξανϊλθσ Υφακιανάκθσ, μετατζκθκε ςε άλλο τμιμα του 

Αρχθγείου τθσ ΕΝ.ΑΥ, κλονίηοντασ ακόμα περιςςότερο τθ γνϊμθ του κοινοφ για το ζργο τθσ 

Διεφκυνςθσ, κακϊσ ιταν ο ίδιοσ που ζςτθςε τθ Δίωξθ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ και είχε 

ςθμειϊςει ςθμαντικζσ επιτυχίεσ ςτο ενεργθτικό του. Σραγματοποιικθκαν κι άλλεσ 

μετακζςεισ προςωπικοφ κακιςτϊντασ μάλλον πιο δφςκολθ τθν τζλεςθ του ζργου τουσ ωσ 

προσ τθν εςτίαςθ ςτθν εξιχνίαςθ νζων επικζςεων.  

Ξε βάςθ ζρευνα που διεξιγαγε θ Υτατιςτικι Χπθρεςία, θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 

26θ κζςθ μεταξφ των 28 κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. του Δείκτθ Ψθφιακισ Ρικονομίασ και 

Μοινωνίασ (DESI) για το 2016, ςυγκαταλζγοντάσ τθ ςτθν ομάδα των χωρϊν που 

παρουςιάηουν υςτζρθςθ.  πωσ επιςθμαίνεται ςτθ ςχετικι ζκκεςθ, θ Ελλάδα υςτερεί από 

τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ, με χαμθλό επίπεδο ψθφιακϊν δεξιοτιτων, κι αυτό διότι μόλισ το 

63% του πλθκυςμοφ είναι τακτικοί χριςτεσ του διαδικτφου, ενϊ υπάρχει ζνα 30% που δεν 

ζχει χρθςιμοποιιςει ποτζ το διαδίκτυο.  

Χπαρκτό είναι και το ζλλειμμα εμπιςτοςφνθσ ωσ προσ τισ θλεκτρονικζσ αγορζσ κι 

θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ κι είναι μόλισ 37% το ποςοςτό των Ελλινων χρθςτϊν του 

διαδικτφου που ζχουν ανταλλάξει ςυμπλθρωμζνα ζντυπα με τθ δθμόςια διοίκθςθ μζςω 

διαδικτφου. 

Η ανάγκθ για περιςςότερθ εναςχόλθςθ με το κζμα των θλεκτρονικϊν απατϊν 

πάντωσ ζχει γίνει ςαφισ, και ότι κα πρζπει να δοκεί περιςςότερθ εςτίαςθ ςε αυτό το κζμα. 

Σιο ςυγκεκριμζνα, ζχει προκφψει από ζρευνεσ ότι ο αρικμόσ των πτυχιοφχων κετικϊν 

επιςτθμϊν, τεχνολογίασ, μθχανικισ και μακθματικϊν (STEM) ζχει αυξθκεί ελαφρά ςτθν ΕΕ, 

αλλά οι μιςοί ςχεδόν Ευρωπαίοι, με ποςοςτό 45% δε διακζτουν βαςικζσ ψθφιακζσ 

δεξιότθτεσ, όπωσ για παράδειγμα είναι θ αποςτολι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ι θ 

εγκατάςταςθ νζων θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Χπάρχει πρόκεςθ από τθν Επιτροπι να 

αντιμετωπίςει αυτό το κζμα με τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και να επενδφςει περιςςότερο ςτθ 

ςχετικι κατάρτιςθ, ςτο πλαίςιο του προςεχοφσ προγράμματοσ δράςθσ για τισ δεξιότθτεσ 

ςτθν ΕΕ. 

Υτθν Ευρϊπθ, μόνο το 16% των μικρομεςαίων επιχειριςεων πραγματοποιοφν 

αγοραπωλθςίεσ μζςω διαδικτφου κακιςτϊντασ τισ θλεκτρονικζσ απάτεσ λιγότερεσ απ’ ότι 
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αν το ποςοςτό των ΞΞΕ ιταν μεγαλφτερο. Αντίςτοιχα, ςτθν Ελλάδα δικαιολογείται με 

αυτόν τον τρόπο ο μικρόσ αρικμόσ των υποκζςεων.  

Φζλοσ, αξίηει να επιςθμανκεί ότι ο αρικμόσ των Ευρωπαίων χρθςτϊν του διαδικτφου 

που ζρχονται ςε επικοινωνία με τισ αρχζσ θλεκτρονικά, παραμζνει ςτακερόσ και ίςοσ με 

32%. Υυνεπϊσ, με όλεσ τισ παραπάνω ςυνκικεσ και τα γεγονότα που ςυμβαίνουν ςτθν 

Ελλάδα, θ φκίνουςα τάςθ πραγματοποίθςθσ καταγγελιϊν ςτθν Ηλεκτρονικι Δίωξθ, μζχρι 

και θ μθδενικι τάςθ δικαιολογοφν τα εν προκειμζνω αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.   
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Παράρτθμα 1: Ζκκεςθ του εγκλιματοσ ςτον κυβερνοχϊρο και μζτρα 

αςφάλειασ που λαμβάνουν οι τελικοί χριςτεσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Υε μια ζρευνα χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία ζρευνασ μεγάλθσ κλίμακασ από το 

Ευρωβαρόμετρο 77.2 / 2012 για να εξερευνθκεί θ μεταβλθτότθτα ςε δραςτθριότθτα 

απευκείασ ςφνδεςθσ, θ ζκκεςθ του εγκλιματοσ ςτον κυβερνοχϊρο και τα μζτρα αςφαλείασ 

των τελικϊν χρθςτϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ-27). Ενϊ θ αςφάλεια ςτον κυβερνοχϊρο 

είναι μια υψθλισ προτεραιότθτασ δραςτθριότθτα για τουσ εμπειρογνϊμονεσ τθσ 

αςφάλειασ και τουσ ερευνθτζσ, οι τελικοί χριςτεσ τθν διεξάγουν ςτο πλαίςιο τθσ 

κακθμερινισ ηωισ τουσ ωσ δραςτθριότθτα κοινωνικά υπόλογθ και με περιοριςμζνουσ 

πόρουσ. Χποςτθρίηεται ότι θ ςυμπεριφορά περί αςφάλειασ των τελικϊν χρθςτϊν κα πρζπει 

να είναι ςχετικι με τθν εμπειρία τουσ ωσ κφματα κατά τθν κακθμερινι τουσ τριβι με το 

διαδίκτυο. Ξια οικολογικι ανάλυςθ ςε επίπεδο χωρϊν ζδειξε ότι οι κοινωνίεσ με 

διαδεδομζνθ τθ χριςθ του Διαδικτφου ζχουν Ανϊτερθ υποςτιριξθ αςφάλειασ ςτον 

κυβερνοχϊρο.  

