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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

H αλματώδησ ανϊπτυξη του Διαδικτύου (Internet) που παρατηρεύται παγκοςμύωσ 

την τελευταύα δεκαετύα ϋχει φϋρει επανϊςταςη ςτισ ςυναλλαγϋσ των πολιτών με τισ 

τρϊπεζεσ, καθώσ ϋχει μεταφϋρει το τραπεζικό κατϊςτημα ςτην οθόνη των 

υπολογιςτών των πελατών, γεγονόσ το οπούο ϋχει θετικϋσ επιπτώςεισ τόςο για τουσ 

πελϊτεσ όςο και για τισ ύδιεσ τισ τρϊπεζεσ. τα πλαύςια τησ ςυνεχούσ βελτύωςησ των 

παρεχόμενων υπηρεςιών των τραπεζών και τησ πληρϋςτερησ κϊλυψησ των αναγκών 

και απαιτόςεων των πελατών τουσ, οι τρϊπεζεσ προχώρηςαν ςτην ειςαγωγό νϋων 

ηλεκτρονικών υπηρεςιών εκμεταλλευόμενοι τα οφϋλη που απορρϋουν από τη χρόςη 

του Internet. Όςο επεκτεύνεται η χρόςη του Internet εύναι λογικό αυτό να προτιμϊται 

για τισ ςυναλλαγϋσ από το ςπύτι ό το γραφεύο. Για αυτό το λόγο, όςεσ τρϊπεζεσ 

παρϋχουν τϋτοιεσ δυνατότητεσ πλεονεκτούν ϋναντι των υπολούπων. Εύναι, πλϋον, 

φανερό ςτισ μϋρεσ μασ ότι οι τρϊπεζεσ που χρηςιμοποιούν ςωςτϊ το Internet 

μπορούν να προςεγγύζουν τουσ πελϊτεσ τουσ πιο εύκολα προςφϋροντϊσ τουσ νϋα 

προώόντα και υπηρεςύεσ, κερδύζοντασ επιπλϋον πόντουσ ςτη μϊχη τησ 

ανταγωνιςτικότητασ. Η ϋννοια του Internet Banking ό Διαδικτυακόσ Σραπεζικόσ 

(όπωσ εύναι η ελληνικό απόδοςη του όρου), δηλαδό τησ διεξαγωγόσ τραπεζικών 

ςυναλλαγών μϋςω του Διαδικτύου, αποτελεύ τον κεντρικό ϊξονα γύρω από τον οπούο 

περιςτρϋφεται η παρούςα διπλωματικό εργαςύα. 

 

το πρόςφατο παρελθόν, η ϋννοια του Internet Banking αποτελούςε μια καινοτομύα 

που μόνον ελϊχιςτοι καινοτόμοι (innovators) πελϊτεσ αλλϊ και τρϊπεζεσ 

επιχεύρηςαν να υιοθετόςουν. Η καινοτομύα που ϊλλοτε αντιμετωπιζόταν καχύποπτα, 

ςόμερα κατακτϊ ολοϋνα και περιςςότερουσ υποςτηρικτϋσ. Σόςο ςτη χώρα μασ όςο 

και διεθνώσ η πλειοψηφύα των τραπεζών προςφϋρει ςόμερα ςύγχρονεσ υπηρεςύεσ 

Internet Banking με πολλαπλϊ οφϋλη τόςο για τουσ πελϊτεσ όςο και για τισ τρϊπεζεσ. 

Εντούτοισ, παρϊ την επιτυχημϋνη πορεύα που διϋγραψε τα τελευταύα χρόνια η 

Διαδικτυακό Σραπεζικό, υπϊρχουν ακόμα επικριτϋσ τησ που ακόμα και ςόμερα την 

αντιμετωπύζουν με ςκεπτικιςμό και εγεύρουν κυρύωσ θϋματα αςφϊλειασ των 

ςυναλλαγών και διαδικτυακών απατών πϊνω ςτα οπούα ςτηρύζουν την απόφαςό 
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τουσ να μην υιοθετόςουν τη νϋα αυτό μορφό τραπεζικόσ εξυπηρϋτηςησ. Ο βαθμόσ 

υιοθϋτηςησ του Internet Banking διεθνώσ ποικύλλει και αποτελεύ ςυνϊρτηςη πολλών 

παραγόντων. 

 

Η παρούςα Διπλωματικό Εργαςύα με τύτλο «E–Banking & Εναλλακτικϊ Δύκτυα 

Διανομόσ Τραπεζών, Μελϋτη Περύπτωςησ : Η ATEbank ςτη ςύγχρονη ελληνικό 

πραγματικότητα» προςπαθεύ να προςεγγύςει την ϋννοια του Internet Banking και 

επιχειρεύται να μελετηθεύ η κατϊςταςη που επικρατεύ ςτην Ελλϊδα όςον αφορϊ τη 

Διαδικτυακό Σραπεζικό. 

το πρώτο μϋροσ τησ εργαςύασ, κυρύαρχοσ ςτόχοσ αφενόσ, τησ θεωρητικόσ 

προςϋγγιςησ εύναι να διαςαφηνιςτεύ η ϋννοια, οι δυνατότητεσ, τα πλεονεκτόματα και 

τα μειονεκτόματα του νϋου τραπεζικού καναλιού διανομόσ, καθώσ και ο βαθμόσ 

διϊδοςόσ του ςε παγκόςμια κλύμακα. Παρϊλληλα, ενςωματώνονται και διϊφορεσ 

πρακτικϋσ γύρω από το Internet Banking που ςυναντώνται διεθνώσ. 

το δεύτερο τμόμα τησ εργαςύασ αφετϋρου, επιχειρεύται να προςεγγιςτεύ το Internet 

Banking πρακτικϊ ςε μύα από τισ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ τησ Ελλϊδασ, την ATEbank. 

 

Η παρούςα εργαςύα χωρύςτηκε ςε 9 κεφϊλαια, το περιεχόμενο των οπούων 

παρουςιϊζεται ςυνοπτικϊ παρακϊτω. 

 

το πρώτο κεφϊλαιο τησ θεωρητικόσ προςϋγγιςησ γύνεται μια ςυνοπτικό περιγραφό 

του Διαδικτύου, του όρου ‘‘Ηλεκτρονικό Επιχειρεύν’’ αλλϊ και του Ηλεκτρονικού 

Εμπορύου. Παρουςιϊζονται όλεσ οι μορφϋσ του ηλεκτρονικού εμπορύου, τα οφϋλη του 

αλλϊ και οι διαφαινόμενοι περιοριςμού του. Σϋλοσ, αναφϋρονται ςυνοπτικϊ κϊποια 

νομικϊ θϋματα του ηλεκτρονικού εμπορύου και παρατύθενται μια ςειρϊ από 

δεύκτεσ/γραφόματα από μια ϋγκυρη μελϋτη του 2005 (Δεύκτεσ e-Europe – 

Παρατηρητόριο για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ). 

 

το δεύτερο κεφϊλαιο επιχειρεύται να προςδιοριςτεύ η ϋννοια του Internet Banking 

μϋςα από τη διεθνό βιβλιογραφύα. Επιπλϋον, γύνεται μια ιςτορικό αναδρομό με 

αναφορϋσ ςε πρόδρομεσ μορφϋσ τησ ςύγχρονησ Διαδικτυακόσ Σραπεζικόσ και 

παρουςιϊζονται τα κυρύαρχα επιχειρηματικϊ μοντϋλα που ςυναντώνται ςτο χώρο, οι 

ομαδοποιημϋνεσ κατηγορύεσ των προςφερόμενων από τισ τρϊπεζεσ υπηρεςιών, 
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καθώσ και τα ουςιαςτικότερα πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα του Internet 

Banking τόςο από την πλευρϊ των πελατών όςο και από την πλευρϊ των τραπεζικών 

ιδρυμϊτων. 

 

Προχωρώντασ ςτο τρύτο κεφϊλαιο, ϋγινε προςπϊθεια να παρουςιαςτεύ μια εικόνα 

γύρω από τη διϊδοςη τόςο του Internet όςο και του Internet Banking ςε εθνικό αλλϊ 

και ςε διεθνϋσ επύπεδο. το ςημεύο αυτό, αξύζει να τονιςτεύ η αναγκαιότητα τησ 

παρϊλληλησ και ταυτόχρονησ μελϋτησ του Internet και του Internet Banking καθώσ 

οι ϋννοιεσ αυτϋσ εύναι αλληλϋνδετεσ. Κατϊ ςυνϋπεια, η μελϋτη τησ διϊδοςησ του 

Internet Banking προώποθϋτει τη μελϋτη τησ διϊδοςησ του Internet, ώςτε με αυτόν 

τον τρόπο να ςχηματιςτεύ μια πλόρησ εικόνα γύρω από την υιοθϋτηςη τησ 

καινοτομύασ από την κοινωνύα. Προσ αυτό την κατεύθυνςη τησ απεικόνιςησ τησ 

υιοθϋτηςησ τησ καινοτομύασ ςυνϋβαλε η ςυλλογό των αποτελεςμϊτων ερευνών που 

διεξόχθηςαν ςτο παρελθόν για λογαριαςμό αναγνωριςμϋνων φορϋων τησ χώρασ μασ 

και του εξωτερικού, όπωσ εύναι μεταξύ ϊλλων το Παρατηρητόριο για την Κοινωνύα 

τησ Πληροφορύασ και η Eurostat. Η ανϊλυςη των ςυλλεχθϋντων δεδομϋνων 

πραγματοποιόθηκε μϋςα από γραφόματα και πύνακεσ με ςκοπό να διαμορφωθεύ μια  

ςαφόσ εικόνα ςχετικϊ με τισ ανεπτυγμϋνεσ και λιγότερο ανεπτυγμϋνεσ περιοχϋσ του 

πλανότη ςε θϋματα Internet και Διαδικτυακόσ Σραπεζικόσ. 

 

Όςον αφορϊ το τϋταρτο κεφϊλαιο, το οπούο και ολοκληρώνει το θεωρητικό τμόμα 

τησ ςυγκεκριμϋνησ εργαςύασ, εκεύ γύνεται παρουςύαςη τησ ελληνικόσ 

πραγματικότητασ ςτο χώρο τησ Διαδικτυακόσ Σραπεζικόσ. Για το λόγο αυτό, 

επιλϋχθηκαν οι κυριότερεσ ελληνικϋσ και ξϋνεσ τρϊπεζεσ που δραςτηριοποιούνται 

ςτην Ελλϊδα και παρϋχουν υπηρεςύεσ Internet Banking. Για κϊθε τρϊπεζα γύνεται μια 

ςύντομη αναφορϊ ςτισ υπηρεςύεσ που προςφϋρει, καθώσ επύςησ και ςε θϋματα 

αςφϊλειασ των ςυναλλαγών και ϊλλα θϋματα που ενδεχομϋνωσ να ενδιαφϋρουν τουσ 

δυνητικούσ τησ πελϊτεσ. το τϋλοσ του κεφαλαύου, προςτϋθηκε μια ςειρϊ 

ςυγκεντρωτικών πινϊκων που περιλαμβϊνουν χρόςιμεσ και ομαδοποιημϋνεσ 

πληροφορύεσ για κϊθε ενδιαφερόμενο. 

 

το πϋμπτο κεφϊλαιο, μϋςα από γραφόματα και ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα παρουςιϊζεται 

η χρόςη των υφιςτϊμενων on-line τραπεζικών υπηρεςιών που λαμβϊνουν χώρα 
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ςτην Ελλϊδα, από ποιεσ τρϊπεζεσ εύναι αυτϋσ διαθϋςιμεσ και με ποιεσ μεθόδουσ 

γύνονται οι ςυγκεκριμϋνεσ ςυναλλαγϋσ, αλλϊ και το πόςο οι υπηρεςύεσ E–Banking 

ϋχουν διειςδύςει αυτϋσ ςτισ ελληνικϋσ επιχειρόςεισ. 

 

το ϋκτο κεφϊλαιο γύνεται αναφορϊ ςτισ Ηλεκτρονικϋσ Πληρωμϋσ, αλλϊ και 

παρουςιϊζονται οι κατηγορύεσ και τα ςυςτόματα αυτών. 

 

το ϋβδομο κεφϊλαιο παρουςιϊζεται η ϋννοια του Ηλεκτρονικού Φρόματοσ, 

αναλύονται τα χαρακτηριςτικϊ και οι κατηγορύεσ αυτού, και ςτο τϋλοσ γύνεται 

αναφορϊ ςτα προβλόματα που προκύπτουν από το Παρϊλληλο Φρόμα. 

 

το όγδοο κεφϊλαιο γύνεται λόγοσ για τουσ κινδύνουσ και τα προβλόματα που 

ελλοχεύουν το Ηλεκτρονικό Εμπόριο του τραπεζικού κλϊδου. Αναλύονται οι μϋθοδοι 

τησ απϊτησ αλλϊ και με ποιουσ τρόπουσ επιτυγχϊνεται η αςφϊλεια. Παρουςιϊζονται, 

επύςησ, και κϊποια περιςτατικϊ που ςυνϋβηςαν ςε τρϊπεζεσ, και το κυριότερο, 

κϊποιεσ ςυμβουλϋσ αςφαλούσ χρόςησ του E–Banking. 

 

Σο ερευνητικό τμόμα τησ εργαςύασ εκτεύνεται ςτο ϋνατο κεφϊλαιο. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, η μελϋτη περύπτωςησ αφορϊ την τϋωσ Αγροτικό Σρϊπεζα τησ 

Ελλϊδοσ – νυν ATEbank. Γύνεται μια πρώτη γενικό ιςτορικό αναδρομό τησ τρϊπεζασ, 

και εν ςυνεχεύα παρουςιϊζεται το πώσ εξελύχθηκε με το πϋρασ του χρόνου και ςε 

ποια κατϊςταςη βρύςκεται ςόμερα, κινούμενη ςτην φιλοςοφύα του ανταγωνιςμού. 

Μεταξύ ϊλλων, γύνεται και μια μικρό αναφορϊ ςτισ εταιρύασ του Ομύλου ATEbank. 

Σϋλοσ, παρουςιϊζονται ϋνα προσ ϋνα τα εναλλακτικϊ δύκτυα διανομόσ υπηρεςιών τησ 

ATEbank, ενώ μϋςα από γραφόματα, ςχόματα, εικόνεσ και πύνακεσ προκύπτουν 

χρόςιμεσ πληροφορύεσ και ςυμπερϊςματα για τον αναγνώςτη. 

 

Σο όλο εγχεύρημα τησ παρούςασ Διπλωματικόσ Εργαςύασ κλεύνει με μια ςειρϊ 

ςυμπεραςμϊτων, γενικών εκτιμόςεων αλλϊ και προτϊςεων για το μϋλλον του E – 

Banking, που θα μπορούςαν να αποτελϋςουν ϋναυςμα για ενδεχόμενη περαιτϋρω 

μελλοντικό ϋρευνα πϊνω ςτο θϋμα τησ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ, οι οπούεσ 

ακολουθούνται από τισ βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ. 
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§ 1. ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

(E–COMMERCE) 

1.1 ΈΝΝΟΙΑ & ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

Σο γνωςτό ςε όλουσ μασ Διαδύκτυο (Internet ό Inter–Network) εύναι ϋνα πλϋγμα 

διαςυνδεδεμϋνων υπολογιςτών ςε όλο τον κόςμο, δηλαδό ςτην ουςύα εύναι ϋνα 

παγκόςμιο δύκτυο επιμϋρουσ δικτύων. Αποτελεύ, θα λϋγαμε, ϋνα ‘‘παγκόςμιο 

ηλεκτρονικό χωριό’’ όπου οι χρόςτεσ του μοιρϊζονται πληροφορύεσ, ανταλλϊςςουν 

απόψεισ αλλϊ και μπορούν να χρηςιμοποιόςουν διϊφορεσ ϊλλεσ υπηρεςύεσ, μερικϋσ 

από τισ οπούεσ θα αναφϋρουμε παρακϊτω. 

 

το Διαδύκτυο λοιπόν όπωσ προαναφϋραμε, εύναι ςυνδεδεμϋνα διϊφορα εύδη 

δικτύων, τα οπούα ανϊλογα με το εύροσ τησ περιοχόσ που καλύπτουν χωρύζονται ςε 3 

κατηγορύεσ. Διακρύνουμε τα: 

 LANs (Local Area Networks) 

 MANs (Metropolitan Area Networks) 

 WANs (Wide Area Networks) 

 

Ϊνα LAN δύκτυο ςυνδϋει υπολογιςτϋσ που βρύςκονται ςε κοντινϋσ αποςτϊςεισ, όπωσ 

π.χ. ςτο ύδιο κτύριο. Ϊνα MAN δύκτυο ςυνδϋει υπολογιςτϋσ που βρύςκονται ςε μεςαύεσ 

αποςτϊςεισ, όπωσ π.χ. ςε διαφορετικϊ ςημεύα τησ πόλησ. Αντύθετα, ϋνα WAN δύκτυο 

ςυνδϋει υπολογιςτϋσ που απϋχουν μεγϊλεσ αποςτϊςεισ, όπωσ π.χ. υπολογιςτϋσ που 

βρύςκονται ςε διαφορετικϋσ πόλεισ. Ο τρόποσ ςύνδεςησ όλων γενικϊ των δικτύων 

ποικύλει, καθώσ μπορεύ να εύναι ενςύρματα (π.χ. μϋςω οπτικών ινών, ομοαξονικών 

καλωδύων) ό να εύναι αςύρματα (π.χ. μϋςω μικροκυμϊτων, δορυφορικών 

μεταδόςεων). 