Δεδομζνθσ τθσ αρνθτικισ ανάδραςθσ βρόχου μεταξφ των απαντιςεων αςφαλείασ 

που προζκυψε ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, θ ζκκεςθ εγκλιματοσ ςτον κυβερνοχϊρο, κακϊσ 

και ςε online δραςτθριότθτεσ, όςον αφορά ςε ατομικό επίπεδο, κακιςτά τθ μοντελοποίθςθ 

γραμμικισ ςυςχζτιςθσ για ςτοιχεία τθσ ζρευνασ ανζφικτθ, και προτείνεται μια ανάλυςθ 

κατάταξθσ ωσ εργαλείο για τθν καλφτερθ ςφλλθψθ τθσ μεταβλθτότθτασ. Χρθςιμοποιείται θ 

ανάλυςθ K-μζςων ςυςτάδων για το προςδιοριςμό πζντε ειδϊν τελικϊν χρθςτϊν ςτο κζμα 

τθσ αςφάλειασ των δραςτθριοτιτων του ζργου. Φα πζντε αυτά είδθ είναι: «εξερευνθτισ», 

«αντιδραςτικόσ», «ςυνετόσ», «τυχερόσ» και «περιςταςιακόσ» χριςτθσ και γίνεται ςυηιτθςθ 

των προφίλ αυτϊν ςε online δραςτθριότθτεσ και εμπειρίεσ.  

Ρι «ςυνετοί» χριςτεσ είναι ςχετικά μθ γνϊςτεσ για τισ δθμόςιεσ εκςτρατείεσ που 

διοργανϊνονται ωσ προσ τθν αςφάλεια τουσ ςτο διαδίκτυο. H ανάλυςθ κατάταξθσ είναι ζνα 

παραγωγικό εργαλείο για τθν κατανόθςθ του προςανατολιςμοφ των τελικϊν χρθςτϊν ωσ 

προσ το κζμα τθσ αςφάλειασ.  

Χφίςτανται τρεισ κφριεσ απεικονίςεισ τελικϊν χρθςτϊν, που αντιπροςωπεφουν μια 

φαινομενικά παράλογθ ςυμπεριφορά ωσ προσ τουσ κανόνεσ περί αςφάλειασ. Χπάρχουν οι 

«γνωςτικά τεμπζλθδεσ» χριςτεσ, που λειτουργοφν με ζναν οριοκετθμζνο ορκολογιςμό που 

υπερεκτιμοφν τθν παροντικι άνεςθ/ αςφάλεια εισ βάροσ τθσ προςταςίασ από μελλοντικοφσ 

κινδφνουσ. Επίςθσ, υπάρχουν οι «οικονομικά ορκολογικοί» χριςτεσ που  ιςοκαταλογίηουν 

τα δικά τουσ ζξοδα με τα πλεονεκτιματα που παρζχουν ςφμβουλοι αςφαλείασ και 
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λαμβάνουν αποφάςεισ ςχετικά με τισ ςυμβουλζσ των ειδικϊν για ςυμμόρφωςθ ωσ προσ 

κάποιο επίπεδο αςφάλειασ. Φζλοσ, υπάρχει και θ κατθγορία χρθςτϊν που χαρακτθρίηονται 

ωσ «κοινωνικοί» οι οποίοι είναι εναρμονιςμζνοι με τθν κοινωνικι οργάνωςθ τθσ 

δραςτθριότθτάσ τουσ, ςτθν οποία οι απαιτιςεισ αςφάλειασ αποτελοφν μόλισ ζνα μικρό 

μζροσ ενόσ ευροφσ τοπίου των κοινωνικϊν κανόνων τθσ εμπιςτοςφνθσ και του ςυντονιςμοφ 

που προςδιορίηουν τθ δράςθ τουσ.  

Μαι τα τρία μοντζλα εξερευνοφν τθν αποςτροφι από τον κίνδυνο κακϊσ και τθν 

αναηιτθςθ κινδφνου, αλλά προτείνουν διαφορετικοφσ περιοριςμοφσ ςχετικά με τθ 

δραςτθριότθτα των χρθςτϊν, δθλαδι (α) τθν αποφυγι υπερφορτωμζνων ενθμερϊςεων, (β) 

τθν προτίμθςθ για οικονομικι βελτιςτοποίθςθ, και (γ) τθν άςκθςθ κοινωνικισ ζνταξθσ, 

αντίςτοιχα. Ζνα βαςικό κζμα για τθν περιγραφι ςυμπεριφορϊν αςφαλείασ των τελικϊν 

χρθςτϊν αναφζρεται ςτθν επίγνωςθ των κινδφνων (βλ. ςυνοπτικι ςφγκριςθ του πίνακα 1). 

 

Πίνακασ – Φα τρία κεωρθτικά μοντζλα των τελικϊν χρθςτϊν ωσ προσ τθν αςφάλεια 

 Γνωςτικά τεμπζλθδεσ 

χριςτεσ 

Οικονομικά 

ορκολογικοί χριςτεσ 

Κοινωνικοί χριςτεσ 

Εςτίαςθ ςτθν 

απεικόνιςθ 

Φεχνικι αφζλεια λόγω 

πολλαπλϊν ςτόχων 

Ρικονομικι 

ορκολογικότθτα ςτο 

πλαίςιο τθσ 

δραςτθριότθτασ ενόσ 

ατόμου 

Ανθςυχίεσ αυτο-

παρουςίαςθσ; 

αξιόπιςτοι φορείσ κατά 

τθν άςκθςθ 

ςυντονιςμζνων 

δραςτθριοτιτων 

Επίγνωςθ κινδφνου 

των χρθςτϊν 

χι ιδιαίτερθ 

ενθμζρωςθ, οι 

κίνδυνοι είναι 

υποτιμθμζνοι 

Η ενθμζρωςθ είναι 

επαρκισ, 

αντανακλϊντασ 

εκτιμϊμενουσ  

προςωπικοφσ 

κινδφνουσ 

Ρι ςχετικοί κίνδυνοι 

κοινωνικά είναι 

γνωςτοί, μζςω τθσ 

επικοινωνίασ που δίνει 

νόθμα ςτισ 

προςωπικζσ εμπειρίεσ 

Ορκολογικότθτα Σεριοριςμζνθ  Ρικονομικι, 

βαςιςμζνθ ςτθν 

ανάλυςθ κόςτουσ-

οφζλουσ 

Ρ ορκολογιςμόσ 

εμφανίηεται ωσ 

υποπροϊόν λογιςτικϊν 

δραςτθριοτιτων 

χρθςιμοποιϊντασ 

λεξιλόγια που ζχουν 

καταςκευαςτεί 
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κοινωνικά  

Θεμελιϊδεσ κίνθτρο 

για τθν ενζργεια 

Ικανοποίθςθ ςτόχων  

καταβάλλοντασ 

ελάχιςτθ προςπάκεια 

Βελτιςτοποιϊντασ τθν 

άςκθςθ των 

προτιμιςεων 

Επίτευξθ κεμιτϊν 

ςτόχων και διατιρθςθ  

επικυμθτισ 

ταυτότθτασ ςε τοπικι 

επίπεδο 

Λόγοι για μικρι 

ςυμμόρφωςθ 

Ξικρι κατανόθςθ των 

κινδφνων και ελάχιςτθ 

τεχνικι επίγνωςθ 

Ρι μζςεσ απϊλειεσ του 

τελικοφ χριςτθ από το 

ζγκλθμα ςτον 

κυβερνοχϊρο είναι 

λίγεσ - το κόςτοσ τθσ 

αςφάλειασ είναι 

υψθλό – Ρι 

μελλοντικόσ δαπάνεσ 

και τα οφζλθ είναι 

μειωμζνεσ 

Ρι πρακτικζσ 

αςφαλείασ είναι οι 

εξισ: 

- Εμπόδια για ομαλι 

κοινωνικι οργάνωςθ 

- Υυνδζονται με μθ 

αξιόλογεσ ταυτότθτεσ 

Πθγι: Cosima Rughinis & Razvan Rughinis, Nothing ventured, nothing gained. Profiles of 

online activity, cyber-crime exposure, and security measures of end-users in European 

Union, 2014 Elsevier Ltd., Computers & Security 43 III 125, www.elsevier.com/locate/cose  

 

Από τθ ςκοπιά των τεμπζλθδων χρθςτϊν θ ευαιςκθτοποίθςθ για επίγνωςθ είναι 

κυρίωσ μια λειτουργία τθσ κατανόθςθσ απ’ τθν πλευρά των χρθςτϊν των επιγραμμικϊν 

τεχνολογιϊν και των κινδφνων και, αμοιβαίωσ θ προςβαςιμότθτα ςε λφςεισ για κζματα 

αςφάλειασ208. Αυτοί οι τελικοί χριςτεσ ςυνικωσ απεικονίηονται τεχνικά ωσ αφελείσ και 

είναι ευάλωτοι επειδι πρζπει να διακζςουν γνωςτικοφσ πόρουσ ςε πολλαπλζσ, δφςκολεσ 

εργαςίεσ που ουςιαςτικά δεν κατζχουν.  

Από τθ ςκοπιά των οικονομικά ορκολογικϊν χρθςτϊν209, θ ευαιςκθτοποίθςθ 

αποτελεί κυρίωσ ςυνάρτθςθ τθσ εμπειρίασ από προςωπικι απϊλεια εξαιτίασ τθσ 

εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο, κακϊσ και των γενικϊν πλθροφοριϊν που 

λαμβάνουν για παρόμοιεσ ηθμίεσ που βιϊνουν άλλοι. Η απϊλεια εξαρτάται από τθν 

δραςτθριότθτα: διάφορα είδθ των online δραςτθριοτιτων μπορεί να επιβαρφνονται με 

                                                           
208

 Adams και Sasse, 1999; Albrechtsen και Hovden, 2009; Besnard και Arief, 2004; Furnell et al., 2007; Furnell et 
al.,2006 
209

 Christin N, Egelman S, Vidas T, Grossklags J. It’s all about the Benjamins: an empirical study on incentivizing 
users to ignore security advice. In: Danezis G, editor. Financial cryptography and data security SE e 2, vol. 7035. 
Berlin, Heidelberg: Springer; 2012.; Herley C. So long, and no thanks for the externalities. In: Proceedings of the 
2009 workshop on new security paradigms workshop e NSPW ’09. New York, New York, USA: ACM Press; 2009.  

http://www.elsevier.com/locate/cose
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διαφορετικά είδθ ηθμιϊν. Επίςθσ, θ ςυχνότθτα τθσ ζκκεςθσ ςε απευκείασ ςφνδεςθ αυξάνει 

τθ ςυχνότθτα των πραγματικϊν ηθμιϊν που πραγματοποιοφν το ρίςκο. Ξια ςθμαντικι 

παρατιρθςθ εδϊ είναι ότι οι απϊλειεσ είναι κατανεμθμζνεσ μεταξφ των διαφόρων 

ςυμμετεχόντων ςε μια ρφκμιςθ του εγκλιματοσ ςτον κυβερνοχϊρο, μζςα από διάφορεσ 

κοινωνικζσ ρυκμίςεισ. Για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ χακαριςμζνων τραπεηικϊν 

λογαριαςμϊν, οι ηθμίεσ επιβαρφνουν τόςο τθν τράπεηα όςο και τουσ τελικοφσ χριςτεσ και 

κατά ςυνζπεια, οι τελικοί χριςτεσ είναι ςυχνά προςτατευμζνοι από τουσ κινδφνουσ τθσ 

εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο από ρυκμίςεισ που μεταφζρουν τισ 

χρθματοπιςτωτικζσ απϊλειεσ ςε εταιρικοφσ φορείσ. Επιπλζον, τα μζτρα αςφάλειασ ζχουν 

μθ αμελθτζα ζξοδα210. Ρι χριςτεσ απεικονίηονται ωσ οικονομικά ορκολογικοί φορείσ οι 

οποίοι εκτιμοφν τουσ κινδφνουσ και το κόςτοσ τθσ προςταςίασ με βάςθ τισ δικζσ τουσ 

εμπειρίεσ και άλλων ςχετικϊν και προςαρμόηουν τθ ςυμπεριφορά τουσ για να 

ακολουκιςουν επαρκϊσ τθν δραςτθριότθτα αςφάλειασ όπωσ τθν καταλαβαίνουν. 