 

Ϊνα μοναδικό χαρακτηριςτικό του Διαδικτύου, εύναι ότι μπορούν να ςυνδϋονται ςε 

αυτό υπολογιςτϋσ ανεξϊρτητα από την αρχιτεκτονικό του υλικού τουσ (Hardware), 

από το λειτουργικό ςύςτημα που χρηςιμοποιούν αλλϊ και από το πρωτόκολλο 
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δικτύωςησ που εφαρμόζεται ςτον τοπικό τουσ δύςκο. Επύςησ, το Διαδύκτυο εύναι 

αποκεντρωμϋνο και αυτοδιαχειριζόμενο, δηλαδό εύναι ανεξϊρτητο χωρύσ να υπϊρχει 

κϊποιοσ κεντρικόσ διαχειριςτόσ που να αποφαςύζει το εύδοσ των πληροφοριών που 

θα διακινηθούν αλλϊ και των υπηρεςιών που θα προςφερθούν από τουσ χρόςτεσ 

του. Αυτονομύα διατηρούν μόνο τα μικρότερα δύκτυα που το αποτελούν και κατϊ 

ςυνϋπεια εύναι υπεύθυνα για τισ πληροφορύεσ που διακινούν και τισ υπηρεςύεσ που 

παρϋχουν. Μϋροσ ουςιαςτικϊ αυτών των μικρότερων δικτύων αποτελούν και τα 

λεγόμενα εςωτερικϊ δύκτυα (Intranets) και τα εξωτερικϊ δύκτυα (Extranet). Σα 

πρώτα εύναι ‘‘κλειςτϊ’’ δύκτυα ςτα όρια μιασ επιχεύρηςησ και προςφϋρουν 

πληροφορύεσ και ϊλλεσ υπηρεςύεσ κυρύωσ ςτουσ εργαζόμενούσ τησ. Από την ϊλλη, τα 

εξωτερικϊ δύκτυα χρηςιμοποιούνται για διεπιχειρηςιακϋσ ςυναλλαγϋσ μιασ 

επιχεύρηςησ με ϊλλεσ, π.χ. με τουσ προμηθευτϋσ τησ. 

 

Η ιςτορύα του διαδικτύου ξεκινϊ το 1969, ςτα πανεπιςτόμια των ΗΠΑ, όπου οι 

ερευνητϋσ ξεκινούν να πειραματύζονται με τη διαςύνδεςη απομακρυςμϋνων 

υπολογιςτών μεταξύ τουσ. Αργότερα, θϋτονται τα θεμϋλια του Διαδικτύου με τη 

δημιουργύα του δικτύου Arpanet με πόρουσ τησ υπηρεςύασ προηγμϋνησ αμυντικόσ 

ϋρευνασ (Defense Advanced Research Projects Agency) του υπουργεύου Ωμυνασ. Ο 

πρώτοσ κόμβοσ (host) ςυνδϋθηκε με το Arpanet και μϋχρι το τϋλοσ του 1969, 

τϋςςερισ κόμβοι όταν ακόμη ςυνδεδεμϋνοι. Νϋοι υπολογιςτϋσ προςτϋθηκαν γρόγορα 

ςτο Arpanet κατϊ τη διϊρκεια των επόμενων ετών, ενώ προχώρηςαν οι εργαςύεσ 

δημιουργύασ ενόσ λειτουργικϊ ολοκληρωμϋνου πρωτοκόλλου από κόμβο ςε κόμβο 

(host-to-host) καθώσ και ϊλλων λογιςμικών δικτύων. Σο 1983, το Arpanet αλλϊζει το 

βαςικό του δικτυακό πρωτόκολλο επικοινωνύασ ςτο γνωςτό ςε μασ ςόμερα TCP/IP 

και εν ςυνεχεύα δημιουργεύται το Nsfnet. Αργότερα, χιλιϊδεσ πανεπιςτόμια και 

οργανιςμού δημιουργούν τα δικϊ τουσ ξεχωριςτϊ δύκτυα και τα ςυνδϋουν πϊνω ςτο 

παγκόςμιο αυτό δύκτυο το οπούο αρχύζει δειλϊ να γύνεται γνωςτό ςαν διαδύκτυο και 

να εξαπλώνεται με τρομερούσ ρυθμούσ ςε ολόκληρο τον κόςμο. Σο 1990, το Arpanet 

πλϋον καταργεύται και ςυνδϋεται ςτο γρόγορο Nsfnet και η Ελλϊδα, όπωσ και ϊλλεσ 

χώρεσ. 
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Σο 1993, το εργαςτόριο Cern ςτην Ελβετύα παρουςιϊζει το γνωςτό ςε όλουσ μασ 

παγκόςμιο ιςτό World Wide Web (WWW). Πρόκειται για ϋνα ςύςτημα διαςύνδεςησ 

πληροφοριών ςε μορφό πολυμϋςων (Multimedia) που βρύςκονται αποθηκευμϋνεσ ςε 

χιλιϊδεσ υπολογιςτϋσ του διαδικτύου ςε ολόκληρο τον κόςμο και παρουςύαςησ 

αυτών ςε ηλεκτρονικϋσ ςελύδεσ (Web Sites). Παρϊλληλα, εμφανύζονται ςτο διαδύκτυο 

διϊφορα εμπορικϊ δύκτυα που ανόκουν ςε εταιρύεσ παροχόσ υπηρεςιών διαδικτύου 

(Internet Service Providers - ISPs) και προςφϋρουν πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο για 

όλουσ. Οποιοςδόποτε διαθϋτει ηλεκτρονικό υπολογιςτό και ϋνα 

διαμορφωτό/αποδιαμορφωτό (Modem) μπορεύ να ςυνδεθεύ με το διαδύκτυο. 

 

όμερα, το μεγαλύτερο μϋροσ του πληθυςμού τησ Γησ και ιδιαύτερα αυτό που ζει ςτισ 

ανεπτυγμϋνεσ χώρεσ του κόςμου ϋχει τη δυνατότητα ςύνδεςησ ςτο Διαδύκτυο. 

ύμφωνα με ϋρευνα που διεξόχθη από την εταιρύα Netcraft, τον Ιούνιο του 2006 ςτο 

διαδύκτυο υπόρχαν 85.541.228 δικτυακού τόποι. 

 

Εύναι προφανϋσ, λοιπόν, ότι το διαδύκτυο δεν αποτελεύ πλϋον ϋνα κλειςτό δύκτυο των 

επιςτημόνων και των ερευνητών, αλλϊ ότι επεκτεύνεται και επιδρϊ ςτισ καθημερινϋσ 

πρακτικϋσ όλων μασ. Εκατομμύρια χρόςτεσ καθημερινϊ επικοινωνούν μϋςω του 

διαδικτύου με χρόςη διϊφορων εφαρμογών όπωσ το ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο (e-

mail), τισ ηλεκτρονικϋσ ομϊδεσ ςυζητόςεων (newsgroups) την επικοινωνύα ςε 

πραγματικό χρόνο (chat) και πρόςφατα τισ τηλεδιαςκϋψεισ (video conferences) αλλϊ 

και με τη χρόςη ειδικών τηλεφώνων, τα οπούα ςυνδϋονται με τον υπολογιςτό (voip 

ςυςκευϋσ). Επύςησ, αναζητούν πληροφορύεσ, δημιουργούν προςωπικϋσ ό εταιρικϋσ 

ιςτοςελύδεσ (web sites), χρηςιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τισ υπηρεςύεσ τησ 

ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ (E–Banking), εργϊζονται (τηλεργαςύα, τηλεώατρικό), 

ςπουδϊζουν (e-learning, e-training) και γενικότερα ϋχουν προςαρμόςει τη ζωό τουσ 

και την καθημερινότητϊ τουσ με αυτό. 
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1.2 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ (E–BUSINESS) 

Σην τελευταύα δεκαετύα παρατηρούμε ότι ϋχουμε περϊςει ςτην εποχό τησ 

πληροφορύασ και καθοριςτικό ρόλο πλϋον παύζει η ταχύτητα διακύνηςόσ τησ. Η 

οικονομύα ςε παγκόςμιο επύπεδο αλλϊζει αλματωδώσ καθώσ εύναι ςυνυφαςμϋνη με 

την ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ και ιδιαύτερα τησ πληροφορικόσ. Οι νϋεσ τεχνολογύεσ 

που παρϋχει ςτισ επιχειρόςεισ η ανϊπτυξη τησ πληροφορικόσ και 

ιδιαύτερα ο κλϊδοσ των τηλεπικοινωνιών, ϋχουν εξαλεύψει πλϋον τισ αποςτϊςεισ, και 

μϋςω του Ηλεκτρονικού Επιχειρεύν (e–Business) οι εταιρύεσ ϋχουν εύκολη και 

γρόγορη πρόςβαςη ςε παγκόςμια κλύμακα. 

 

Όποια επιχεύρηςη δεν εύναι ευϋλικτη και ικανό να προςαρμοςτεύ ςτο νϋο διεθνϋσ 

περιβϊλλον, αργϊ ό γρόγορα θα ‘‘πεθϊνει’’. Ο ανταγωνιςμόσ ςτο ςημερινό οικονομικό 

περιβϊλλον εύναι ιδιαύτερα ϋντονοσ λόγω των διεθνοποιημϋνων αγορών, πρϊγμα που 

ςημαύνει ότι για να παραμεύνει μια επιχεύρηςη τα επόμενα χρόνια ανταγωνιςτικό και 

βιώςιμη, θα πρϋπει να μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ νϋεσ προκλόςεισ και να εύναι 

ϋτοιμη να πραγματοποιόςει αλλαγϋσ ςε όλα τα επύπεδα. «Σο διαδύκτυο αποκαλεύται 

το ςύγχρονο όχημα τησ νϋασ οικονομύασ και επηρεϊζει το ςύνολο τησ οικονομύασ και 

ιδιαύτερα τον τομϋα των υπηρεςιών, ο οπούοσ αναπτύχθηκε ταχύτατα τισ τελευταύεσ 

δεκαετύεσ» (Σο μϋλλον ανόκει ςτο e-Business Α’, 2005). Για να μπορϋςει μια 

επιχεύρηςη να ειςϋλθει και να αξιοποιόςει την αναδυόμενη ψηφιακό οικονομύα, θα 

πρϋπει να επενδύςει ςτην τεχνολογύα, να οργανώςει την εςωτερικό τησ δομό 

διαφορετικϊ και γενικότερα να ακολουθόςει μια ξεχωριςτό ςτρατηγικό. 

 

Ϊνασ οριςμόσ τησ ϋννοιασ του Ηλεκτρονικού Επιχειρεύν (e–Business) αναφϋρεται 

ςτην ‘‘προςαρμογό του παραδοςιακού επιχειρηματικού μοντϋλου ςτη νϋα 

ηλεκτρονικό πραγματικότητα ό η ανϊπτυξη νϋου επιχειρηματικού μοντϋλου με 

αντικεύμενο μόνο το διαδύκτυο’’ (http://www.go-online.gr/ebusiness). Ουςιαςτικϊ, 

πρόκειται για τη χρηςιμοπούηςη των τεχνολογιών που προςφϋρει το διαδύκτυο, ςτισ 

επιχειρηματικϋσ διαδικαςύεσ και ςυναλλαγϋσ τησ επιχεύρηςησ με τουσ πελϊτεσ και 

τουσ προμηθευτϋσ τησ. Ϊτςι, όταν μιλϊμε για το ηλεκτρονικό επιχειρεύν, 

αναφερόμαςτε ‘‘εύτε ςε εφαρμογϋσ που αφορούν ςτη διαχεύριςη τησ αλυςύδασ 

http://www.go-online.gr/ebusiness
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προμόθειασ – αποθόκευςησ – παραγωγόσ τησ επιχεύρηςησ, εύτε ςε εφαρμογϋσ που 

αφορούν το marketing, τισ πωλόςεισ, τη διακύνηςη, την υποςτόριξη και τη διούκηςη’’ 

(Σο μϋλλον ανόκει ςτο e-Business Α’, 2005). Μερικϋσ από τισ εφαρμογϋσ του 

ηλεκτρονικού επιχειρεύν εύναι τα ςυςτόματα διαχεύριςησ επιχειρηματικών πόρων 

(Enterprise Resource Planning, ERP), τα ςυςτόματα διαχεύριςησ τησ αλυςύδασ 

προμηθειών (Supply Chain Management, SCM), τα ςυςτόματα διαχεύριςησ πελατών 

(Customer Relationship Management, CRM) αλλϊ και διϊφορεσ ϊλλεσ εφαρμογϋσ του 

ηλεκτρονικού εμπορύου (E-Commerce), για το οπούο θα αναφερθούμε ςτην επόμενη 

ενότητα. 

 

Γενικϊ, υπϊρχουν τα εξόσ τμόματα των υπηρεςιών ηλεκτρονικού επιχειρεύν: 

1. Τπηρεςύεσ ηλεκτρονικού εμπορύου ϋνασ-προσ-πολλούσ (One-to-many e-

commerce) 

2. Τπηρεςύεσ ηλεκτρονικών αγορών (E-Marketplaces) 

3. Τπηρεςύεσ δικτυακών χώρων για μϊρκετινγκ και πληροφόρηςη (Marketing & 

Information Websites) 

 

Για τισ παραπϊνω κατηγορύεσ του ηλεκτρονικού επιχειρεύν θα αναφερθούμε πιο 

διεξοδικϊ ςε επόμενεσ ενότητεσ, όπου και θα αναπτύξουμε αναλυτικϊ τη μεγαλύτερη 

κατηγορύα του ηλεκτρονικού επιχειρεύν, το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 

Όταν μύα επιχεύρηςη εφαρμόζει πρακτικϋσ του ηλεκτρονικού επιχειρεύν 

αποτελεςματικϊ και με μια ολοκληρωμϋνη ςτρατηγικό, τότε αποκτϊ μια ςειρϊ από 

οφϋλη, τα οπούα –υπό προώποθϋςεισ– μπορούν να μετατραπούν ςε ανταγωνιςτικϊ 

πλεονεκτόματα. Ειδικότερα, μειώνει τα λειτουργικϊ τησ κόςτη αλλϊ και προςδύδει 

μεγαλύτερη προςτιθϋμενη αξύα ςτουσ πελϊτεσ τησ. Επύςησ, βελτιώνει τισ ςχϋςεισ τησ 

με τουσ πελϊτεσ, τουσ προμηθευτϋσ τησ, τουσ εργαζομϋνουσ τησ και γενικϊ με όλουσ 

τουσ λεγόμενουσ stakeholders. Ακόμη, εύναι δυνατόν να βελτιώςει τη διαχεύριςη τησ 

αλυςύδασ προμηθειών τησ (π.χ. μϋςω των SCM που προαναφϋραμε), τα ςυςτόματα 

πωλόςεών τησ, και τη διαχεύριςη του δικτύου διανομόσ τησ. Γενικϊ, όςεσ επιχειρόςεισ 

χρηςιμοποιούν το διαδύκτυο ςε τακτικό βϊςη και ακολουθούν ςυντονιςμϋνεσ 

ςτρατηγικϋσ ηλεκτρονικού επιχειρεύν (e-business), απολαμβϊνουν μεταξύ ϊλλων και 

τα εξόσ πλεονεκτόματα (Σο μϋλλον ανόκει ςτο e-Business Α’, 2005): 
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 Μειωμϋνη τιμό πρώτων υλών: Η αγορϊ των ενδιϊμεςων προώόντων και 

υπηρεςιών μϋςω του διαδικτύου μειώνει την τιμό τουσ, λόγω τησ ςυναλλαγόσ με 

πολλούσ προμηθευτϋσ. Σο ςυγκεκριμϋνο φαινόμενο εντεύνει τον ανταγωνιςμό 

και την αύξηςη των προςφορών από τουσ 

προμηθευτϋσ. 

 Μειωμϋνη ποςότητα αποθεμϊτων: Η ενςωμϊτωςη του διαδικτύου ςτη 

διαδικαςύα παραγωγόσ και διανομόσ των αγαθών, οδηγεύ ςτην αποθόκευςη τησ 

απολύτωσ αναγκαύασ ποςότητασ προώόντων και κατϊ ςυνϋπεια ςτη μεύωςη του 

κόςτουσ. 

 Μεύωςη του χρόνου παρϊδοςησ των προώόντων: Οι επιχειρόςεισ μϋςω του 

διαδικτύου, μειώνουν δραςτικϊ το χρόνο διανομόσ των προώόντων τουσ και 

μϊλιςτα με πιο αποτελεςματικό τρόπο. 

 Μειωμϋνο κόςτοσ ςυναλλαγών: Ιδιαύτερα ςτον τομϋα των χρηματοοικονομικών 

ςυναλλαγών, το διαδύκτυο υπερτερεύ ςε θϋμα κόςτουσ ϋναντι των 

παραδοςιακών μεθόδων ςυναλλαγών. 