Από τθν ςκοπιά των κοινωνικϊν χρθςτϊν211, θ ευαιςκθτοποίθςθ δθμιουργείται μζςα 

από προςωπικζσ εμπειρίεσ, και αυτζσ των άλλων, που ερμθνεφονται κοινωνικά212 μζςω 

κοινϊν «λαϊκϊν μοντζλων». Επιπλζον, οι χριςτεσ δεν ςυμπεριφζρονται ςφμφωνα με 

τυπικοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ, αλλά οι πράξεισ τουσ είναι άκρωσ ςυμφραηόμενεσ 

πράγμα το οποίο αποτελεί και καλό αλλά και κακό νζο για τουσ ςχεδιαςτζσ των 

ςυςτθμάτων αςφαλείασ, δεδομζνου ότι οι κανόνεσ δεν ακολουκοφνται, αλλά παράλλθλα το 

πλαίςιο των τυπικϊν κανόνων παρζχει ςυχνά πολφτιμεσ πλθροφορίεσ213. Ρι κοινωνικοί 

χριςτεσ είναι υπόλογοι για τισ πράξεισ τουσ είτε λαμβάνοντασ μζτρα αςφαλείασ είτε όχι, ςε 

ζνα δεδομζνο πλαίςιο, και ςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ. Ρι 

εκτιμιςεισ τθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ τθσ απϊλειασ είναι επίςθσ ςθμαντικζσ, κακϊσ και 

ηθτιματα που αφοροφν τθν κοινωνικι οργάνωςθ τθσ ευκφνθσ: οι χριςτεσ μπορεί να μθν 

ευκφνονται πάντα για τισ αποτυχίεσ τθσ αςφάλειασ, θ οποία ευκφνθ κα μποροφςε να 

αποδοκεί ουςιαςτικά ςτθν οργάνωςθ ωσ ςφνολο, ςτον ίδιο τον εξοπλιςμό, ςτθν ειδικι 

ταυτότθτα και γνϊςθ των επιτικζμενων. Ρι χριςτεσ απεικονίηονται ωσ ζμπιςτοι κοινωνικοί 

φορείσ και ειδικευμζνα ςτελζχθ αυτο-παρουςίαςθσ. 

                                                           
210

 Inglesant PG, Sasse MA. The true cost of unusable password policies. In: Proceedings of the 28th international 
conference on Human factors in computing systems e CHI ’10. New York, Press; 2010.  
211

 Weirich D, Sasse MA. Pretty good persuasion. In: Proceedings of the 2001 workshop on New security 
paradigms e NSPW ’01, 2001.  
212

 Wash R. Folk models of home computer security. In: Proceedings of the Sixth Symposium on Usable Privacy 
and Security e SOUPS ’10. NY: ACM Press; 2010.  
213

 Odlyzko A. Economics, psychology, and sociology of security. In: Wright R, editor. Financial Cryptography 
Berlin, Heidelberg: Springer; 2003.  
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Ακολουκεί παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ αυτισ που διεξιχκθ ςε 27 

κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., αρχισ γενομζνθσ από το επίπεδο μεταβλθτότθτασ τθσ χϊρασ και ςτθ 

ςυνζχεια φανερϊνονται τα κοινωνικο-δθμογραφικά ςτρϊματα. 

 

Μεταβλθτότθτα ςε επίπεδο χϊρασ 

Φο πρϊτο επίπεδο εξερεφνθςθσ αφορά τθν περιγραφικι ανάλυςθ τθσ 

μεταβλθτότθτασ τθσ χϊρασ ςε ατομικζσ εμπειρίεσ του κυβερνοεγκλιματοσ και 

ςυμπεριφοράσ αςφάλειασ, ςε ςχζςθ με τθ χριςθ του Διαδικτφου. Η χριςθ του Διαδικτφου 

μετριζται ωσ ποςοςτό των ερωτθκζντων που δθλϊνουν ότι χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο 

μια φορά τθν θμζρα ι αρκετζσ φορζσ τθν θμζρα. Ρι εμπειρίεσ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτον 

κυβερνοχϊρο μετρϊνται, για κάκε ζναν μεμονωμζνα, ωσ θ καταμζτρθςθ των καταςτάςεων 

όπου αυτόσ ι αυτι ζχει αντιμετωπίςει αυτό το φαινόμενο, όπωσ: 

 Η κλοπι ταυτότθτασ (κάποιοσ κλζβει τα προςωπικά δεδομζνα και κάνει απομίμθςθ 

ταυτότθτασ). 

 Νιψθ emails που ηθτοφν με δόλο χριματα ι προςωπικά ςτοιχεία. 

 Online απάτεσ όπου τα αγακά που αγοράηονται δεν παραδόκθκαν, ιταν πλαςτά ι 

δεν αφοροφςαν τίποτα ςχετικό με το διαφθμιηόμενο προϊόν. 

 Δεν είναι ςε κζςθ να ζχουν πρόςβαςθ ςε online υπθρεςίεσ λόγω των επικζςεων 

ςτον κυβερνοχϊρο. 

Η ςυμπεριφορά αςφάλειασ μετράται για κάκε άτομο, μζςω τθσ χριςθσ antivirus και 

υψθλοφ επιπζδου κωδικό πρόςβαςθσ. Ζνασ αςφαλισ κωδικόσ πρόςβαςθσ περιλαμβάνει 

δφο δείκτεσ: τθ χριςθ των πολλαπλϊν κωδικϊν πρόςβαςθσ για πολλαπλζσ τοποκεςίεσ ςτον 

ιςτότοπο και τον αρικμό των καταςτάςεων όπου ο χριςτθσ ζχει αλλάξει τον κωδικό 

πρόςβαςθσ τα τελευταία 12 χρόνια ςτο e-mail, ςτα online μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ςτθν 

ιςτοςελίδα αγορϊν που πραγματοποιεί και ςτισ οnline τραπεηικζσ ιςτοςελίδεσ.  

Ξε βάςθ τθ ςυςχζτιςθ τθσ αναλογίασ του επιπζδου τθσ κακθμερινισ χριςθσ του 

διαδικτφου ςε κάκε χϊρα με τουσ δείκτεσ τθσ ςυμπεριφοράσ ςτθν αςφάλεια και τθν ζκκεςθ 

ςε εγκλθματικότθτα ςτον κυβερνοχϊρο, εντοπίςτθκε ότι ςε οικολογικό επίπεδο, εφόςον 

είναι υψθλότερθ θ χριςθ του Διαδικτφου, αυτό ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία κοινωνικϊν 

περιβαλλόντων και πολιτιςμϊν που αφοροφν ατομικζσ εμπειρίεσ αςφαλείασ. 

Δεδομζνου ότι οι άνκρωποι που χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο ςπάνια ι κακόλου είναι 

λιγότερο πικανό να αντιμετωπίςουν το ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο και να λάβουν μζτρα 

αςφαλείασ, θ εκτιμϊμενθ ςυςχζτιςθ μεταξφ του ποςοςτοφ των κακθμερινϊν χρθςτϊν και 
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τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο κα ιταν μθ λογικι, ωσ 

εκ τοφτου, ζχει υπολογιςτεί θ ζκκεςθ του εγκλιματοσ ςτον κυβερνοχϊρο και θ επίπτωςθ 

των μζτρων αςφαλείασ μόνο για το τμιμα των κακθμερινϊν χρθςτϊν του Διαδικτφου, για 

κάκε χϊρα, ελζγχοντασ ζτςι τθ μεταβλθτότθτα που προκαλείται μζςω παρόμοιασ 

ςυχνότθτασ των online δραςτθριοτιτων. 