 Ευρύτερη γεωγραφικό κϊλυψη τησ επιχεύρηςησ και εύςοδοσ ςε νϋεσ και 

διευρυμϋνεσ αγορϋσ. Ουςιαςτικϊ μιλϊμε για τη δημιουργύα μιασ παγκόςμιασ 

αγορϊσ, ςτην οπούα δραςτηριοποιούνται πολλϋσ ϊλλεσ εταιρύεσ και 

παρουςιϊζονται τερϊςτιεσ ευκαιρύεσ ανϊπτυξησ. 

 

υμπεραςματικϊ, θα μπορούςαμε να πούμε, πωσ το ηλεκτρονικό επιχειρεύν 

δημιουργεύ μια διεθνό αγορϊ όπου ςυμμετϋχουν όλεσ οι ‘‘ηλεκτρονικϋσ’’ εταιρύεσ, 

διευρύνει και εντεύνει τον ανταγωνιςμό και αλλϊζει ριζικϊ τισ δομϋσ τισ λειτουργύεσ 

και τισ διαδικαςύεσ των επιχειρόςεων. Επιπρόςθετα, καλλιεργεύ νϋεσ απαιτόςεισ 

ςτουσ καταναλωτϋσ και τϋλοσ, όπωσ και προαναφϋραμε, περιορύζει ςημαντικϊ τισ 

οικονομικϋσ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων (πύρογλου, 2006) 

 

Σο ηλεκτρονικό επιχειρεύν (e-Business) ϋχει πολύ μεγϊλη διεύςδυςη ςε επιχειρόςεισ 

που εύτε καταςκευϊζουν εύτε λειτουργούν ςυςτόματα πληροφορικόσ, δηλαδό ςτουσ 

τομεύσ των τηλεπικοινωνιών, τησ πληροφορικόσ αλλϊ και τησ βιομηχανύασ 

ηλεκτρονικών ειδών. Επύςησ, ο τομϋασ τον εκδόςεων – εκτυπώςεων μπορεύ να 

επωφεληθεύ από την ψηφιοπούηςη των προώόντων του και ο τουριςτικόσ τομϋασ 

μπορεύ να αναπτυχθεύ περαιτϋρω, καθώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ επιχειρόςεισ θεωρούν 
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πωσ το ηλεκτρονικό επιχειρεύν (e-business) θα επηρεϊςει ςημαντικϊ τον τρόπο με 

τον οπούο λειτουργούν. 

 

Εδώ θα πρϋπει να διευκρινύςουμε, πωσ ο όροσ ηλεκτρονικό επιχειρεύν (e-Business) 

αναφϋρεται ςε ϋνα ευρύτερο οριςμό του ηλεκτρονικού εμπορύου (e-Commerce), που 

θα αναλύςουμε ςτη ςυνϋχεια. Ϊτςι, το ηλεκτρονικό επιχειρεύν δεν περιλαμβϊνει μόνο 

αγορϋσ και πωλόςεισ αγαθών/υπηρεςιών, όπωσ το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλϊ 

επύςησ αφορϊ την εξυπηρϋτηςη πελατών, τη ςυνεργαςύα με επιχειρηματικούσ 

εταύρουσ και τη διεξαγωγό ηλεκτρονικών ςυναλλαγών μϋςα ςε ϋνα οργανιςμό. 

ύμφωνα με τον Lou Gerster, γενικό διευθυντό τησ IBM, «το ηλεκτρονικό επιχειρεύν 

αναφϋρεται ςτην ταχύτητα, ςτην παγκοςμιοπούηςη, ςτη βελτιωμϋνη 

παραγωγικότητα, ςτη προςϋγγιςη νϋων πελατών και ςτο μούραςμα γνώςησ ανϊμεςα 

ςε οργανιςμούσ με ςκοπό την επύτευξη ανταγωνιςτικού πλεονεκτόματοσ». 

1.3 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E–COMMERCE) – ΈΝΝΟΙΑ & 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Σο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce) περιγρϊφει τον τρόπο με τον οπούο 

πραγματοποιούνται οι ςυναλλαγϋσ μϋςω δικτύων και κυρύωσ μϋςω του Διαδικτύου. 

την ουςύα, εύναι η ολοκληρωμϋνη διαδικαςύα διϊθεςησ, αγορϊσ και πώληςησ 

αγαθών, υπηρεςιών και πληροφοριών, με ηλεκτρονικό τρόπο. 

ύμφωνα με τουσ Kalakota και Whinston (1997) το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεύ να 

οριςτεύ ωσ εξόσ: 

 ‘‘Από μια ςκοπιϊ επικοινωνιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο εύναι η διανομό 

πληροφοριών, προώόντων/υπηρεςιών ό πληρωμών μϋςω τηλεφωνικών 

γραμμών, δικτύων υπολογιςτών ό ϊλλων ηλεκτρονικών μϋςων. 

 Από μια ςκοπιϊ επιχειρηματικών διαδικαςιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο εύναι 

η εφαρμογό τησ τεχνολογύασ ςτην αυτοματοπούηςη επιχειρηματικών 

ςυναλλαγών και ροόσ εργαςύασ. 

 Από μια ςκοπιϊ υπηρεςιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο εύναι ϋνασ μηχανιςμόσ που 

ϋχει ςτόχο να ικανοποιόςει την κοινό επιθυμύα προμηθευτών, καταναλωτών και 

τησ διούκηςησ κϊθε επιχεύρηςησ να μειωθεύ το κόςτοσ των υπηρεςιών, 
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βελτιώνοντασ ταυτόχρονα την ποιότητα των αγαθών και αυξϊνοντασ την 

ταχύτητα εκτϋλεςησ ςυναλλαγών και διανομόσ των προώόντων/υπηρεςιών. 

 Από μια on-line ςκοπιϊ, το ηλεκτρονικό εμπόριο παρϋχει τη δυνατότητα αγορών 

και πωλόςεων προώόντων και πληροφοριών ςτο διαδύκτυο και ςε ϊλλεσ on-line 

υπηρεςύεσ ανεξϊρτητα από τη γεωγραφικό απόςταςη’’. 

 

Η ιςτορικό εξϋλιξη του ηλεκτρονικού εμπορύου ξεκινϊ τη δεκαετύα του 1970, όπου 

εμφανύζονται τα ςυςτόματα ηλεκτρονικόσ μεταφορϊσ κεφαλαύων (EFT) μεταξύ 

τραπεζών που χρηςιμοποιούν αςφαλό ιδιωτικϊ δύκτυα. τη δεκαετύα του 1980 

διαδύδονται ευρϋωσ οι τεχνολογύεσ ηλεκτρονικόσ επικοινωνύασ, που βαςύζονται ςτην 

αρχιτεκτονικό τησ ανταλλαγόσ μηνυμϊτων (ςυςτόματα EDI και ηλεκτρονικό 

ταχυδρομεύο). Η ςημαςύα αυτών των ςυςτημϊτων όταν μεγϊλη, καθώσ πολλϋσ 

δραςτηριότητεσ που παραδοςιακϊ διεκπεραιώνονταν με το χαρτύ, μπορούςαν πλϋον 

να γύνουν ταχύτερα και με μικρότερο κόςτοσ. Ϊτςι για παρϊδειγμα, οι ςυναλλαγϋσ 

που παλιότερα απαιτούςαν ϋντυπα, όπωσ οι παραγγελύεσ αγορϊσ και οι επιταγϋσ 

πληρωμών, πλϋον μπορούςαν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικϊ με δομημϋνο 

τρόπο, με τη βοόθεια των ςυςτημϊτων EDI ό μϋςω ηλεκτρονικών μηνυμϊτων (e-

mails). τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1980, ακολούθηςαν διϊφορεσ ϊλλεσ εφαρμογϋσ, 

από ηλεκτρονικό διαπραγμϊτευςη μετοχών μϋχρι ηλεκτρονικϊ ςυςτόματα 

κρατόςεων θϋςεων για ταξύδια. 

 

τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1990, τα ηλεκτρονικϊ δύκτυα προςφϋρουν μια νϋα 

μορφό κοινωνικόσ επικοινωνύασ, με δυνατότητεσ όπωσ: ηλεκτρονικό διϊςκεψη 

(conferencing), ηλεκτρονικό ςυνομιλύα (IRC), ομϊδεσ ςυζητόςεων (newsgroups, 

forums) αλλϊ και μεταφορϊ κεφαλαύων (FTP) ςε παγκόςμιο 

επύπεδο. Σαυτόχρονα, λόγω τησ απελευθϋρωςησ τησ αγορϊσ τηλεπικοινωνιών ςε 

διεθνϋσ επύπεδο, η πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο γύνεται φθηνότερη, οι πιθανού ‘‘πελϊτεσ’’ 

του ηλεκτρονικού εμπορύου υπολογύζονται ςε εκατομμύρια και η ανϊπτυξη του 

τελευταύου προμηνύεται ταχεύα. τα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1990, το ηλεκτρονικό 

εμπόριο γύνεται ϋνασ πολύ φθηνότεροσ τρόποσ για την πραγματοπούηςη μεγϊλου 

όγκου ςυναλλαγών, ενώ ςυγχρόνωσ διευκολύνει την παρϊλληλη λειτουργύα πολλών 

διαφορετικών επιχειρηματικών δραςτηριοτότων. 

 



‘ ‘E–Banking  & Ενα λλακ τικϊ Δύκτυα Δι ανομόσ Σ ραπεζών  
Μελϋτη Περύπτωςησ:  Η ATEbank  ςτη ςύγ χρονη  ελληνικό π ραγματικ ότητα’’  

ΜΠΕΣΑ ΣΑΣΙΑΝΑ  ελύδα 26  

Με αυτόν τον τρόπο, καθύςταται εφικτό ςτισ μικρϋσ επιχειρόςεισ να ανταγωνιςτούν 

τισ μεγαλύτερεσ με πιο ευνοώκϋσ προώποθϋςεισ. Η ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ εύναι 

ταχύτατη, λόγω τησ ανϊπτυξησ των δικτύων, των πρωτοκόλλων, του λογιςμικού και 

των προδιαγραφών. 

 

τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1990, καθιερώνονται μϋθοδοι κρυπτογρϊφηςησ του 

περιεχομϋνου και εξακρύβωςησ τησ ταυτότητασ του αποςτολϋα ηλεκτρονικών 

μηνυμϊτων. Επύςησ, προςαρμόζεται η νομοθεςύα ςτουσ τομεύσ των ειςαγωγών – 

εξαγωγών και των επικοινωνιών, και ϋτςι καθύςταται 

αςφαλόσ η διεκπεραύωςη διεθνών ηλεκτρονικών ςυναλλαγών. Από το 1995 ωσ το 

1999 ςχεδόν κϊθε επιχεύρηςη ςτισ Η.Π.Α. ϋχει όδη ϋνα δικτυακό τόπο. Πολλού εύναι 

ϊκρωσ εκτεταμϋνοι, όπωσ για παρϊδειγμα τησ General Motors Corporation 

(www.gm.com), η οπούα το 1999 απαριθμούςε 18.000 ςελύδεσ, οι οπούεσ 

περιελϊμβαναν πληροφορύεσ για τα προώόντα, τισ υπηρεςύεσ και τουσ 

αντιπροςώπουσ τησ. 

1.4 ΟΙ ΜΟΡΥΕ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΜΕ ΒΑΗ 

ΣΗ ΥΤΗ ΣΨΝ ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ 

Μια ςυνηθιςμϋνη κατϊταξη του ηλεκτρονικού εμπορύου εύναι με βϊςη την φύςη τησ 

ςυναλλαγόσ. Τπϊρχουν οι εξόσ τύποι ςυναλλαγών: 

 Επιχειρόςεισ με επιχειρόςεισ (B2B): Σο μεγαλύτερο μϋροσ του ηλεκτρονικού 

εμπορύου ςόμερα εύναι αυτού του τύπου. Οι επιχειρόςεισ βελτιώνουν τη μεταξύ 

τουσ ςυνεργαςύα, απλοποιούν τισ διαδικαςύεσ και το κόςτοσ προμηθειών τουσ. 

Ακόμα, βελτιςτοποιούν την αποςτολό των προμηθειών τουσ και ελϋγχουν 

αποτελεςματικότερα το επύπεδο των αποθεμϊτων τουσ. Η δυνατότητα 

ηλεκτρονικόσ ςύνδεςησ με τουσ προμηθευτϋσ και τουσ διανομεύσ, αλλϊ και η 

πραγματοπούηςη ηλεκτρονικών πληρωμών βελτιώνουν ακόμη περιςςότερο την 

αποτελεςματικότητα των επιχειρόςεων, εφόςον περιορύζεται το ανθρώπινο 

ςφϊλμα, αυξϊνεται η ταχύτητα και μειώνεται το κόςτοσ των ςυναλλαγών. 

Διακρύνουμε και μύα ακόμη υποκατηγορύα ςτο διεπιχειρηςιακό ηλεκτρονικό 

εμπόριο, αυτό τησ επιχεύρηςησ με δημόςιουσ φορεύσ (Business to Government – 

B2G). 

http://www.gm.com/
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 Επιχειρόςεισ με καταναλωτϋσ (B2C): Αυτϋσ εύναι οι ςυναλλαγϋσ λιανικού 

εμπορύου με μεμονωμϋνουσ καταναλωτϋσ – αγοραςτϋσ. Πρόκειται για την πιο 

διαδεδομϋνη μορφό του ηλεκτρονικού εμπορύου, όπου ο καταναλωτόσ ϋχει 

πρόςβαςη ςε μια τερϊςτια ποικιλύα προώόντων ςε ηλεκτρονικϊ καταςτόματα (e–

shops) οπουδόποτε ςτον κόςμο, βλϋπει, ανακαλύπτει προώόντα τα οπούα δεν θα 

μπορούςε να τα βρει εύκολα ςτη χώρα του, και τϋλοσ, με ϊμεςη δυνατότητα 

ςύγκριςησ τιμών και ποιότητασ προώόντων/υπηρεςιών, επιλϋγει τι θα αγορϊςει. 

Ωξιο λόγου αποτελεύ το γεγονόσ ότι υπϊρχει η δυνατότητα αν επιθυμεύ να 

αγορϊςει ακόμα και εύδη ϋνδυςησ, καθώσ μπορεύ και να τα δοκιμϊζει (μϋςω 

ειδικών προγραμμϊτων). Κι όλα αυτϊ χωρύσ να βγει από το ςπύτι του, 

κερδύζοντασ πολύτομο χρόνο και κόπο. 

 Καταναλωτόσ με καταναλωτό (C2C): τη ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα, ϋνασ 

καταναλωτόσ πωλεύ κατευθεύαν τα προώόντα του ό τισ υπηρεςύεσ του ςε ϊλλουσ 

καταναλωτϋσ. Κλαςικϊ παραδεύγματα που εμπύπτουν ςε αυτό την κατηγορύα 

αποτελούν οι αγγελύεσ για πωλόςεισ ςπιτιών, αυτοκινότων κ.λπ., και οι 

διαφημύςεισ προςωπικών υπηρεςιών ςτο διαδύκτυο. 

 Καταναλωτϋσ με επιχειρόςεισ (C2B): ε αυτόν την κατηγορύα περιλαμβϊνονται τα 

ϊτομα – καταναλωτϋσ που πωλούν προώόντα και υπηρεςύεσ ςτισ επιχειρόςεισ. 

Εδώ ύςωσ θα μπορούςαμε να ςυμπεριλϊβουμε και το ηλεκτρονικό εμπόριο 

‘‘καταναλωτό με δημόςιουσ φορεύσ’’ (Customer to Government – C2G), το οπούο τα 

τελευταύα χρόνια ςυνεχώσ αναπτύςςεται με τη ςυνεχό προςφορϊ υπηρεςιών 

των δημοςύων φορϋων προσ τουσ πολύτεσ. 

 Μη επιχειρηματικό ηλεκτρονικό εμπόριο: Εδώ εμπύπτουν όλοι οι μη 

επιχειρηματικού οργανιςμού, όπωσ τα μη κερδοςκοπικϊ ιδρύματα και οι 

κυβερνητικϋσ υπηρεςύεσ, που χρηςιμοποιούν διαφόρουσ τύπουσ του 

ηλεκτρονικού εμπορύου για διϊφορουσ ςκοπούσ. 

 Διεπιχειρηματικό (ό Εςωτερικό) ηλεκτρονικό εμπόριο: Η ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα 

περιλαμβϊνει όλεσ τισ εςωτερικϋσ δραςτηριότητεσ του οργανιςμού, που ςτην 

πλειοψηφύα τουσ γύνονται ςε εςωτερικϊ δύκτυα (intranets), που ϋχουν να κϊνουν 

με ανταλλαγό αγαθών, υπηρεςιών ό πληροφοριών. Αυτϋσ οι δραςτηριότητεσ 

μπορεύ να περιλαμβϊνουν από πωλόςεισ προώόντων τησ εταιρύασ ςτουσ 

υπαλλόλουσ τησ, μϋχρι παροχό online εκπαύδευςησ ςτουσ ύδιουσ. Ακόμη, οι 

δραςτηριότητεσ επικοινωνύασ μεταξύ ομϊδων εργαςύασ και η ηλεκτρονικό 
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δημοςύευςη πληροφοριών, αποτελούν καθημερινό φαινόμενο ςτισ επιχειρόςεισ 

που εφαρμόζουν αυτό το εύδοσ του ηλεκτρονικού εμπορύου. 