 

Γράφημα 1– Scatterplot / Διάγραμμα ςκεδαςμού τησ χώρασ ςε επίπεδο μέςησ χρήςησ 

του Διαδικτύου (Χ-άξονασ) και του ποςοςτού των καθημερινών χρηςτών που 

χρηςιμοποιούν διαφορετικούσ κωδικούσ πρόςβαςησ για διαφορετικέσ περιοχέσ (άξονασ 

Χ), με το μζγεκοσ τθσ φοφςκασ να φανερϊνει το μζςο αρικμό των καταςτάςεων τθσ 

αλλαγισ του κωδικοφ πρόςβαςθσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ. Ρικολογικό επίπεδο 

ςυςχζτιςθσ Pearson: (α) κακθμερινι χριςθ και ςυνολικι αλλαγι του κωδικοφ πρόςβαςθσ: 

R=0,64, (β) κακθμερινι χριςθ και διαφορετικοί κωδικοί πρόςβαςθσ R=0.74. Σθγι 

δεδομζνων: Ευρωβαρόμετρο 77.2 / 2012, ανάλυςθ των ςυγγραφζων  

 

Πθγι: Nothing ventured, nothing gained. Profiles of online activity, cyber-crime exposure, 

and security measures of end-users in European Union, Cosima Rughinis & Razvan Rughinis, 

2014 Elsevier Ltd., Computers & Security 43 III 125, www.elsevier.com/locate/cose  

 

Η προθγοφμενθ εικόνα εμφανίηει τθ κετικι ςυςχζτιςθ, ςε οικολογικό επίπεδο, 

μεταξφ του ποςοςτοφ των κακθμερινϊν χρθςτϊν του Διαδικτφου, ςτον άξονα Χ, και του 

http://www.elsevier.com/locate/cose
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ποςοςτοφ αλλαγισ του κωδικοφ πρόςβαςθσ μεταξφ των κακθμερινϊν χρθςτϊν ςτον άξονα 

Χ (ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ Pearson είναι 0,64). Φο μεγζκοσ των φυςαλίδων δείχνει το 

μζςο αρικμό των καταςτάςεων τθσ αλλαγισ του κωδικοφ πρόςβαςθσ κατά τουσ 

τελευταίουσ 12 μινεσ για τουσ κακθμερινοφσ χριςτεσ, το οποίο ςυςχετίηεται επίςθσ κετικά 

με τισ αναλογίεσ κακθμερινισ χριςθσ ςε οικολογικό επίπεδο (ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ 

Pearson είναι 0,74). Φαίνεται ότι οι χϊρεσ ςτισ οποίεσ οι online δραςτθριότθτεσ είναι 

διάχυτεσ ενκαρρφνουν επίςθσ τθν φπαρξθ υγιοφσ/ αςφαλοφσ κωδικοφ πρόςβαςθσ.  

 

Υτθν ακόλουκθ εικόνα παρατθρείται μια παρόμοια ςχζςθ μεταξφ τθσ δραςτθριότθτασ 

ςτο Διαδίκτυο και τθσ χριςθ antivirus (θ ςυςχζτιςθ Pearson είναι 0,71).  

 

Γράφημα 2 - Scatterplot / Διάγραμμα ςκεδαςμού τησ χώρασ ςε επίπεδο μέςησ χρήςησ 

του Διαδικτύου και του antivirus χρηςιμοποιούν για την καθημερινή χρήςη του 

Διαδικτύου. Υε οικολογικό επίπεδο, ο ςυντελεςτισ Pearson είναι 0,71. Σθγι δεδομζνων: 

Ευρωβαρόμετρο 77.2 / 2012, ανάλυςθ ςυγγραφζων 

 

 

Πθγι: Nothing ventured, nothing gained. Profiles of online activity, cyber-crime exposure, 

and security measures of end-users in European Union, Cosima Rughinis & Razvan Rughinis, 

2014 Elsevier Ltd., Computers & Security 43 III 125, www.elsevier.com/locate/cose  

http://www.elsevier.com/locate/cose
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Σαρατθρικθκε μια κετικι αλλά αςκενζςτερθ ςχζςθ με το οικολογικό επίπεδο μεταξφ 

του επιπζδου τθσ χϊρασ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου και τθ μζςθ εμπειρία τθσ 

εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο μεταξφ των κακθμερινϊν χρθςτϊν του Διαδικτφου:  

 

Γράφημα 3 - Scatterplot / Διάγραμμα ςκεδαςμού χώρασ του μέςου όρου τησ χρήςησ του 

Διαδικτύου και τησ εμπειρίασ του εγκλήματοσ ςτον κυβερνοχώρο. Ρικολογικό επίπεδο 

ςυςχζτιςθσ Pearson: 0,32 για όλα τα δεδομζνα και 0,50 χωρίσ τθ Τουμανία, τθν Ρυγγαρία 

και τθν Ελλάδα. Σθγι δεδομζνων: Ευρωβαρόμετρο 77.2 / 2012, ανάλυςθ ςυγγραφζων  

 

Πθγι: Nothing ventured, nothing gained. Profiles of online activity, cyber-crime exposure, 

and security measures of end-users in European Union, Cosima Rughinis & Razvan Rughinis, 

2014 Elsevier Ltd., Computers & Security 43 III 125, www.elsevier.com/locate/cose  

 

Χπάρχουν δφο ενδιαφζρουςεσ ιδιαιτερότθτεσ. Από τθ μία πλευρά, θ Τουμανία και θ 

Ρυγγαρία ζχουν εμφανϊσ ακραίεσ τιμζσ, με πολφ υψθλότερα επίπεδα εγκλθματικότθτασ 

ςτον κυβερνοχϊρο από τθν αναμενόμενθ κζςθ τουσ, δεδομζνου του χαμθλοφ ποςοςτοφ  

http://www.elsevier.com/locate/cose
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των κακθμερινϊν χρθςτϊν τουσ ςτο Διαδίκτυο. Υτθν πραγματικότθτα, θ Τουμανία 

ζχει τον υψθλότερο δείκτθ εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο μεταξφ των 27 χωρϊν τθσ 

ΕΕ και είναι δεφτερθ ωσ προσ τθ χριςθ του Διαδικτφου, μετά τθν Σορτογαλία. Η Ελλάδα 

φαίνεται επίςθσ να ζχει μια απομακρυςμζνθ κζςθ, με χαμθλότερθ αναφορά ςε ποςοςτά 

εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο από τθν αναμενόμενθ. Σαρόλα αυτά, ακόμθ και αν 

εξαιρεκοφν αυτζσ οι τρεισ χϊρεσ, θ ςχζςθ μεταξφ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο 

και τα πρότυπα χριςθσ κάκε χϊρασ, είναι αςκενζςτερθ από τισ ενϊςεισ που αφοροφν 

τα μζτρα αςφαλείασ (ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ Pearson είναι 0,50). 