1.5 ΣΑ ΟΥΕΛΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ & ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΕ 

Εύναι γεγονόσ ότι η ανϊπτυξη του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορύου 

εμφανύζει μια παγκόςμια ανοδικό τϊςη και εύναι ςύγουρο ότι θα αυξϊνεται η 

αξιοπιςτύα του ςυνεχώσ, καθώσ οι τεχνολογύεσ γύνονται ‘‘οικονομικότερεσ’’ και πιο 

αςφαλεύσ. Οι Κλύντον και Γκορ, το 1997 παρατόρηςαν ότι η επανϊςταςη του 

ηλεκτρονικού εμπορύου εύναι «τόςο βαθιϊ, όςο η αλλαγό που προόλθε από την 

βιομηχανικό επανϊςταςη». Τπϊρχουν δύο βαςικού λόγοι για τουσ οπούουσ το 

ηλεκτρονικό εμπόριο εύναι τόςο ςημαντικό: Πρώτον, γιατύ αυξϊνεται ραγδαύα και 

δεύτερον γιατύ αλλϊζει τα χαρακτηριςτικϊ του εμπορύου. 

 

τη ςυνϋχεια, θα αναφϋρουμε μερικϊ από τα οφϋλη του ηλεκτρονικού εμπορύου για 

τισ επιχειρόςεισ και για τουσ καταναλωτϋσ. 

 

Σα οφϋλη χρηςιμοπούηςησ του ηλεκτρονικού εμπορύου από τισ επιχειρήςεισ εύναι τα 

εξόσ: 

 Σο ηλεκτρονικό εμπόριο επεκτεύνει τη θϋςη τησ επιχεύρηςησ ςε διεθνεύσ αγορϋσ 

και ςτην ουςύα παρϋχει ευρεύα γεωγραφικό κϊλυψη ςτην ύδια. Ϊτςι, οι 

επιχειρόςεισ ϋχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν ςε πελϊτεσ που βρύςκονται 

ςε οποιοδόποτε ςημεύο του κόςμου, χωρύσ να χρειϊζεται να ιδρύςουν κϊποιο 

τοπικό υποκατϊςτημα. Γι’ αυτό μϋςω του ηλεκτρονικού εμπορύου, μια 

επιχεύρηςη ϋχει τη δυνατότητα με ελϊχιςτο κεφϊλαιο, να βρει εύκολα και 

γρόγορα τουσ καλύτερουσ πελϊτεσ, προμηθευτϋσ και επιχειρηματικούσ εταύρουσ 

ςε όλο τον κόςμο. Με τα παραπϊνω οφϋλη, η επιχεύρηςη, αν τα αξιοποιόςει 

ςωςτϊ, εύναι δυνατόν να αυξόςει τα ϋςοδϊ τησ, μϋςω τησ αύξηςησ των 

πωλόςεών τησ, με τη δημιουργύα: α) νϋων αγορών για τα υπϊρχοντα προώόντα 

τησ, β) νϋων προώόντων που ςτηρύζονται ςτην πληροφορικό και γ) νϋων 

καναλιών διανομόσ που παρϋχουν τη δυνατότητα αμφύδρομησ ϊμεςησ 

επικοινωνύασ με τον πελϊτη. 
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 Σο ηλεκτρονικό εμπόριο μειώνει το κόςτοσ τησ δημιουργύασ, επεξεργαςύασ, 

διανομόσ, αποθόκευςησ και επαναφορϊσ πληροφοριών που βρύςκονται ςε χαρτύ. 

Για παρϊδειγμα, ειςϊγοντασ ϋνα ηλεκτρονικό ςύςτημα προμηθειών, οι 

επιχειρόςεισ μπορούν να μειώςουν το κόςτοσ διούκηςησ αγορών μϋχρι και 85%. 

Επύςησ, εκτόσ από την ελαχιςτοπούηςη του κόςτουσ τησ προμηθευτικόσ 

αλυςύδασ, όπου ο προμηθευτόσ μπορεύ να απευθυνθεύ κατευθεύαν ςτον πελϊτη, 

χωρύσ την ανϊμειξη ‘‘ενδιϊμεςων’’, το ηλεκτρονικό εμπόριο μειώνει και τα 

λειτουργικϊ κόςτη τησ επιχεύρηςησ. Αυτό οφεύλεται ςτο γεγονόσ ότι οι 

επιχειρόςεισ μπορούν να εξυπηρετόςουν τουσ πελϊτεσ τουσ με ελϊχιςτο κόςτοσ 

καθώσ, όςο αυξϊνονται οι πελϊτεσ ενόσ ηλεκτρονικού καταςτόματοσ, τόςο 

μειώνεται το ςυνολικό κόςτοσ εξυπηρϋτηςόσ τουσ. 

 Μϋςω του ηλεκτρονικού εμπορύου υπϊρχει η δυνατότητα δημιουργύασ ϊκρωσ 

εξειδικευμϋνων επιχειρόςεων, επιχειρόςεων δηλαδό που να εςτιϊζουν ςε κϊποια 

ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ ςτόχουσ (target groups) ό γωνιϋσ πελατών. 

 Σο ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρϋπει ςτισ επιχειρόςεισ να ϋχουν μειωμϋνα 

αποθϋματα, δηλαδό μικρό κόςτοσ αποθεμϊτων, διευκολύνοντασ ϋτςι τη 

διαχεύριςη αλυςύδασ προμηθειών τύπου ‘‘ϋλξησ’’. ε ϋνα ςύςτημα τύπου ϋλξησ η 

διαδικαςύα ξεκινϊ από τισ παραγγελύεσ πελατών και η παραγωγό γύνεται 

ακριβώσ ςτην ώρα τησ. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιςτοποιούνται ςτο μϋγιςτο 

βαθμό τα κόςτη αποθόκευςησ και ςυντόρηςησ των αποθεμϊτων, ςχεδόν 

εκμηδενύζονται. 

 Σο ηλεκτρονικό εμπόριο μειώνει το χρόνο ανϊμεςα ςτη διϊθεςη του κεφαλαύου 

και ςτη παρϊδοςη των προώόντων/υπηρεςιών ςτον πελϊτη. Εξϊλλου, ςε αυτό 

ςυμβϊλλει η ςυνεχόσ λειτουργύα του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ, το οπούο εύναι 

ύςωσ το μοναδικό κανϊλι εξυπηρϋτηςησ πελατών, που επιτρϋπει την 

πραγματοπούηςη αγορών όλο το 24ωρο ςε καθημερινό βϊςη. 

 Σο ηλεκτρονικό εμπόριο μειώνει τα ϋξοδα διαφόμιςησ, τα ϋξοδα διανομόσ (ειδικϊ 

ςε προώόντα ψηφιακόσ μορφόσ), τα ϋξοδα ςχεδύαςησ και καταςκευόσ των 

προώόντων. 

 Οι επιχειρόςεισ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν το ηλεκτρονικό εμπόριο ωσ ϋνα 

πολύτιμο εργαλεύο marketing και να εκμεταλλευτούν τισ δυνατότητεσ του 

διαδικτύου, βελτιώνοντασ τη διαχεύριςη και ενημϋρωςη πελατών, ϋχοντασ 

ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα πρόςβαςησ και πωλόςεων κ.ϊ. 
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 Με τη χρηςιμοπούηςη του ηλεκτρονικού εμπορύου, προκύπτουν διϊφορα ϊλλα 

οφϋλη για τισ επιχειρόςεισ, όπωσ η βελτιωμϋνη εξυπηρϋτηςη πελατών, καθώσ 

υπϊρχει ϊμεςη ενημϋρωςη των πελατών ςε νϋα προώόντα, βελτιώνεται η 

επικοινωνύα με τουσ πελϊτεσ και πολλϋσ φορϋσ υπϊρχει ανϊμειξη των πελατών 

ςε καινοτόμα προώόντα και υπηρεςύεσ. Όλα τα παραπϊνω και ςε ςυνδυαςμό με 

τα οφϋλη που θα αναφϋρουμε παρακϊτω (για τουσ πελϊτεσ), βοηθούν την 

επιχεύρηςη να ϋχει βελτιωμϋνη εικόνα και να ικανοποιεύ ϊμεςα τουσ πελϊτεσ τησ 

ςε ςυνεχό βϊςη. 

 Σϋλοσ, μπορούμε να αναφϋρουμε διϊφορα ϊλλα οφϋλη για τισ επιχειρόςεισ, όπωσ 

απλοπούηςη των διαδικαςιών, αυξημϋνη παραγωγικότητα, ταχύτερη πρόςβαςη 

ςε πληροφορύεσ, αυξημϋνη ευελιξύα, βϋλτιςτη διαχεύριςη των προώόντων και των 

παραγγελιών κ.ϊ. 

 

Σα οφϋλη χρηςιμοπούηςησ του ηλεκτρονικού εμπορύου για τουσ καταναλωτέσ εύναι 

τα εξόσ: 

 Σο πρώτο μεγϊλο όφελοσ που αποκομύζουν οι καταναλωτϋσ που χρηςιμοποιούν 

το ηλεκτρονικό εμπόριο εύναι η διαθεςιμότητα των ηλεκτρονικών 

καταςτημϊτων, τα οπούα εύναι 24 ώρεσ το 24ωρο, 7 ημϋρεσ την εβδομϊδα και 

365 ημϋρεσ το χρόνο ‘‘ανοιχτϊ’’ για παραγγελύεσ. Εκτόσ όμωσ από τη δυνατότητα 

παραγγελιών, οι καταναλωτϋσ εύναι ςε θϋςη να υποβϊλλουν ερωτόςεισ, απορύεσ 

και γενικϊ να ϋχουν online υποςτόριξη μϋςω ηλεκτρονικών φορμών 

επικοινωνύασ ό μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου (e-mail). 

 Σο ηλεκτρονικό εμπόριο δύνει ςτουσ καταναλωτϋσ περιςςότερεσ επιλογϋσ ςτη 

διϊθεςό τουσ, καθώσ εύναι ςε θϋςη να επιλϋξουν ανϊμεςα ςε ϋνα μεγϊλο αριθμό 

προμηθευτών και ανϊμεςα ςε μια μεγϊλη ποικιλύα προώόντων από όλο τον 

κόςμο. Με αυτόν τον τρόπο καθύςταται περιςςότερο από κϊθε ϊλλο κανϊλι, 

εφικτό η ςύγκριςη προώόντων και υπηρεςιών, τόςο ςε επύπεδο τιμών, όςο και ςε 

επύπεδο ποιότητασ. 

 Σο ηλεκτρονικό εμπόριο ωσ επύ το πλεύςτον, παρϋχει χαμηλότερεσ τιμϋσ ςε ςχϋςη 

με αυτϋσ των παραδοςιακών λιανικών καταςτημϊτων, λόγω κυρύωσ του 

μεγϊλου ανταγωνιςμού των ηλεκτρονικών καταςτημϊτων αλλϊ και λόγω του 

μικρού κόςτουσ λειτουργύασ τουσ. Αυτό ϋχει ςαν αποτϋλεςμα να εντεύνεται 

ςυνεχώσ ο ανταγωνιςμόσ όςο αυξϊνονται οι ‘‘ηλεκτρονικού’’ πελϊτεσ και να 
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ειςϋρχονται ςτην αγορϊ ςυνεχώσ νϋα ηλεκτρονικϊ καταςτόματα, που 

αναγκϊζονται να παρϋχουν καλύτερεσ τιμϋσ, κϊτι που φυςικϊ εύναι προσ όφελοσ 

του καταναλωτό. 

 Σο ϊμεςο ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδό το ηλεκτρονικό εμπόριο που αφορϊ 

ψηφιακϊ προώόντα/υπηρεςύεσ, όπωσ προγρϊμματα υπολογιςτών (software) 

πραγματοποιεύται ϊμεςα, μϋςα ςε λύγα λεπτϊ. Υυςικϊ, αυτό εύναι ϋνα μόνο μϋροσ 

του ηλεκτρονικού εμπορύου, γιατύ από την ϊλλη πλευρϊ, ςτην περύπτωςη του 

λεγόμενου ϋμμεςου ηλεκτρονικού εμπορύου, χρειϊζεται η παρϋμβαςη του 

ςυμβατικού ταχυδρομεύου (π.χ. παρϊδοςη προώόντων μϋςω εταιριών Courier), 

το οπούο απαιτεύ ϋνα εύλογο χρονικό διϊςτημα. 

 Οι πελϊτεσ μπορούν να ςυλλϋξουν λεπτομερεύσ πληροφορύεσ για τα προώόντα και 

τισ υπηρεςύεσ που τουσ ενδιαφϋρουν μϋςα –κυριολεκτικϊ– ςε δευτερόλεπτα. 

Ακόμα, ϋχουν πρόςβαςη ςε πλόθοσ ϊλλων υπηρεςιών όςον αφορϊ το προώόν που 

τουσ ενδιαφϋρει, όπωσ γνώμεσ ϊλλων πελατών που ϋχουν αγορϊςει το 

ςυγκεκριμϋνο προώόν. Ωλλη μύα υπηρεςύα που αναπτύςςεται τα τελευταύα χρόνια 

και μπορούν να ςυμμετϋχουν οι πελϊτεσ, εύναι οι εικονικϋσ δημοπραςύεσ, με 

ηγϋτη ςε αυτϋσ την εταιρύα E-Bay, όπου μϋςω του δικτυακού τησ κόμβου 

(www.e-bay.com) πραγματοποιούνται χιλιϊδεσ ηλεκτρονικϋσ δημοπραςύεσ 

καθημερινϊ. 

 Σο ηλεκτρονικό εμπόριο δύνει τη δυνατότητα ςε καταναλωτϋσ να αλληλεπιδρούν 

με ϊλλουσ καταναλωτϋσ, μϋςω ηλεκτρονικών κοινοτότων και να ανταλλϊςουν 

ιδϋεσ και εμπειρύεσ. 

 Σϋλοσ, υπϊρχει ϋνασ μεγϊλοσ αριθμόσ πρόςθετων πλεονεκτημϊτων για τον 

καταναλωτό, όπωσ καλύτερη ποιότητα υπηρεςιών και εξυπηρϋτηςησ, παροχό 

προώόντων που εύναι προςαρμοςμϋνα ςτισ απαιτόςεισ του πελϊτη, γρόγορη 

ανταπόκριςη των επιχειρόςεων ςτισ απαιτόςεισ του πελϊτη, τερϊςτια ευκολύα 

και ϊνεςη (αγορϋσ από το ςπύτι) κ.ϊ. 

http://www.e-bay.com/
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1.6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

Εκτόσ από τα πολυϊριθμα οφϋλη που προςφϋρει το ηλεκτρονικό εμπόριο, υπϊρχουν 

και αρκετϊ μειονεκτόματα, που αποτελούν τροχοπϋδη για την εξϊπλωςό του και 

περιορύζουν τη χρόςη του. Οι περιοριςμού αυτού μπορούν να ομαδοποιηθούν ςε 

τεχνικϋσ και μη τεχνικϋσ κατηγορύεσ (Turban, 2000). 

 

Οι τεχνικού περιοριςμού του ηλεκτρονικού εμπορύου εύναι οι εξόσ: 

 Τπϊρχει ϋλλειψη αςφϊλειασ, αξιοπιςτύασ, προτύπων ςυςτόματοσ και οριςμϋνων 

πρωτοκόλλων επικοινωνύασ. 

 Τπϊρχει ανεπαρκϋσ εύροσ ζώνησ τηλεπικοινωνιών. 

 Σα εργαλεύα ανϊπτυξησ λογιςμικού ςυνεχύζουν να εξελύςςονται και να αλλϊζουν 

ταχύτατα. 

 Οι προμηθευτϋσ χρειϊζονται ειδικούσ υπολογιςτϋσ εξυπηρϋτηςησ δικτύου (web 

servers) και ϊλλεσ υποδομϋσ. 

 Ϊνα λογιςμικό (software) ηλεκτρονικού εμπορύου μπορεύ να μην εύναι κατϊλληλο 

για κϊποιο υλικό (hardware), ό μπορεύ να εύναι αςύμβατο με κϊποια λειτουργικϊ 

ςυςτόματα. 

 

Οι πιο ςημαντικού μη τεχνικού περιοριςμού του ηλεκτρονικού εμπορύου, ςύμφωνα με 

μια ϋρευνα που ϋγινε από το Internet Week (1998), εύναι: 

 Κόςτοσ και δικαιολόγηςη (34,8% των ερωτηθϋντων): Σο κόςτοσ τησ ανϊπτυξησ 

του ηλεκτρονικού εμπορύου ςε μια επιχεύρηςη μπορεύ να εύναι πολύ μεγϊλο, και 

λϊθη που μπορεύ να γύνουν, λόγω ϋλλειψησ εμπειρύασ εύναι πιθανό να ϋχουν ςαν 

αποτϋλεςμα διϊφορεσ καθυςτερόςεισ. 

 Αςφϊλεια και διαςφϊλιςη απορρότου (17,2% των ερωτηθϋντων): Σα θϋματα 

αςφϊλειασ ςτισ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϊ και μϊλιςτα 

αποκτούν κύρια διϊςταςη ςτουσ τύπουσ ηλεκτρονικού εμπορύου B2C. Όςον 

αφορϊ τη διαςφϊλιςη απορρότου, οι τεχνικϋσ βελτιώνονται ςυνεχώσ με την 

πϊροδο των χρόνων, αλλϊ οι πελϊτεσ θεωρούν αυτϊ τα θϋματα ιδιαύτερα 

ςημαντικϊ και ωσ εκ τούτου, οι επιχειρόςεισ ϋχουν δύςκολο ϋργο ςτο να πεύςουν 

τουσ πελϊτεσ τουσ, ότι οι on-line ςυναλλαγϋσ που προςφϋρουν, εύναι αςφαλεύσ. 
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 Έλλειψη εμπιςτοςύνησ και αντύςταςη χρηςτών (4,4% των ερωτηθϋντων): Οι 

καταναλωτϋσ δεν εμπιςτεύονται εύκολα ϋναν απρόςωπο πωλητό, δηλαδό ϋνα 

ηλεκτρονικό κατϊςτημα, τισ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ και το ηλεκτρονικό 

χρόμα. 

 Άλλοι περιοριςτικού παρϊγοντεσ: α) Πολλού καταναλωτϋσ επιθυμούν να 

‘‘αγγύζουν’’ αντικεύμενα όπωσ ρούχα, προτού τα αγορϊςουν, β) πολλϊ νομικϊ 

θϋματα δεν ϋχουν ακόμη επιλυθεύ και τα κυβερνητικϊ πρότυπα δεν ϋχουν ακόμα 

ρυθμιςτεύ για πολλϋσ περιπτώςεισ ςυναλλαγών, γ) το ηλεκτρονικό εμπόριο εύναι 

δυνατόν να ϋχει ςαν αποτϋλεςμα τη διακοπό των ανθρωπύνων ςχϋςεων, δ) 

εξακολουθεύ να εύναι ακριβό η πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο και ϊβολη για πολλούσ 

καταναλωτϋσ. 

 

Παρϊ τουσ περιοριςμούσ όμωσ, το ηλεκτρονικό εμπόριο ςυνεχώσ κερδύζει ϋδαφοσ 

ςτο διεθνϋσ και μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβϊλλον. Αξύζει δε να επιςημϊνουμε, 

ότι όςο ςυςςωρεύεται η εμπειρύα και βελτιώνεται η τεχνολογύα τησ πληροφορικόσ 

και των τηλεπικοινωνιών, τόςο ο λόγοσ οφελών προσ κόςτοσ του ηλεκτρονικού 

εμπορύου αυξϊνει, με αποτϋλεςμα να αυξϊνει ο βαθμόσ υιοθϋτηςόσ του από τουσ 

καταναλωτϋσ και τισ επιχειρόςεισ. 

1.7 ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΚΟΜΙΨ & ΣΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Σο ηλεκτρονικό εμπόριο ςυχνϊ λϋγεται ότι εύναι ςυνώνυμο με το εμπόριο μϋςω 

διαδικτύου. την πραγματικότητα όμωσ, ϋχει μια ευρύτερη ϋννοια από αυτό των on-

line αγορών, καθώσ αλλϊζει τισ οργανωτικϋσ δομϋσ των επιχειρόςεων, διαμορφώνει 

εκ νϋου τισ παραδοςιακϋσ επιχειρόςεισ και δημιουργεύ νϋεσ πραγματικότητεσ ςτην 

παγκόςμια οικονομύα. 

 

όμερα, οι επιχειρόςεισ χρηςιμοποιούν το διαδύκτυο, και κατϊ ςυνϋπεια το 

ηλεκτρονικό εμπόριο ςαν ϋνα επιπλϋον κανϊλι διανομόσ, για να παρϊγουν ϋςοδα εύτε 

από καταναλωτϋσ, εύτε από ϊλλεσ επιχειρόςεισ. ύμφωνα με μια μελϋτη τησ εταιρύασ 

ςυμβούλων Strategic International S.A. (2001), τα ςυνολικϊ ϋςοδα από το 

ηλεκτρονικό εμπόριο παγκοςμύωσ, το 2001 όταν $ 330 δισ και προβλεπόταν να 
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αγγύξουν το 2004 τα $ 1,4 τρισ, προςεγγύζοντασ δηλαδό το τότε ΑΕΠ τησ Μ. 

Βρετανύασ. 

 

Σο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεύ να ςυγκριθεύ με ϋνα «παγόβουνο», με την ϊκρη του 

να απεικονύζει το ηλεκτρονικό εμπόριο τύπου B2C. Αν και εύναι το πιο ορατό κομμϊτι, 

ςτην πραγματικότητα αποτελεύ μόνο ϋνα μικρό μϋροσ του ςυνόλου. Σο μεγαλύτερο 

τμόμα των εςόδων του ηλεκτρονικού εμπορύου παγκοςμύωσ, βρύςκεται κϊτω από 

την επιφϊνεια του παγόβουνου, εύναι δηλαδό το ηλεκτρονικό εμπόριο τύπου B2B. 

Αξύζει να αναφϋρουμε ότι περύπου το 70% των εςόδων του ηλεκτρονικού εμπορύου 

(e-commerce) προϋρχονται από το τμόμα αυτό. (Μύθοι και πραγματικότητα για το e-

commerce ςτην Ελλϊδα, 2001) 

 

 

χόμα 1 : Σο «παγόβουνο» του… Ηλεκτρονικού Εμπορύου 

 

ε όλεσ τισ χώρεσ, οι δαπϊνεσ για το ηλεκτρονικό εμπόριο τύπου B2C εύναι λιγότερεσ 

από το 0,5% του ςυνόλου των λιανικών πωλόςεων τησ κϊθε χώρασ. τισ Η.Π.Α., που 

εύναι ο ηγϋτησ ςτο ηλεκτρονικό εμπόριο διεθνώσ, το ποςοςτό αγγύζει μόλισ το 0,4% 
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και ςε μεγϊλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, όπωσ η Γαλλύα και η Γερμανύα δεν ξεπερνϊ το 

0,1%. την Ελλϊδα μόνο το 0,024% του ςυνόλου των λιανικών πωλόςεων 

δαπανϊται για αγορϋσ μϋςω διαδικτύου. Και φυςικϊ ακόμη και να αυξηθεύ ςτο 

μϋλλον το ποςοςτό του ηλεκτρονικού εμπορύου ςτα επύπεδα των μεγϊλων 

ευρωπαώκών χωρών, θα πρϋπει να τονύςουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο B2C δεν 

μπορεύ ςε καμύα περύπτωςη να καλύψει όλα τα τμόματα του παραδοςιακού λιανικού 

εμπορύου. Σα προώόντα που παρουςιϊζουν δυνατότητεσ προώθηςησ μϋςω του 

ηλεκτρονικού εμπορύου, και που όδη προςφϋρονται από πολλϊ ηλεκτρονικϊ 

καταςτόματα, εύναι τα ταξιδιωτικϊ ειςιτόρια, τα CD’s και DVD’s, ο εξοπλιςμόσ 

computer, τα βιβλύα, τα προώόντα κινητόσ τηλεφωνύασ και τα λουλούδια. Σο κοινό 

χαρακτηριςτικό που ϋχουν όλα αυτϊ τα προώόντα, εύναι ο υψηλόσ βαθμόσ 

βεβαιότητασ πωσ αυτό το προώόν που παραδύδεται, θα ταιριϊζει απόλυτα με τισ 

προςδοκύεσ των πελατών, που εύχαν τη ςτιγμό που το παρόγγειλλαν. (Σο μϋλλον 

ανόκει ςτο e-business B’, 2005) 

 

 

Γρϊφημα 1 : Ποςοςτό του B2C ςτο ςυνολικό Λιανικό Εμπόριο 
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1.8 ΝΟΜΙΚΑ & ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

Σο ηλεκτρονικό εμπόριο εύναι τόςο καινούριο, που τα νομικϊ και ηθικϊ ζητόματα 

που εύναι αναγκαύα για την ύπαρξό του, ςυνεχύζουν να αναπτύςςονται. Κϊνοντασ μια 

επιςκόπηςη των νομικών και ηθικών θεμϊτων που περιλαμβϊνονται ςτο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, θα μπορούςαμε να τα κατατϊξουμε ςτισ εξόσ κατηγορύεσ: 

1) Απόρρητο 

2) Πνευματικό ιδιοκτηςύα 

3) Ελευθερύα ϋκφραςησ 

4) Υορολόγηςη και κρυπτογρϊφηςη 

5) Προςταςύα καταναλωτό 

6) Διϊφορα ϊλλα νομικϊ και ηθικϊ θϋματα 

1.8.1 ΑΠΟΡΡΗΣΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ 

Σο απόρρητο των πληροφοριών ςτο διαδύκτυο, και κατϊ ςυνϋπεια και ςτο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, ςύμφωνα με τον Agranoff (1993) εύναι ‘‘η αξύωςη ατόμων, 

ομϊδων ό ιδρυμϊτων να καθορύζουν μόνοι τουσ πότε και ςε ποια ϋκταςη, 

πληροφορύεσ για αυτούσ γύνονται γνωςτϋσ ςε ϊλλουσ’’. Η διαςφϊλιςη του απορρότου 

εύναι ϋνα παλιό νομικό και ηθικό ζότημα ςε πολλϋσ χώρεσ. Εύναι γεγονόσ ότι πολλϋσ 

ηλεκτρονικϋσ επιχειρόςεισ ςυλλϋγουν και χρηςιμοποιούν ςυνεχώσ δημογραφικϋσ 

πληροφορύεσ από τουσ πελϊτεσ τουσ που χρηςιμοποιούν τισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ. 

Οι ύδιοι οι χρόςτεσ φοβούνται ότι τα προςωπικϊ τουσ δεδομϋνα, περιλαμβανομϋνων 

αριθμών πιςτωτικών καρτών, μπορούν να πωληθούν, να χρηςιμοποιηθούν ό να 

αποκαλυφθούν με ακατϊλληλο τρόπο. Ανϊμεςα ςτο 77% των χρηςτών του 

διαδικτύου που δεν ϋχουν χρηςιμοποιόςει ποτϋ το ηλεκτρονικό εμπόριο, το 86% λϋει 

ότι αποτρϋπονται από το φόβο χρηςιμοπούηςησ από τρύτουσ, των αριθμών των 

πιςτωτικών τουσ καρτών ό ϊλλων ευαύςθητων προςωπικών δεδομϋνων τουσ. 
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Ο τρόποσ που οι οργανιςμού ςυλλϋγουν και χρηςιμοποιούν τισ προςωπικϋσ 

πληροφορύεσ των πελατών τουσ, μπορούν να ανακεφαλαιωθούν ςε πϋντε αρχϋσ, οι 

οπούεσ εύναι κοινϋσ για τισ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ, τισ Η.Π.Α. και τον Καναδϊ. 

 

1. Ειδοπούηςη/ενημερότητα: Οι καταναλωτϋσ πρϋπει να ενημερώνονται για τισ 

πρακτικϋσ περύ χρόςησ των πληροφοριών από την επιχεύρηςη, πριν την ςυλλογό 

προςωπικών πληροφοριών. 

2. Επιλογό/ςυναύνεςη: Οι καταναλωτϋσ πρϋπει να ενημερώνονται για τισ επιλογϋσ 

τουσ και για το πώσ οι προςωπικϋσ τουσ πληροφορύεσ μπορούν να 

χρηςιμοποιηθούν, όπωσ και για τισ πιθανϋσ δευτερεύουςεσ χρόςεισ των 

πληροφοριών. 

3. Προςπϋλαςη/ςυμμετοχό: Οι καταναλωτϋσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να 

προςπελϊςουν τισ προςωπικϋσ τουσ πληροφορύεσ και να αμφιςβητόςουν την 

εγκυρότητα των δεδομϋνων. 

4. Ακεραιότητα/αςφϊλεια: Οι καταναλωτϋσ πρϋπει να εύναι ςύγουροι ότι τα 

δεδομϋνα εύναι αςφαλό και ακριβό. Εύναι απαραύτητο για αυτούσ που ςυλλϋγουν 

τα δεδομϋνα, να λαμβϊνουν τισ όποιεσ προφυλϊξεισ για να βεβαιωθούν ότι τα 

δεδομϋνα των πελατών τουσ, εύναι προςτατευμϋνα από απώλεια, μη 

εξουςιοδοτημϋνη πρόςβαςη, καταςτροφό και απϊτη. 

5. Επιβολό/αποκατϊςταςη: Εύναι αναγκαύο να υπϊρχει πϊντα μια μϋθοδοσ 

επιβολόσ και επιδιόρθωςησ. 

1.8.2 ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 

Πνευματικό ιδιοκτηςύα εύναι ‘‘η μη απτό ιδιοκτηςύα που δημιουργεύται από ϊτομα ό 

οργανιςμούσ, που προςτατεύεται από το νόμο περύ πνευματικών δικαιωμϊτων, 

εμπορικό μυςτικό και δικαιώματα ευρεςιτεχνύασ” (Turban, 2000). Τπϊρχουν αρκετϋσ 

μϋθοδοι που μπορεύ να χρηςιμοποιόςει μια επιχεύρηςη για να αποτρϋψει την κλοπό 

τησ πνευματικόσ τησ ιδιοκτηςύασ. Μερικϋσ από αυτϋσ εύναι η παροχό 

προςωποποιημϋνων προώόντων, οι ςυχνϋσ ενημερώςεισ (Updates) ςτα προώόντα τησ, 

το να κϊνει δύςκολη την αντιγραφό των προώόντων τησ και το να προςφϋρει δωρεϊν 

λογιςμικό. 

 



‘ ‘E–Banking  & Ενα λλακ τικϊ Δύκτυα Δι ανομόσ Σ ραπεζών  
Μελϋτη Περύπτωςησ:  Η ATEbank  ςτη ςύγ χρονη  ελληνικό π ραγματικ ότητα’’  

ΜΠΕΣΑ ΣΑΣΙΑΝΑ  ελύδα 38  

Ο ςύνδεςμοσ Εκδοτών Λογιςμικού εύναι ο κύριοσ εμπορικόσ οργανιςμόσ που 

αποτρϋπει τη λεγόμενη ‘‘πειρατεύα’’. Ωλλοι ενδιαφϋροντεσ οργανιςμού εύναι το ύδρυμα 

ηλεκτρονικών ορύων και ο διεθνόσ οργανιςμόσ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, οι οπούοι 

προςπαθούν να υλοποιόςουν μεθόδουσ διαςφϊλιςησ των πνευματικών 

δικαιωμϊτων. Σο 1998, ύςτερα από πρόταςη του διεθνούσ οργανιςμού πνευματικόσ 

ιδιοκτηςύασ 60 κρϊτη – μϋλη υπϋγραψαν μια διεθνό ςυμφωνύα, που ονομϊςτηκε 

‘‘ςυμφωνύα βϊςησ δεδομϋνων’’, και που ςτόχοσ τησ εύναι η προςταςύα των εταιριών 

που ςυλλϋγουν και κατατϊςςουν πληροφορύεσ. 

1.8.3 ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΕΚΥΡΑΗ 

Σο διαδύκτυο ϋχει ανούξει τισ πόρτεσ τησ ελευθερύασ του λόγου, που δεν όταν 

προςβϊςιμεσ προηγουμϋνωσ. Η απόλυτη αυτό, όμωσ, ελευθερύα πολλϋσ φορϋσ φτϊνει 

ςτα όρια τησ αςυδοςύασ και ϋτςι πολλού παγκόςμιοι φορεύσ αναγκϊςτηκαν να 

μεριμνόςουν όςον αφορϊ την προςταςύα των παιδιών, το spamming κ.ϊ. Σο 

spamming αναφϋρεται ςτην πρακτικό τησ αδιϊκριτησ διανομόσ μηνυμϊτων (κυρύωσ 

διαφημιςτικών, spam mails), χωρύσ την ϊδεια του παραλόπτη και χωρύσ ςκϋψη για 

την καταλληλότητα του μηνύματοσ. Ϊνα μεγϊλο μϋροσ τησ νομοθεςύασ που αφορϊ 

τισ πρακτικϋσ marketing ςτο ηλεκτρονικό εμπόριο, βρύςκεται ςτο νόμο περύ 

προςταςύασ ηλεκτρονικόσ θυρύδασ αλληλογραφύασ. Η κύρια δύναμη αυτού του νόμου 

εύναι ότι η εμπορικό ςυνομιλύα υπόκειται ςε κυβερνητικό ρύθμιςη και το spamming, 

που προκαλεύ ςημαντικό ενόχληςη ςτουσ καταναλωτϋσ, πρϋπει να ελϋγχεται. 