Υφμφωνα με το μοντζλο παλινδρόμθςθσ για δφο εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ που 

αφοροφν (α) τθ ςυνολικι εμπειρία του εγκλιματοσ ςτον κυβερνοχϊρο (μετροφμενθ ωσ 

καταμζτρθςθ των καταςτάςεων ςτισ οποίεσ ο ερωτϊμενοσ ζχει πζςει κφμα) και (β) τα 

λαμβανόμενα μζτρα για αλλαγι κωδικοφ πρόςβαςθσ (που μετράται ωσ καταμζτρθςθ των 

καταςτάςεων ςτισ το οποίο ο εναγόμενοσ ζχει αλλάξει τον κωδικό πρόςβαςισ του τουσ 

τελευταίουσ 12 μινεσ), όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω γράφθμα, οι δφο μεταβλθτζσ δεν 

ζχουν κανονικι κατανομι.  

Γράφημα 4 - Συνολική εμπειρία του εγκλήματοσ ςτον κυβερνοχώρο και Μέτρα για 

αλλαγή κωδικού πρόςβαςησ 

 

 

 

 

πωσ φαίνεται ςτο γράφθμα, οι μεταβλθτζσ ζχουν κωδικοποιθκεί εκ νζου με 4 

κατθγορίεσ: 0 (δεν αντιμετϊπιςε καμία κατάςταςθ εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο), 1 

κατάςταςθ, 2 καταςτάςεισ, 3 ι περιςςότερα καταςτάςεισ. Η αναφερόμενθ κατθγορία και 

για τα δφο μοντζλα είναι 0 - καμία εμπειρία του εγκλιματοσ ςτον κυβερνοχϊρο δεν 

εντοπίςτθκε και δεν υπιρξε αλλαγι κωδικοφ πρόςβαςθσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ.  

(α) Εμπειρία εγκλιματοσ (β) Αλλαγι κωδικοφ πρόςβαςθσ 
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Ενϊ υπάρχουν πολλζσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ, αντανακλϊντασ το μεγάλο 

μζγεκοσ του δείγματοσ, θ ςυνολικι προβλεπτικι ικανότθτα του μοντζλου είναι χαμθλι. 

Ξεγαλφτερα μεγζκθ επίδραςθσ μποροφν να εντοπιςτοφν για τισ εξισ θλικίεσ:  

 Υε άτομα θλικίασ 65 ετϊν και άνω.  

 Ρι πικανότθτεσ για νεαρά άτομα θλικίασ 15-34 ζχουν ζρκει ςε 3-5 περιπτϊςεισ 

εγκλθματικότθτασ και είναι ςχεδόν 2 αυτοί που δεν ζχουν κακόλου ςχετικι 

εμπειρία. 

 Ρι περιπτϊςεισ αλλαγισ κωδικοφ πρόςβαςθσ είναι 3-4 αντί καμίασ αλλαγισ που 

είναι πάνω από 4.  

Φο εκπαιδευτικό επίτευγμα ωσ μετράται από τθν θλικία αποφοίτθςθσ αποτελεί 

επίςθσ ζνα ςχετικά ιςχυρό προγνωςτικό παράγοντα. Σροκφπτει το ςυμπζραςμα ότι 

υπάρχουν ςχετικά χαμθλά κοινωνικά ςτρϊματα τθσ ζκκεςθσ ςε ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο 

και του κωδικοφ πρόςβαςθσ, όταν αναλφονται ανεξάρτθτα.  

 

Προφίλ Χρθςτϊν  

Η εξερεφνθςθ γίνεται μζςω τθσ ανάλυςθσ διαςποράσ. Χρθςιμοποιικθκε θ ςυςτάδα 

των Μ-μζςων (K-Means Cluster) για τθν ταξινόμθςθ των ερωτθκζντων, ςφμφωνα με τουσ 

δείκτεσ ςυμπεριφοράσ. Αποφαςίςτθκε ότι θ 5-τφπου ταξινόμθςθ προςφζρει τθν καλφτερθ 

επεξιγθςθ κι επίπεδο λεπτομζρειασ. Ρι πζντε αυτζσ κατθγορίεσ, ζχουν λάβει το 

χαρακτθριςμό τουσ ςφμφωνα με το online προςανατολιςμό και είναι: «εξερευνθτισ», 

«αντιδραςτικόσ», «ςυνετόσ», «τυχερόσ», και «περιςταςιακόσ» χριςτθσ. Ρ «εξερευνθτισ» 

και «περιςταςιακόσ» χριςτθσ αντιπροςωπεφουν τα άκρα μιασ ςυνεχοφσ δραςτθριότθτασ 

ζκκεςθσ και προςταςία. Ρι πρϊτοι ζχουν υψθλά επίπεδα και για τα τρία χαρακτθριςτικά, 

ενϊ τα τελευταία ζχουν χαμθλά επίπεδα. Ρι άλλεσ τρεισ κατθγορίεσ αντιπροςωπεφουν 

ενδιάμεςα είδθ κι ωσ επί το πλείςτον διαφοροποιοφνται από μοτίβα αςφαλείασ. 

Ρι «τυχεροί» χριςτεσ αντιπροςωπεφουν μια ενδιαφζρουςα εμπειρικι κατθγορία: 

ζχουν υψθλι ςυχνότθτα χριςθσ, με μζςθ ποικιλομορφία των online δραςτθριοτιτων, 

εμφανίηοντασ ταυτόχρονα χαμθλι εμπειρία εγκλθματικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο 

και ςτρατθγικζσ χαμθλισ προςταςίασ. Ξε άλλα λόγια φαίνονται να είναι τυχεροί. Φα 

ςυγχρονικά δεδομζνα τθσ ζρευνασ. 