1.8.4 ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ & ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΥΗΗ 

τη ςυνϋχεια, θα αναφερθούμε ςε δύο θϋματα του ηλεκτρονικού εμπορύου, τη 

φορολόγηςη και την κρυπτογρϊφηςη, τα οπούα εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϊ επειδό 

ςχετύζονται με το παγκόςμιο ηλεκτρονικό εμπόριο όπωσ και με τον υγιό 

ανταγωνιςμό. Ιδιαύτερα δε αποκτούν τερϊςτια ςημαςύα, ςτισ περιπτώςεισ που το 

ηλεκτρονικό εμπόριο ανταγωνύζεται με off-line κανϊλια Marketing και ςυμβατικϋσ 

παραγγελύεσ μϋςω ταχυδρομεύου, όπου πληρώνονται φόροι. 
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Η παγκόςμια φύςη των επιχειρόςεων ςόμερα, θεωρεύ ότι ο κυβερνοχώροσ πρϋπει να 

θεωρεύται μια διακριτό ζώνη φορολόγηςησ με μοναδικούσ κανόνεσ κατϊλληλα για το 

εύδοσ του ςυγκεκριμϋνου περιβϊλλοντοσ. Από την ϊλλη πλευρϊ, οι εταιρύεσ που δεν 

δραςτηριοποιούνται ςτο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορύου, θεωρούν ότι οι 

επιχειρόςεισ ςτο διαδύκτυο θα πρϋπει να πληρώνουν το δικό τουσ μερύδιο φόρου. Με 

ϊλλα λόγια, τα πρϊγματα όςον αφορϊ τισ πολιτικϋσ φορολόγηςησ ςτο ηλεκτρονικό 

εμπόριο εύναι εξαιρετικϊ αμφύρροπα και δεν εύναι λύγεσ οι περιπτώςεισ όπου το κϊθε 

κρϊτοσ παύρνει τισ δικϋσ του αποφϊςεισ. Ϊνα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα εύναι αυτό 

τησ ιγκαπούρησ, η οπούα ϋχει ψηφύςει ϋνα νόμο ώςτε να γύνει ϋνασ νόμιμοσ και 

οικονομικϊ αςφαλόσ παρϊδειςοσ για τη βιομηχανύα του ηλεκτρονικού εμπορύου 

παγκοςμύωσ. 

 

Η τεχνολογύα κρυπτογρϊφηςησ κϊνει το ηλεκτρονικό εμπόριο αςφαλϋσ και παρϋχει 

προςταςύα ςτα πνευματικϊ δικαιώματα. τισ 23 επτεμβρύου 1998, η κυβϋρνηςη 

των Η.Π.Α. επϋτρεψε ςτην Compaq Corporation να εξϊγει ϋνα δημόςιο κλειδύ 

κρυπτογρϊφηςησ 128-bit για τισ τρϊπεζεσ, για να υποςτηρύξει το κανϊλι του 

ηλεκτρονικό εμπορύου τουσ. Αυτό εύναι ϋνα ορόςημο για την βιομηχανύα 

κρυπτογρϊφηςησ, καθότι η ςυγκεκριμϋνη τεχνολογύα επϋφερε την επανϊςταςη ςτο 

χώρο του ηλεκτρονικού εμπορύου και ολοϋνα και περιςςότερεσ επιχειρόςεισ τη 

χρηςιμοποιούν για την αςφϊλεια των ςυναλλαγών τουσ. 

 

Γενικϊ, όςον αφορϊ την αςφϊλεια των ςυναλλαγών ςτο ηλεκτρονικό εμπόριο, 

απαιτούνται μϋθοδοι που διαςφαλύζουν: α) την ταυτότητα του ηλεκτρονικού 

καταςτόματοσ, β) την κρυπτογραφημϋνη μεταφορϊ ευαύςθητων δεδομϋνων (π.χ. 

αριθμού πιςτωτικών καρτών) και γ) τη διαμεςολϊβηςη ενόσ ϋγκυρου 

χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού για αποδοχό on-line πληρωμών. Ϊνα ηλεκτρονικό 

κατϊςτημα που μεριμνϊ για τη διαςφϊλιςη τησ αςφϊλειασ των πελατών του, θα 

πρϋπει να χρηςιμοποιεύ ρητϊ όλα τα αναγκαύα ςυςτόματα αςφαλεύασ. Ϊτςι, με τη 

χρόςη ενόσ ςυςτόματοσ κρυπτογρϊφηςησ, δηλαδό ενόσ ςυςτόματοσ που 

κωδικοποιεύ τα μεταφερόμενα δεδομϋνα, όλεσ οι πληροφορύεσ που μεταφϋρονται 

μεταξύ του browser του πελϊτη και του server του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ, 

καθύςτανται δύςκολα προςπελϊςιμεσ από κϊποιον τρύτο που αποςκοπεύ ςτην 

υποκλοπό τουσ. 
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Παρόλα τα παραπϊνω, για πλόρη εξαςφϊλιςη του καταναλωτό, απαιτεύται ςυνόθωσ 

η ύπαρξη ενόσ ηλεκτρονικού τρόπου διαβεβαύωςησ (certificate), μιασ ‘‘εγγύηςησ’’ 

δηλαδό ότι το ςυγκεκριμϋνο ηλεκτρονικό κατϊςτημα εύναι αυθεντικό. Υυςικϊ, το 

ςυγκεκριμϋνο πιςτοποιητικό ϋχουν τη δυνατότητα να το εκδώςουν μόνο ϋμπιςτοι 

οργανιςμού και ιςχύει για ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα. Όςον αφορϊ, τϋλοσ, τα 

ςυςτόματα αςφαλεύασ που χρηςιμοποιούν οι εταιρύεσ ςτο διαδύκτυο, εύναι ςυνόθωσ 

τριών ειδών: 

α) ψηφιακϊ πιςτοποιητικϊ (digital ID) που εκδύδονται από κϊποιον αναγνωριςμϋνο 

φορϋα πιςτοπούηςησ, 

β) πρωτόκολλα αςφαλεύασ (π.χ. τα διαδεδομϋνα πρωτόκολλα Secure Sockets Layer-

SSL και Secure Electronic Transaction-SET) ό 

γ) μια αςφαλό ςύνδεςη (www.go-online.gr). 

1.8.5 ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ & ΠΨΛΗΣΗ 

την περύπτωςη του διαδικτύου, που τα πϊντα γύνονται ηλεκτρονικϊ από τισ οθόνεσ 

των PC’s, οι ςυναλλαςςόμενοι ςτο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν ϋχουν τη δυνατότητα 

τησ προςωπικόσ επαφόσ, και μπορεύ να βρύςκονται ςε διαφορετικϋσ χώρεσ ό 

ηπεύρουσ την ώρα που πραγματοποιεύται η εμπορικό ςυναλλαγό. Αυτό εμπεριϋχει 

τον κύνδυνο τησ απϊτησ από επιτόδειουσ, εύτε καταναλωτϋσ, εύτε πωλητϋσ (on-line 

εταιρύεσ). Οι μεγαλύτερεσ απϊτεσ που ϋχουν διαπιςτωθεύ ςτο διαδύκτυο, αφορούν τισ 

on-line δημοπραςύεσ και την on-line αγοραπωληςύα μετοχών. Όςον αφορϊ τισ on-

line δημοπραςύεσ, η ‘‘πρακτικό’’ όταν να ςυλλϋγονται χρόματα από τα ηλεκτρονικϊ 

καταςτόματα δημοπραςιών, αλλϊ τα προώόντα εύτε να μην αποςτϋλλονται ςτουσ 

καταναλωτϋσ, εύτε να αποςτϋλλονται και να εύναι χαμηλόσ ποιότητασ. Όςον αφορϊ 

την απϊτη με τισ μετοχϋσ, η ‘‘πρακτικό’’ όταν να προωθούν παρϊνομα μετοχϋσ 

διϊφορεσ εταιρύεσ, ςε ηλεκτρονικούσ πύνακεσ ανακοινώςεων, ςε on-line ενημερωτικϊ 

δελτύα και ςε δικτυακούσ τόπουσ (web sites) επενδύςεων. τισ περιςςότερεσ των 

περιπτώςεων αυτϋσ οι εταιρύεσ διϋδιδαν ψευδώσ φόμεσ για τισ προοπτικϋσ των 

εταιριών που διαφόμιζαν, και κατϊ ςυνϋπεια, για τισ τιμϋσ των μετοχών τουσ. Βϋβαια, 

εκτόσ από τισ οικονομικϋσ απϊτεσ υπϊρχουν και απϊτεσ μη οικονομικού χαρακτόρα, 

που ςυναντούμε ςτο διαδύκτυο και ειδικότερα ςτο ηλεκτρονικό εμπόριο. Για 

http://www.go-online.gr/
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παρϊδειγμα, μπορεύ τα προώόντα και οι υπηρεςύεσ που προςφϋρονται ςτουσ 

καταναλωτϋσ να εύναι χαμηλόσ ποιότητασ, να μην υπϊρχει ϋγκαιρη διανομό των 

προώόντων κ.ϊ. 

1.8.6 ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Με την ανϊπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορύου και την αυξανόμενη διεύςδυςό του 

παγκοςμύωσ και ςτην Ελλϊδα, ανακύπτουν διϊφορα ζητόματα νομικόσ φύςεωσ. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, ςτον τομϋα του δικαύου των ςυμβϊςεων, ανακύπτει ζότημα ςχετικϊ 

με την εγκυρότητα κατϊρτιςησ μιασ ηλεκτρονικόσ ςύμβαςησ. Επύςησ, ανακύπτει 

ζότημα ςε ςχϋςη με το χρόνο κατϊρτιςησ τησ αλλϊ και τησ ενδεχόμενησ ευθύνησ ςε 

περύπτωςη που προκύψουν τεχνικϊ προβλόματα ςτο διαδύκτυο. 

 

Επιπρόςθετα, προκύπτουν διϊφορα προβλόματα ςχετικϊ με την απόδειξη τησ 

γνηςιότητασ των ηλεκτρονικών εγγρϊφων, αλλϊ και ςε ςχϋςη με την προςταςύα των 

καταναλωτών, η οπούα αποκτϊ τερϊςτια ςημαςύα ςτο πλαύςιο των ηλεκτρονικών 

ςυναλλαγών. Ϊνα από τα πιο ςημαντικϊ ζητόματα ςτο νομικό πλαύςιο του 

ηλεκτρονικού εμπορύου, εύναι αυτό που ϋχει να κϊνει με το εφαρμοςτϋο δύκαιο και το 

αν ο καταναλωτόσ εύναι το αςθενϋςτερο μϋροσ ςτισ ςυμβϊςεισ τύπου B2C και ϋχει 

ϋλλειμμα πληροφόρηςησ. Περαιτϋρω, ανακύπτουν μια ςειρϊ νομικών θεμϊτων, όπωσ 

η φορολογύα των ηλεκτρονικών ςυναλλαγών, η ρύθμιςη των πληρωμών με 

ηλεκτρονικό χρόμα, η διαφόμιςη αλλϊ και η προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων 

και τησ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ των ςυναλλαςςομϋνων, όπου ςε προηγούμενη 

ενότητα αναφϋραμε επιγραμματικϊ. 

 

Η αναγκαιότητα λοιπόν νομοθετικόσ παρϋμβαςησ για όλα αυτϊ τα ανακύπτοντα 

νομικϊ θϋματα, καθύςταται αναγκαύα περιςςότερο από ποτϋ. Σο 1996 η επιτροπό για 

το Διεθνϋσ Εμπορικό Δύκαιο των Ηνωμϋνων Εθνών (UNCITRAL), υιοθϋτηςε το νόμο 

για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το 1999 η επιτροπό UN/ECE CEFACT υιοθϋτηςε τη 

ςυμφωνύα ηλεκτρονικού εμπορύου (Electronic Commerce Agreement). ε 

ανακούνωςό τησ το 2000, η επιτροπό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ που αςχολεύται με τα 

νομικϊ θϋματα των ηλεκτρονικών ςυναλλαγών, και ύςτερα από την ομόφωνη 
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επικύρωςη από το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο, ϋθεςε ςε ιςχύ την οδηγύα 2000/31/ΕΚ 

με ςτόχο τη δημιουργύα ενόσ ενιαύου κανονιςτικού πλαιςύου για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

 

ύμφωνα, λοιπόν, με την οδηγύα 2000/31/ΕΚ, ο κοινοτικόσ νομοθϋτησ 

ςυμπεριλαμβϊνει ζητόματα που αφορούν τισ ηλεκτρονικϋσ ςυμβϊςεισ, την 

εγκατϊςταςη των φορϋων παροχόσ υπηρεςιών, τη χρόςη των εμπορικών 

επικοινωνιών, το καθεςτώσ αδειών και την ευθύνη του παρϋχοντοσ υπηρεςύεσ του 

διαδικτύου. Κϊποια ϊλλα ζητόματα, όπωσ η διαμϊχη για τα ονόματα χώρου (domain 

names), τη νομιμότητα δημιουργύασ ςυνδϋςμων (links), καθώσ και ειδικότερα 

θϋματα του δικαύου τησ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ ςτο διαδύκτυο, καθορύζονται από 

την οδηγύα 2001/29/ΕΚ. Θα πρϋπει να ςημειώςουμε ότι και οι δύο προαναφερθϋντεσ 

οδηγύεσ δεν ρυθμύζουν ςυγκεκριμϋνεσ υπηρεςύεσ του ηλεκτρονικού εμπορύου (π.χ. 

την πώληςη λογιςμικού ό την πώληςη προώόντων μϋςω του διαδικτύου), αλλϊ 

επιχειρούν να καλύψουν ςυγκεκριμϋνεσ πτυχϋσ τησ ηλεκτρονικόσ οικονομικόσ 

δραςτηριότητασ, με βϊςη ϋνα ενιαύο κανονιςτικό πλαύςιο. 

 

Η οδηγύα για το ηλεκτρονικό εμπόριο ςυμπληρώνει το ιςχύον κοινοτικό δύκαιο που 

αφορϊ τισ υπηρεςύεσ τησ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ, ςτο οπούο περιλαμβϊνονται 

οδηγύεσ, όπωσ η οδηγύα 1999/93/ΕΚ για τισ ηλεκτρονικϋσ υπογραφϋσ, η οδηγύα 

95/46/ΕΚ για την προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων, η οδηγύα 2001/29/ΕΚ 

για την πνευματικό ιδιοκτηςύα και η πρόςφατη οδηγύα 2002/58/ΕΚ για την 

προςταςύα τησ ιδιωτικόσ ζωόσ ςτισ ηλεκτρονικϋσ επικοινωνύεσ. 

 

την Ελλϊδα, η οδηγύα 2000/31/ΕΚ ενςωματώθηκε ςτο εςωτερικό δύκαιο τησ 

χώρασ, ςτισ 30.4.2003 με τη θϋςπιςη του Π.Δ. 131/2003, το οπούο αποτελεύ και το 

νϋο ολοκληρωμϋνο νομικό πλαύςιο που διϋπει τισ ςυναλλαγϋσ του ηλεκτρονικού 

εμπορύου ςτη χώρα μασ. Νομοθετόματα, που δρουν ςυμπληρωματικϊ με το Π.Δ. 

131/2003 εύναι το Π.Δ. 150/2001 για τισ ηλεκτρονικϋσ υπογραφϋσ, το Π.Δ. 157/1999 

για τισ ρυθμύςεισ ςτισ τηλεπικοινωνιακϋσ υπηρεςύεσ που αφορούν την παροχό ϊδειασ 

παροχόσ υπηρεςιών διαδικτύου και οι διατϊξεισ του Ν. 2251/1994 για τισ 

υποχρεωτικϊ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ προσ τουσ καταναλωτϋσ. 
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υνοπτικϊ πϊντωσ, τα θϋματα που πραγματεύεται το Π.Δ. 131/2003 εύναι: 

I. Διατϊξεισ για τισ υπηρεςύεσ τησ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ, οι οπούεσ αφορούν 

την εςωτερικό αγορϊ ςτην Ε.Ε., 

II. Θϋματα που αφορούν την εγκατϊςταςη των φορϋων παροχόσ υπηρεςιών, 

III. Θϋματα που ςχετύζονται με τισ εμπορικϋσ επικοινωνύεσ (διαδικτυακό 

διαφόμιςη, spamming), 

IV. Θϋματα που ϋχουν να κϊνουν με τη ςύναψη ςυμβϊςεων με ηλεκτρονικϊ μϋςα, 

V. Θϋματα ςχετικϊ με την ευθύνη των μεςαζόντων παροχόσ υπηρεςιών ςτο 

διαδύκτυο, 

VI. Κώδικεσ δεοντολογύασ, 

VII. Θϋματα που ρυθμύζουν τον εξώδικο διακανονιςμό των διαφορών και τα μϋςα 

ϋννομησ προςταςύασ, και τϋλοσ 

VIII. Σισ διϊφορεσ κυρώςεισ που προβλϋπονται από την παραβύαςη των ςχετικών 

διατϊξεων. 

 

Σο ςύγχρονο αυτό νομοθετικό πλαύςιο ςυμβϊλλει ςημαντικϊ ςτη δημιουργύα των 

προώποθϋςεων για την ανϊπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορύου ςτη χώρα μασ, εφόςον 

εξαςφαλύζει αςφϊλεια δικαύου αλλϊ και ςαφόνεια ωσ προσ τισ προώποθϋςεισ για την 

ϊςκηςη τησ ηλεκτρονικόσ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ. Σαυτόχρονα, ςυμβϊλλει 

ςτη διαφϊνεια των ςυναλλαγών και κατϊ ςυνϋπεια ςτην προςταςύα των 

καταναλωτών, θϋμα μεύζονοσ ςημαςύασ για την εδραύωςό του ηλεκτρονικού 

εμπορύου ςτα μϊτια των καταναλωτών. 