Χπάρχει διαφοροποίθςθ ωσ προσ τουσ «ςυνετοφσ» από τουσ «αντιδραςτικοφσ» 

τφπουσ ανάλογα με τουσ παρατθριςιμουσ προςανατολιςμοφσ τθσ αςφάλειάσ τουσ. Ζνασ 

«ςυνετόσ» χριςτθσ επιλζγει ωσ επί το πλείςτον προειδοποιθτικά μζτρα που μπορεί για 
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παράδειγμα να περιορίηουν τθν ςε απευκείασ ςφνδεςθ δραςτθριότθτά τουσ κι 

επιςκζπτονται μόνο αξιόπιςτεσ ιςτοςελίδεσ χρθςιμοποιϊντασ μόνο το δικό τουσ 

υπολογιςτι. Ρι «αντιδραςτικοί» χριςτεσ εμφανίηουν ελαφρϊσ υψθλότερθ ςυχνότθτα και 

τθν ποικιλία ωσ προσ  τθν απευκείασ ςφνδεςθ, αλλά ζχουν και ελαφρϊσ υψθλότερεσ 

εμπειρίεσ κυβερνο-εγκλιματοσ. Ακόμα, δεν ςυμμετζχουν ςε περιοριςτικά μζτρα 

προςταςίασ, κάνοντασ κυρίωσ μόνο χριςθ τθσ αλλαγισ του κωδικοφ πρόςβαςθσ τουσ. πωσ 

ςτουσ «εξερευνθτζσ» αρζςει να ζχουν υψθλό ςκορ ςε όλουσ τουσ δυνατοφσ τφπουσ λιψθσ 

μζτρων αςφάλειασ, ζτςι και ςτουσ «αντιδραςτικοφσ» χριςτεσ αρζςει θ ςυχνι αλλαγι 

κωδικϊν πρόςβαςθσ, πικανότατα ωσ αντίδραςθ ι πρόλθψθ κατά των ειςβολϊν, ςε 

αντίκεςθ με τουσ «εξερευνθτζσ» που παρακολουκοφν λιγότερο ςυμβουλζσ αςφάλειασ, 

όπωσ είναι θ χριςθ διαφορετικϊν  κωδικϊν πρόςβαςθσ ι θ χριςθ λογιςμικοφ προςταςίασ 

από ιοφσ. 

Φο ακόλουκο γράφθμα απεικονίηει τα περιγράμματα τθσ δραςτθριότθτασ, των 

εμπειριϊν και των μζτρων αςφαλείασ για τισ πζντε ςυςτάδεσ. Για παράδειγμα, οι χριςτεσ 

«εξερευνθτισ» και «ςυνετόσ» είναι παρόμοιοι ωσ προσ τθν ζνταςθ τθσ θλεκτρονικισ 

δραςτθριότθτασ, αλλά διαφζρουν ωσ προσ τθν αντίδραςι τουσ ςτο ζγκλθμα ςτον 

κυβερνοχϊρο. Ρι πρϊτοι εντείνουν τθν φπαρξθ υγιοφσ/ αςφαλζςτερου κωδικοφ 

πρόςβαςθσ, ενϊ οι τελευταίοι αποςφρονται από τισ online ςυναλλαγζσ. 

 

Γράφημα 5- Προφίλ δραςτηριότητασ κυβερνο-αςφάλειασ των τελικών χρηςτών και 

εμπειρίασ ωσ προσ την εγκληματικότητα ςτον κυβερνοχώρο.  

 

Πθγι: Nothing ventured, nothing gained. Profiles of online activity, cyber-crime exposure, 

and security measures of end-users in European Union, Cosima Rughinis & Razvan Rughinis, 

2014 Elsevier Ltd., Computers & Security 43 III 125, www.elsevier.com/locate/cose  
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Ρι ςυςχετίςεισ ςε επίπεδο χϊρασ μεταξφ των αναλογιϊν των χρθςτϊν ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ ςυςτάδα και τα μζτρα τθσ διείςδυςθσ ςτο Διαδίκτυο (De Argaez, 2013) είναι 

υψθλά για τουσ «εξερευνθτζσ» (R= 0,87), τουσ «ςυνετοφσ» (R= 0,85), και τουσ 

«περιςταςιακοφσ» χριςτεσ (R= -0,92). Είναι χαμθλότερα για τουσ «τυχεροφσ» (R= -0,57) και 

τουσ «αντιδραςτικοφσ» χριςτεσ (R= -0,07). Η ςχζςθ με τισ εκτιμιςεισ ςε επίπεδο χϊρασ των 

κακθμερινϊν χρθςτϊν του Διαδικτφου είναι εξίςου υψθλι (βλ. Γράφθμα). Αυτό δείχνει ότι 

οι προςανατολιςμοί για «εξερευνθτι» και «ςυνετό» χριςτθ αναπτφςςονται ταυτόχρονα ωσ 

δφο εναλλακτικζσ για ςτάςεισ αςφαλείασ ςε καλλιζργειεσ υψθλισ διείςδυςθσ ςτο 

Διαδίκτυο, ςε βάροσ των «περιςταςιακϊν» προςανατολιςμϊν. Υε αντίκεςθ με τουσ 

«εξερευνθτζσ» που, όταν ζρχονται αντιμζτωποι με το ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο, 

εντείνουν τθν προςταςία τουσ, οι «ςυνετοί» χριςτεσ απαντοφν ςε εμπειρίεσ 

κυματοποίθςθσ με τθν απόςυρςι τουσ από online ςυναλλαγζσ. 

Αυτι θ ανάλυςθ δείχνει ότι οι εκςτρατείεσ αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο και άλλεσ 

δθμόςιεσ παρεμβάςεισ μποροφν να αντιμετωπίςουν τθ διακριτικι κατθγορία των 

«ςυνετϊν» χρθςτϊν, που περιλαμβάνουν ζνα μεγάλο ποςοςτό παλαιότερου και 

περιςςότερο μορφωμζνου κοινοφ με υψθλι διάχυςθ ςτο Διαδίκτυο. Είναι πικανό να ζχουν 

διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ  τυπικισ πλοιγθςθσ από νεότερουσ χριςτεσ κακϊσ και 

διαφορετικά προβλιματα αςφάλειασ εκτόσ από τουσ κινδφνουσ απρόςεχτων 

κοινοποιιςεων, εκφοβιςμϊν ςε απευκείασ ςφνδεςθ, και ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ. Για 

τθν κατθγορία αυτι, οι δθμόςιεσ παρεμβάςεισ κα μποροφςαν να ενκαρρφνουν απαντιςεισ 

ςε κυματοποίθςθ που ενιςχφουν τθν προςταςία αντί να μειϊνουν τθ ςυμμετοχι. 

Η διάκριςθ μεταξφ αςφαλοφσ δζςμευςθσ και προςεκτικισ απόςυρςθσ από τθν 

online κοινότθτα ςπάνια τονίηεται ςτισ δθμόςιεσ εκςτρατείεσ. Για τουσ «ςυνετοφσ» χριςτεσ, 

αυτό κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα ςθμαντικό μινυμα, ςε ςυμπεριφορικό επίπεδο, 

τονίηοντασ ότι οι εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ παρουςιάηουν κινδφνουσ 

και μεκόδουσ αςφάλειασ.  
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Γράφημα 6- Ποςοςτό εξερευνητών (άξονασ Χ) και ποςοςτό ςυνετών χρηςτών (πλάτοσ 

φυςαλίδων) ωσ ςυνάρτθςθ τθσ αναλογίασ του ποςοςτοφ των κακθμερινϊν χρθςτϊν του 

διαδικτφου (άξονασ Χ), 27 χϊρεσ τθσ ΕΕ. Σθγι δεδομζνων: Ευρωβαρόμετρο 77.2 / 2012, 

ανάλυςθ ςυγγραφζων. 

 

Πθγι: Nothing ventured, nothing gained. Profiles of online activity, cyber-crime exposure, 

and security measures of end-users in European Union, Cosima Rughinis & Razvan Rughinis, 

2014 Elsevier Ltd., Computers & Security 43 III 125, www.elsevier.com/locate/cose  
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Παράρτθμα 2: Πίνακασ Δεδομζνων 

Ακολουκεί θ παρουςίαςθ των πραγματικϊν τιμϊν ςε καταγγελίεσ που πραγματοποιικθκαν 

με βάςθ τα δεδομζνα που λιφκθκαν από τθ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ 

και τθ χριςθ του Statgraphics.  

Περίοδοσ Πραγματικζσ τιμζσ Προβλεπόμενεσ τιμζσ 

1/4/13 20,0 12 

8/4/13 16,0 13 

15/4/13 15,0 13 

22/4/13 4,0 14 

29/4/13 10,0 12 

6/5/13 7,0 12 

13/5/13 16,0 11 

20/5/13 9,0 12 

27/5/13 11,0 11 

3/6/13 22,0 11 

10/6/13 3,0 13 

17/6/13 12,0 11 

24/6/13 10,0 11 

1/7/13 8,0 11 

8/7/13 7,0 11 

15/7/13 12,0 10 

22/7/13 5,0 10 

29/7/13 40,0 10 

5/8/13 11,0 13 

12/8/13 5,0 13 

19/8/13 10,0 12 

26/8/13 9,0 12 

2/9/13 9,0 11 

9/9/13 15,0 11 

16/9/13 20,0 12 

23/9/13 14,0 13 

30/9/13 9,0 13 

7/10/13 16,0 12 

14/10/13 12,0 13 

21/10/13 20,0 13 

28/10/13 13,0 14 

4/11/13 19,0 14 

11/11/13 14,0 14 

18/11/13 11,0 14 

25/11/13 13,0 14 

2/12/13 21,0 14 

9/12/13 6,0 15 

16/12/13 17,0 14 

23/12/13 5,0 14 

30/12/13 6,0 13 

6/1/14 21,0 12 

13/1/14 13,0 13 

20/1/14 25,0 13 

27/1/14 10,0 15 
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3/2/14 8,0 14 

10/2/14 7,0 13 

17/2/14 20,0 13 

24/2/14 15,0 14 

3/3/14 7,0 14 

10/3/14 10,0 13 

17/3/14 7,0 13 

24/3/14 25,0 12 

31/3/14 29,0 13 

7/4/14 13,0 16 

14/4/14 12,0 15 

21/4/14 8,0 15 

28/4/14 11,0 14 

5/5/14 24,0 14 

12/5/14 9,0 15 

19/5/14 19,0 14 

26/5/14 14,0 15 

2/6/14 13,0 15 

9/6/14 16,0 15 

16/6/14 20,0 15 

23/6/14 17,0 16 

30/6/14 17,0 16 

7/7/14 14,0 16 

14/7/14 13,0 16 

21/7/14 13,0 16 

28/7/14 23,0 15 

4/8/14 21,0 16 

11/8/14 27,0 17 

18/8/14 3,0 18 

25/8/14 2,0 17 

1/9/14 12,0 15 

8/9/14 35,0 14 

15/9/14 12,0 17 

22/9/14 26,0 17 

29/9/14 25,0 18 

6/10/14 43,0 19 

13/10/14 21,0 22 

20/10/14 24,0 22 

27/10/14 16,0 23 

3/11/14 25,0 22 

10/11/14 17,0 23 

17/11/14 10,0 22 

24/11/14 28,0 21 

1/12/14 31,0 22 

8/12/14 19,0 23 

15/12/14 27,0 23 

22/12/14 10,0 24 

29/12/14 15,0 22 

5/1/15 8,0 21 

12/1/15 35,0 20 

19/1/15 15,0 22 

26/1/15 16,0 21 

2/2/15 16,0 20 
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9/2/15 15,0 20 

16/2/15 39,0 19 

23/2/15 7,0 22 

2/3/15 18,0 20 

9/3/15 26,0 20 

16/3/15 35,0 21 

23/3/15 14,0 23 

30/3/15 27,0 22 

6/4/15 25,0 23 

13/4/15 16,0 23 

20/4/15 14,0 22 

27/4/15 21,0 21 

4/5/15 12,0 21 

11/5/15 27,0 20 

18/5/15 13,0 21 

25/5/15 13,0 20 

1/6/15 21,0 19 

8/6/15 19,0 19 

15/6/15 24,0 19 

22/6/15 17,0 20 

29/6/15 13,0 20 

6/7/15 16,0 19 

13/7/15 17,0 18 

20/7/15 18,0 18 

27/7/15 13,0 18 

3/8/15 18,0 17 

10/8/15 12,0 17 

17/8/15 13,0 17 

24/8/15 13,0 16 

31/8/15 13,0 16 

7/9/15 20,0 15 

14/9/15 13,0 16 

21/9/15 14,0 15 

28/9/15 23,0 15 

5/10/15 19,0 16 

12/10/15 14,0 16 

19/10/15 18,0 16 

26/10/15 16,0 16 

2/11/15 17,0 16 

9/11/15 18,0 16 

16/11/15 17,0 16 

23/11/15 13,0 16 

30/11/15 12,0 16 

7/12/15 18,0 15 

14/12/15 16,0 16 

21/12/15 8,0 16 

28/12/15 12,0 14 

4/1/16 2,0 14 

11/1/16 1,0 12 

18/1/16 4,0 11 

25/1/16 0,0 10 

1/2/16 0,0 8 

8/2/16 3,0 7 
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15/2/16 4,0 6 

22/2/16 1,0 5 

29/2/16 3,0 4 

7/3/16 3,0 4 

14/3/16 2,0 3 

21/3/16 1,0 3 

 