1.9 ΔΕΙΚΣΕ ‘‘E–EUROPE’’ 2005 

Σο Παρατηρητόριο για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ αποτελεύ τον πρώτο 

θεςμοθετημϋνο φορϋα παρακολούθηςησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ ςτην 

Ελλϊδα. Όραμϊ του εύναι να αποτελϋςει κεντρικό πηγό ϋγκυρησ πληροφόρηςησ και 

βαςικό φορϋα διαμόρφωςησ προτϊςεων αναφορικϊ με τη ςυμβολό των 

Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών ςτην πρόοδο τησ χώρασ. 

 

τισ 11 Οκτωβρύου του 2005, παρουςύαςε την πρώτη ολοκληρωμϋνη μϋτρηςη για τη 

διεύςδυςη των νϋων τεχνολογιών ςτην Ελλϊδα με βϊςη τουσ δεύκτεσ ‘‘e–Europe’’. Οι 
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δεύκτεσ ‘‘e–Europe’’ εύναι το κοινϊ αποδεκτό ςύνολο δεικτών για τισ νϋεσ τεχνολογύεσ 

ςτην Ευρώπη και ϋχουν δημιουργηθεύ ςτα πλαύςια τησ κοινόσ Ευρωπαώκόσ πολιτικόσ 

για την κοινωνύα τησ πληροφορύασ. Η ςυγκεκριμϋνη μελϋτη παρουςιϊζει τουσ 16 

βαςικούσ και τουσ 26 ςυμπληρωματικούσ δεύκτεσ τησ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ ‘‘e–

Europe’’ και περιλαμβϊνει ϋξι επιμϋρουσ ϋρευνεσ – μελϋτεσ για τισ επιχειρόςεισ, τα 

νοικοκυριϊ, την ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη, την ηλεκτρονικό μϊθηςη, την 

ηλεκτρονικό υγεύα και το κόςτοσ διαςύνδεςησ. Επύςησ, για τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη, η 

οπούα πραγματοποιόθηκε ςε ςυνεργαςύα με την εταιρύα Opinion, χρηςιμοποιόθηκαν 

δεύγματα μεγϊλου μεγϋθουσ (π.χ. 8.331 νοικοκυριϊ) για την εξαςφϊλιςη μικρών 

ποςοςτών ςφϊλματοσ καθώσ και πραγματοποιόθηκε διαςταύρωςη των 

αποτελεςμϊτων με διαθϋςιμα ςτοιχεύα φορϋων. τον επιχειρηματικό τομϋα η ϋρευνα 

κϊλυψε όλο το εύροσ των ελληνικών επιχειρόςεων ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 

μικρών με προςωπικό που δεν ξεπερνϊ τα 9 ϊτομα. 

 

Οι δεύκτεσ του ‘‘e–Europe’’ 2005 που θα παρουςιϊςουμε ςτη ςυνϋχεια και οι οπούοι 

μασ δύνουν χρόςιμα ςυμπερϊςματα για το ‘‘ηλεκτρονικό επιχειρεύν’’ γενικότερα ςτη 

χώρα μασ, εύναι οργανωμϋνοι ςε 5 ενότητεσ: 

1. Πρόςβαςη & Φρόςη του Διαδικτύου από τουσ Πολύτεσ 

2. Πρόςβαςη & Φρόςη του Διαδικτύου από τισ Επιχειρόςεισ 

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

4. Αςφϊλεια ςτο Διαδύκτυο 

5. Ευρυζωνικότητα 

 

Όπωσ προαναφϋραμε, για τη μϋτρηςη των παραπϊνω δεικτών απαιτόθηκαν κϊποιεσ 

παρϊλληλεσ ϋρευνεσ πανελλαδικόσ κϊλυψησ. Ειδικότερα, τα χαρακτηριςτικϊ καθώσ 

και η μεθοδολογύα αυτών των ερευνών παρουςιϊζονται παρακϊτω: 

 

Έρευνα ςε Νοικοκυριϊ 

 Είδοσ Έρευνασ: Σηλεφωνικό ϋρευνα 

 Δείγμα: 8.331 τυχαύα επιλεγμϋνα νοικοκυριϊ, με ϋνα τουλϊχιςτον μϋλοσ ηλικύασ 

16 – 74 ετών, κατανεμημϋνα αναλογικϊ ςτισ 13 περιφϋρειεσ τησ χώρασ. 

 Περίοδοσ Έρευνασ: 01.06.2005 – 09.07.2005 
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 2.340 αναλυτικϋσ ςυνεντεύξεισ με ϊτομα που χρηςιμοπούηςαν το διαδύκτυο τουσ 

τελευταύουσ 3 μόνεσ. 

 τατιςτικά φάλματα: ±1,07% ςτα νοικοκυριϊ, ±2,38% ςτουσ χρόςτεσ του 

τελευταύου τριμόνου. 

 

Έρευνα ςε Επιχειρόςεισ 

 Είδοσ Έρευνασ: υνδυαςμόσ τηλεφωνικόσ ϋρευνασ (επιχειρόςεισ με ϋωσ 9 

απαςχολούμενουσ) και προςωπικών ςυνεντεύξεων (επιχειρόςεισ με 

περιςςότερουσ από 9 απαςχολούμενουσ). 

 Δείγμα: 1.368 τυχαύα επιλεγμϋνεσ επιχειρόςεισ κατανεμημϋνεσ αναλογικϊ ςτουσ 

κλϊδουσ δραςτηριότητασ και ςτισ περιφϋρειεσ τησ χώρασ. 

 Περίοδοσ Έρευνασ: 15.06.2005 – 29.07.2005 

 τατιςτικά φάλματα: ±2,65% ςτισ επιχειρόςεισ ςυνολικϊ, ±4,64% ςτισ 

επιχειρόςεισ με ϋωσ 9 απαςχολούμενουσ, ±3,24% ςτισ επιχειρόςεισ με πϊνω από 

9 απαςχολούμενουσ. 
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1.9.1 ΠΡΟΒΑΗ & ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕ 

 

Γρϊφημα 2 : Ποςοςτό νοικοκυριών με κατ’ ούκον πρόςβαςη ςτο Διαδύκτυο 

 

 

Γρϊφημα 3 : Ποςοςτό ατόμων που χρηςιμοποιούν τακτικϊ το Διαδύκτυο 
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Γρϊφημα 4 : Ποςοςτό νοικοκυριών με πρόςβαςη ςτο Διαδύκτυο, υποδιαιρουμϋνων 

ανϊ διϊταξη πρόςβαςησ 

 

 

Γρϊφημα 5 : Ποςοςτό ατόμων με πρόςβαςη ςτο Διαδύκτυο, υποδιαιρουμϋνων ανϊ 

θϋςη πρόςβαςησ 
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1.9.2 ΠΡΟΒΑΗ & ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟ ΣΙ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

 

 

Γρϊφημα 6 : Ποςοςτό Εργαζομϋνων Επιχειρόςεων 10+ που χρηςιμοποιούν το 

Διαδύκτυο ςτην εργαςύα τουσ 
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Γρϊφημα 7 : Ποςοςτό Επιχειρόςεων 10+ με πρόςβαςη ςτο Διαδύκτυο 

 

 

Γρϊφημα 8 :  Ποςοςτό Επιχειρόςεων 10+ που διαθϋτουν Web Site 
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1.9.3 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

Γρϊφημα 9 : Ποςοςτό πληθυςμού που παρόγγειλαν/αγόραςαν αγαθϊ ό υπηρεςύεσ 

για ιδιωτικό χρόςη, μϋςω Διαδικτύου το τελευταύο τρύμηνο 

1.9.4 ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

 

Γρϊφημα 10 : Αςφϊλεια ςτο Διαδύκτυο 
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1.9.5 ΕΤΡΤΖΨΝΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

Γρϊφημα 11 : Ευρυζωνικότητα 

1.9.6 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΨΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΔΕΙΚΣΕ 

Από τουσ παραπϊνω πύνακεσ και γραφόματα, παρατηρούμε ςυνοπτικϊ τα εξόσ: 

1. Περύπου το 1 ςτα 2 νοικοκυριϊ διαθϋτουν πλϋον ηλεκτρονικό υπολογιςτό 

(ςταθερό ό φορητό). 

2. χεδόν το 1 ςτα 4 νοικοκυριϊ ϋχει πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο και 1 ςτουσ 5 

Ϊλληνεσ το ϋχει χρηςιμοποιόςει το τελευταύο τρύμηνο. 

3. Οι νεαρότερεσ ηλιακϋσ ομϊδεσ (16-24: 42%, 25-34: 30%), οι κϊτοικοι αςτικών 

κϋντρων ανώτερησ και ανώτατησ μόρφωςησ εύναι με ςημαντικό διαφορϊ οι υπο–

ομϊδεσ του πληθυςμού με την υψηλότερη πρόςβαςη ςτο Διαδύκτυο. 

4. Περιςςότεροι από 1 ςτουσ 4 εργαζομϋνουσ χρηςιμοποιούν το διαδύκτυο για την 

εκτϋλεςη τησ εργαςύασ τουσ. 

5. Σο ςύνολο ςχεδόν των επιχειρόςεων που διαθϋτει πϊνω από 10 εργαζομϋνουσ, 

διαθϋτει ςύνδεςη ςτο διαδύκτυο και περιςςότερεσ από 1 ςτισ 3 από αυτϋσ 

διαθϋτουν ευρυζωνικό ςύνδεςη (π.χ. Adsl). 

6. Εντοπύζεται μια κρύςιμη μϊζα καταναλωτών (5% του πληθυςμού) που 

πραγματοποιούν ηλεκτρονικϋσ παραγγελύεσ/αγορϋσ. ε αντύθεςη, οι ελληνικϋσ 

επιχειρόςεισ ελϊχιςτα ϋχουν καταφϋρει να αυξόςουν τον κύκλο εργαςιών τουσ 

μϋςω ηλεκτρονικών παραγγελιών. 
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1.10 ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΓΙΑ 

ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ‘‘E–EUROPE’’ 2005 ΣΙ ΦΨΡΕ ΣΗ 

ΕΤΡΨΠΗ 

ε ςυνϋχεια τησ προηγούμενησ ϋρευνασ και ςε ςυνδυαςμό την ανακούνωςη τησ 

Εurostat για τισ τιμϋσ των δεικτών των υπόλοιπων ευρωπαώκών χωρών, 

παραθϋτουμε παρακϊτω τη ςυγκριτικό παρουςύαςη των τιμών των δεικτών για την 

περύοδο 2005. Ειδικότερα, απεικονύζεται ςε ποια θϋςη βρύςκεται η χώρα μασ ςε 

ςχϋςη με: 

 Σην Ευρώπη των 25, 

 Σην Ευρώπη των 15 και 

 Σισ χώρεσ που βρύςκονται ςτην υψηλότερη και χαμηλότερη θϋςη ςτην κατϊταξη. 

 

υνοπτικϊ, παρατηρούμε τα εξόσ ςυμπερϊςματα όςον αφορϊ τουσ 4 δεύκτεσ του 

ηλεκτρονικού επιχειρεύν, για τουσ οπούουσ υπϊρχουν επαρκό ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα 

από την Εurostat για όλεσ τισ χώρεσ: 

 

1. Πρόςβαςη & Χρόςη του Διαδικτύου από τουσ Πολύτεσ 

Σο ποςοςτό των νοικοκυριών με πρόςβαςη ςτο Διαδύκτυο υπολογύςτηκε ςε 24%, 

ενώ οι αντύςτοιχεσ τιμϋσ του δεύκτη για την Ευρώπη των 15 και την Ευρώπη των 25 

ανϋρχεται ςύμφωνα πϊντα με την Eurostat ςε ποςοςτό 55% και 49% αντύςτοιχα. 

 

2. Πρόςβαςη & Χρόςη του Διαδικτύου από τισ Επιχειρόςεισ 

Ιδιαύτερα υψηλϊ εύναι τα ποςοςτϊ πρόςβαςησ και χρόςησ του διαδικτύου από τισ 

επιχειρόςεισ που απαςχολούν τουλϊχιςτον 10 υπαλλόλουσ. Οι τιμϋσ όλων των 

δεικτών βρύςκονται πολύ κοντϊ ςτη μϋςη τιμό τησ Ευρώπησ των 25 και τησ Ευρώπησ 

των 15. Να τονύςουμε, βϋβαια, ότι οι μικρϋσ επιχειρόςεισ που απαςχολούν μϋχρι 9 

υπαλλόλουσ αποτελούν την πλειοψηφύα των ελληνικών επιχειρόςεων. 
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3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Σο ποςοςτό 5% του πληθυςμού που χρηςιμοποιεύ το Διαδύκτυο για 

παραγγελύεσ/αγορϋσ προώόντων ό υπηρεςιών αποτελεύ την κρύςιμη μϊζα για την 

ανϊπτυξη και αποδοχό αυτού του εναλλακτικού δικτύου διανομόσ και πώληςησ 

προώόντων. 

 

4. Ευρυζωνικότητα 

Η Ελλϊδα αύξηςε το ποςοςτό των νοικοκυριών με πρόςβαςη ευρεύασ ζώνησ από 

0,5% τον Ιανουϊριο 2005 ςε 1% τον Ιούνιο του ύδιου ϋτουσ. Παρόλα αυτϊ, η χώρα 

μασ υπολεύπεται ςημαντικϊ ςυγκρινόμενη με την τιμό του δεύκτη για την Ευρώπη 

των 15 και την Ευρώπη των 25 για το 2005, η οπούα εκτιμϊται ςε ποςοςτό 25% και 

23% αντύςτοιχα. Σϋλοσ, θα πρϋπει να τονύςουμε ότι το ποςοςτό μεταβολόσ για την 

Ευρώπη των 15 και την Ευρώπη των 25 από το ϋτοσ 2004 ςτο ϋτοσ 2005 ανϋρχεται 

ςτο 47% και 53% αντύςτοιχα. 

 

Α. Πρόςβαςη & Φρόςη του Διαδικτύου από τουσ Πολύτεσ 

 

 

χόμα 2 : Δεύκτησ Α.1 – Ποςοςτό νοικοκυριών με πρόςβαςη ςτο Διαδύκτυο 

 

 

Πύνακασ 1 : Ποςοςτό μεταβολόσ τησ EU για το Δεύκτη Α.1 
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χόμα 3 : Δεύκτησ Α.2 – Ποςοςτό ατόμων που χρηςιμοποιούν ςυχνϊ το Διαδύκτυο 

 

 

Πύνακασ 2 : Ποςοςτό Μεταβολόσ τησ EU για το Δεύκτη Α.2 

 

 

 

Β. Πρόςβαςη & Φρόςη του Διαδικτύου από τισ Επιχειρόςεισ 

 

 

χόμα 4 : Δεύκτησ Β.1 – Ποςοςτό υπαλλόλων που χρηςιμοποιούν υπολογιςτϋσ 

ςυνδεδεμϋνουσ με το Διαδύκτυο για τη διεκπεραύωςη των κανονικών καθηκόντων 

τουσ 

 

 

Πύνακασ 3 : Ποςοςτό Μεταβολόσ τησ EU για το Δεύκτη Β.1 
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χόμα 5 : Δεύκτησ Β.2 – Ποςοςτό των επιχειρόςεων 10+ που ϋχουν πρόςβαςη ςτο 

Διαδύκτυο 

 

Πύνακασ 4 : Ποςοςτό Μεταβολόσ τησ EU για το Δεύκτη Β.2 

 

 

 

χόμα 6 : Δεύκτησ Β.3 – Ποςοςτό των επιχειρόςεων 10+ που διαθϋτουν ιςτοςελύδα 

 

 

Πύνακασ 5 : Ποςοςτό Μεταβολόσ τησ EU για το Δεύκτη Β.3 

 

 

 

χόμα 7 : Δεύκτησ Β.4 – Ποςοςτό των επιχειρόςεων 10+ που χρηςιμοποιούν 

Intranet/Extranet 
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Πύνακασ 6 : Ποςοςτό Μεταβολόσ τησ EU για το Δεύκτη Β.4 

 

 

 

Γ. Ηλεκτρονικϋσ Αγορϋσ και Πωλόςεισ (Ηλεκτρονικό Εμπόριο) 

 

χόμα 8 : Δεύκτησ Γ.1 – Ποςοςτό του πληθυςμού που παρόγγειλε/αγόραςε αγαθϊ και 

υπηρεςύεσ για ιδιωτικό χρόςη από το Διαδύκτυο το τελευταύο τρύμηνο 

 

 

Πύνακασ 7 : Ποςοςτό μεταβολόσ τησ EU για το Δεύκτη Γ.1 

 

 

 

 

χόμα 9 : Δεύκτησ Γ.2 – Ποςοςτό επιχειρόςεων που ϋγιναν αποδϋκτεσ ηλεκτρονικών 

παραγγελιών 
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Πύνακασ 8 : Ποςοςτό μεταβολόσ τησ EU για το Δεύκτη Γ.2 

 

 

 

 

χόμα 10 : Δεύκτησ Γ.3 – Ποςοςτό επιχειρόςεων 10+ που ϋγιναν αποδϋκτεσ 

ηλεκτρονικών πληρωμών για πωλόςεισ μϋςω Διαδικτύου 

 

 

χόμα 11 : Δεύκτησ Γ.4 – Ποςοςτό επιχειρόςεων που πραγματοπούηςαν ηλεκτρονικϋσ 

αγορϋσ 

 

 

Πύνακασ 9 : Ποςοςτό μεταβολόσ τησ EU για το Δεύκτη Γ.4 
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Δ. Ευρυζωνικότητα (Διεύςδυςη Ευρυζωνικών Δικτύων) 

 

 

χόμα 12 : Δεύκτησ Δ.1 – Ποςοςτό επιχειρόςεων με πρόςβαςη ευρεύασ ζώνησ 

 

 

Πύνακασ 10 : Ποςοςτό μεταβολόσ τησ EU για το Δεύκτη Δ.1 

 

 

 

χόμα 13 : Δεύκτησ Δ.2 – Ποςοςτό νοικοκυριών με πρόςβαςη ευρεύασ ζώνησ 

 

 

Πύνακασ 11 : Ποςοςτό μεταβολόσ τησ EU για το Δεύκτη Δ.2 
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§ 2. ΈΝΝΟΙΑ ΣΟΤ INTERNET BANKING 

2.1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

ΓΙΑ ΣΙ ΣΡΑΠΕΖΕ 

Με την αλματώδη ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ των υπολογιςτών και των 

τηλεπικοινωνιών, αλλϊ και με την ολοϋνα αυξανόμενη διεύςδυςη του διαδικτύου ςε 

παγκόςμια κλύμακα, η ‘‘παραδοςιακό’’ οικονομύα ϊλλαξε. Πλϋον, όλοι μιλϊνε για τη 

‘‘νϋα παγκόςμια οικονομύα’’, η οπούα εύναι ϊμεςα ςυνυφαςμϋνη με τουσ 

ηλεκτρονικούσ υπολογιςτϋσ, οι οπούοι εύναι ςυνδεδεμϋνοι ςε δύκτυα, όπωσ το 

Διαδύκτυο (Internet) και ϋχουν αλλϊξει ριζικϊ τισ δομϋσ τησ. ε αυτόν, λοιπόν, τη νϋα 

οικονομύα, δε θα μπορούςαν να μεύνουν αμϋτοχεσ οι επιχειρόςεισ και ειδικότερα τα 

χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα (τρϊπεζεσ) που κατϊ κύριο τη διαμορφώνουν. 

 

το προηγούμενο κεφϊλαιο αναφϋραμε ότι, ‘‘όποια επιχεύρηςη δεν αλλϊξει, αργϊ η 

γρόγορα θα πεθϊνει’’, κϊτι που ςημαύνει ότι οι επιχειρόςεισ πρϋπει ςυνεχώσ να 

παρακολουθούν τισ αλλαγϋσ που ςυντελούνται ςτο εξωτερικό τουσ περιβϊλλον και 

να προςαρμόζονται κατϊλληλα ςε αυτϋσ. Βλϋποντασ, λοιπόν, οι τρϊπεζεσ την αλλαγό 

του παγκόςμιου ςκηνικού, από την παραδοςιακό οικονομύα ςτη νϋα οικονομύα με 

ηλεκτρονικϊ μϋςα, δημιούργηςαν ϋνα νϋο εναλλακτικό τραπεζικό κανϊλι προώθηςησ 

των υπηρεςιών τουσ, την ηλεκτρονικό τραπεζικό (e–Banking). Ουςιαςτικϊ, 

πρόκειται για ϋνα τμόμα του ηλεκτρονικού εμπορύου που αναπτύςςεται μϋςω 

δικτύων, όπωσ το διαδύκτυο και παρϋχει ϋνα μεγϊλο εύροσ τραπεζικών υπηρεςιών, 

από εξατομικευμϋνεσ καταναλωτικϋσ τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ μϋχρι διατραπεζικϋσ 

μεταφορϋσ κεφαλαύων και χαρτοφυλακύων ςε όλο τον κόςμο. 

 

Με τη βοόθεια του διαδικτύου, λοιπόν, δημιουργούνται τερϊςτιεσ ευκαιρύεσ για τισ 

επιχειρόςεισ γενικότερα, να ανταγωνιςτούν ευκολότερα ςτη ςημερινό ψηφιακό 

εποχό και να αυξόςουν την πελατειακό τουσ βϊςη, μειώνοντασ ταυτόχρονα το 

λειτουργικό κόςτοσ τουσ. Γενικϊ, υπϊρχουν τριών ειδών επιχειρόςεισ που 
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δραςτηριοποιούνται ςτο διαδύκτυο, ό αλλιώσ τρεισ κατηγορύεσ επιχειρηματικόσ 

δραςτηριότητασ ςτο διαδύκτυο (Μαρούδη, Ηλεκτρονικό Σραπεζικό): 

1) Οι επιχειρόςεισ που χρηςιμοποιούν το διαδύκτυο ωσ ϋνα εναλλακτικό κανϊλι του 

Marketing (διαφόμιςη και προβολό), 

2) Οι επιχειρόςεισ που αποςκοπούν ςτην παροχό πληροφοριών και υπηρεςιών 

ςτουσ πελϊτεσ τουσ (π.χ. τουριςτικϋσ, ςυμβουλευτικϋσ, εταιρύεσ τύπου κ.λπ.) και 

3) Οι επιχειρόςεισ που πωλούν προώόντα και υπηρεςύεσ μϋςω του διαδικτύου, 

δηλαδό αυτϋσ που χρηςιμοποιούν πλόρωσ το ηλεκτρονικό εμπόριο. ε αυτόν την 

τρύτη κατηγορύα ανόκουν και μερικϋσ τρϊπεζεσ που χρηςιμοποιούν τισ υπηρεςύεσ 

τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ (e–Banking) ωσ ϋνα δύαυλο προώθηςησ των 

υπηρεςιών τουσ μϋςω του Internet. 

 

Μϊλιςτα, μερικού χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού ϋχουν υποκαταςτόςει τα γνωςτϊ 

κανϊλια επικοινωνύασ και προώθηςησ των τραπεζικών προώόντων 

(υποκαταςτόματα) με τα ηλεκτρονικϊ κανϊλια (e–Banking), με ςκοπό την 

μεγιςτοπούηςη των κερδών τουσ και την ελαχιςτοπούηςη του κόςτουσ των 

παρεχόμενων υπηρεςιών τουσ. Αυτϋσ, εύναι οι λεγόμενεσ ‘‘εικονικϋσ τρϊπεζεσ’’ (ό 

internet – only banks), οι οπούεσ από τα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1990 ϊρχιζαν να 

λειτουργούν αποκλειςτικϊ μϋςω του διαδικτύου, χωρύσ να ϋχουν κϊποιο φυςικό 

υποκατϊςτημα ό γραφεύο. 

 

Γενικϊ, οι τρϊπεζεσ που χρηςιμοποιούν τισ υπηρεςύεσ τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ, 

εκμεταλλεύονται αφενόσ τισ δυνατότητεσ του διαδικτύου, αφ’ ετϋρου τισ 

δυνατότητεσ των κλειςτών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με ςκοπό να 

πραγματοποιόςουν ςυναλλαγϋσ μεταξύ τουσ αλλϊ και με το ευρύ καταναλωτικό 

κοινό. 
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2.2 ΟΡΙΜΟ INTERNET BANKING 

Ο διεθνόσ όροσ Internet Banking1 αποδύδεται ςτην ελληνικό ωσ «Διαδικτυακό 

Σραπεζικό», όμωσ πιο ςυχνϊ χρηςιμοποιεύται ιςοδύναμα ο όροσ «Ηλεκτρονικό 

Σραπεζικό» ό E–Banking. Παρϊ το γεγονόσ ότι ςυχνϊ δεν γύνεται διϊκριςη μεταξύ 

των όρων Internet Banking και E–Banking, ο ϋνασ αποτελεύ ειδικότερη κατηγορύα 

του ϊλλου. Πιο ςυγκεκριμϋνα, με τον όρο Ηλεκτρονικό Σραπεζικό (E–Banking) 

εννοούμε όλεσ εκεύνεσ τισ υπηρεςύεσ που παρϋχουν οι τρϊπεζεσ μϋςω του Διαδικτύου, 

χωρύσ δηλαδό τη φυςικό παρουςύα του πελϊτη ςτο υποκατϊςτημα μιασ τρϊπεζασ. 

Εναλλακτικϊ, θα μπορούςαμε να ορύςουμε την Ηλεκτρονικό Σραπεζικό ωσ την 

αυτοματοποιημϋνη παροχό νϋων και παραδοςιακών προώόντων και υπηρεςιών 

χρηματοοικονομικόσ φύςησ, απευθεύασ ςτουσ πελϊτεσ μϋςω ηλεκτρονικών, 

αλληλεπιδραςτικών καναλιών επικοινωνύασ. 

 

Ανϊλογα με το κανϊλι που χρηςιμοποιεύται για να διανεμηθούν οι υπηρεςύεσ, 

διακρύνουμε το E–Banking ςε Internet Banking όπου το Internet χρηςιμοποιεύται ωσ 

μϋςο διεξαγωγόσ τραπεζικών δραςτηριοτότων, ςε Mobile Banking όπου οι 

ςυναλλαγϋσ πραγματοποιούνται μϋςω κινητού τηλεφώνου ό PDA και ςε Phone 

Banking όπου χρηςιμοποιεύται το τηλϋφωνο. Επομϋνωσ, η ϋννοια του E–Banking 

εύναι ευρύτερη και περικλεύει την ϋννοια του Internet Banking. Πιο ςυγκεκριμϋνα, το 

Internet Banking αναφϋρεται ςτην ικανότητα ενόσ ςυνδρομητό του διαδικτύου να 

ϋχει πλόρη πρόςβαςη ςτο τραπεζικό ςύςτημα και ωσ αποτϋλεςμα αυτού να διαλϋγει  

και να χρηςιμοποιεύ προώόντα και υπηρεςύεσ διαμϋςου του Internet όπωσ θα ϋκανε αν 

βριςκόταν ςε κϊποιο «φυςικό» υποκατϊςτημα τησ τρϊπεζασ. 

                                                             
1 Εναλλακτικϋσ ταυτόςημεσ ϋννοιεσ που ςυναντώνται ςτη διεθνό βιβλιογραφύα εύναι οι web banking 
και on-line banking. 
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2.3 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ INTERNET BANKING 

Για να υπϊρξει το Internet Banking απαραύτητο ςυςτατικό ςτοιχεύο εύναι η 

δυνατότητα πρόςβαςησ ςτο λεγόμενο Διαδύκτυο ό Internet όπωσ αποκαλεύται 

διεθνώσ, εργαλεύο το οπούο τα τελευταύα χρόνια ϋχει ειςβϊλει ςτη ζωό μασ και τεύνει  

να αποκτόςει δεςπόζουςα θϋςη ςτην καθημερινότητϊ μασ. 

 

Όλα ξεκύνηςαν ςτα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1960, όταν ο οργανιςμόσ ARPA 

(Advanced Research Projects Agency) ςτισ Η.Π.Α., προςανατολιςμϋνοσ ςε ερευνητικϊ 

προγρϊμματα υψηλόσ τεχνολογύασ, ξεκύνηςε μια ερευνητικό δραςτηριότητα ςχετικϊ 

με τα δύκτυα, δημιουργώντασ το ARPAnet το οπούο αποτϋλεςε πρόδρομο του 

Internet. Σο 1971, μόνον τϋςςερισ υπερυπολογιςτϋσ όταν ςυνδεδεμϋνοι ςτο δύκτυο. 

Σο 1995, οι ςυνολικού κόμβοι όταν δεκϊδεσ χιλιϊδεσ, ενώ περιςςότεροι από πϋντε 

εκατομμύρια περύπου χρόςτεσ ανϊ τον κόςμο ςυνδϋονται καθημερινϊ ςτο δύκτυο για 

τισ ςυναλλαγϋσ τουσ, για να ςυνομιλόςουν, ν’ ανταλλϊξουν απόψεισ, γνώςεισ και 

προγρϊμματα. 

 

ταθμόσ ςτην ιςτορύα του διαδικτύου αποτελεύ το ϋτοσ 1993 οπότε και 

καταςκευϊςτηκε ο παγκόςμιοσ ιςτόσ (World Wide Web) ςτο CERN τησ Ελβετύασ. Ο 

παγκόςμιοσ ιςτόσ ςυνϋβαλε ςτη δημιουργύα μιασ ευρύτερησ και πιο εύκολα 

προςβϊςιμησ δικτυακόσ υποδομόσ. Σο 1994 ανακαλύφθηκε ο Netscape Navigator, ο 

πρώτοσ περιηγητόσ του διαδικτύου (browser), που καθιςτούςε πλϋον δυνατό την 

περιόγηςη ςτο Internet οποιουδόποτε διϋθετε ϋναν ηλεκτρονικό υπολογιςτό και ϋνα 

modem. 

 

Η ιςτορύα του Internet Banking ξεκινϊ ςτα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1980 όταν οι 

μεγαλύτερεσ τρϊπεζεσ των Ηνωμϋνων Πολιτειών ειςόγαγαν την ϋννοια του Home 

Banking (ό PC Banking). Με το Home Banking οι τρϊπεζεσ ϋδιναν τη δυνατότητα 

ςτουσ πελϊτεσ τουσ να πραγματοποιούν τισ βαςικϋσ τραπεζικϋσ τουσ ςυναλλαγϋσ 

από το ςπύτι μϋςω ηλεκτρονικού υπολογιςτό. Οι τρϊπεζεσ, ϋχοντασ αναπτύξει τα 

κατϊλληλα δύκτυα και παρϋχοντασ ςτουσ πελϊτεσ τουσ δωρεϊν λογιςμικό, ςτόχευαν 

να εξαπλωθεύ η καινούρια αυτό υπηρεςύα ςτουσ πλϋον απαιτητικούσ και εύπορουσ 
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πελϊτεσ. Ο κύκλοσ ζωόσ του Home Banking όταν ςύντομοσ καθώσ ςτα μϋςα τησ 

δεκαετύασ του 1990 επικρϊτηςε το Internet Banking. Σο ςημαντικότερο πλεονϋκτημα 

που προςϋφερε το Internet Banking ςε ςχϋςη με τον προκϊτοχό του όταν το γεγονόσ 

ότι οι τρϊπεζεσ δεν απαιτούνταν πλϋον να ςυντηρούν ιδιωτικϊ δύκτυα τα οπούα 

ςυνεπϊγονταν υψηλό κόςτοσ. Επιπλϋον, ούτε οι πελϊτεσ χρειαζόταν να εφοδιϊζονται 

με κϊποιο ιδιαύτερο λογιςμικό ώςτε να ϋχουν πρόςβαςη ςτο ςύςτημα τησ τρϊπεζασ. 

Σο Internet ωσ ανοιχτό ςύςτημα αποτϋλεςε πρόκληςη για τισ τρϊπεζεσ οι οπούεσ 

διϋκριναν την ευκαιρύα να διευρύνουν μϋςω αυτού την πελατειακό τουσ βϊςη. 

 

Σο 1995 η αμερικανικό Wells Fargo όταν η πρώτη τρϊπεζα η οπούα ϋδωςε ςτουσ 

πελϊτεσ τησ την δυνατότητα online πρόςβαςησ ςτουσ τραπεζικούσ τουσ 

λογαριαςμούσ. Σον Οκτώβριο του 1995 ιδρύθηκε ςτο Κεντϊκι των Η.Π.Α. η πρώτη 

αμιγώσ διαδικτυακό τρϊπεζα η “Security First Network Bank”.  την Ελλϊδα η πρώτη 

εφαρμογό Internet Banking παρουςιϊςτηκε τον Υεβρουϊριο του 1998. Σην 

καινοτομύα αυτό ειςόγαγε ςτην Ελλϊδα, που αριθμούςε τότε λύγο περιςςότερουσ 

από 100.000 ςυνδρομητϋσ Internet, η Εγνατύα Σρϊπεζα παρουςιϊζοντασ την 

ολοκληρωμϋνη υπηρεςύα Web Teller μϋςω τησ οπούασ οι καταναλωτϋσ εύχαν τη 

δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τισ τραπεζικϋσ τουσ ςυναλλαγϋσ μϋςω του Internet. 

2.4 ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ2 INTERNET BANKING 

Σα πιςτωτικϊ ιδρύματα που δραςτηριοποιούνται ςτο χώρο τησ παροχόσ τραπεζικών 

υπηρεςιών μϋςω διαδικτύου ακολουθούν κατϊ βϊςη ϋνα από τα ακόλουθα δύο 

γενικϊ επιχειρηματικϊ μοντϋλα: 

 

 Μοντϋλο Brick & Click ό Click & Mortar 

Σο μοντϋλο αυτό ακολουθεύται από τρϊπεζεσ που διαθϋτουν φυςικό υπόςταςη, 

δηλαδό ϋχουν ϋνα εδραιωμϋνο δύκτυο «φυςικών» καταςτημϊτων και επιπλϋον 

ϋχουν ειςϊγει το Internet Banking ωσ ϋνα εναλλακτικό δύκτυο διανομόσ των 

προώόντων και υπηρεςιών τουσ, το οπούο δρα ςυμπληρωματικϊ ςτο όδη υπϊρχον 

δύκτυο διανομόσ που ϋχουν και δεν το υποκαθιςτϊ. Οι τρϊπεζεσ θεωρούν ότι 
                                                             
2 ύμφωνα με οριςμό του καθηγητό Michael Rappa (2001), ϋνα επιχειρηματικό μοντϋλο εύναι μια 
μϋθοδοσ να αςκεύ κανεύσ επιχειρηματικό δραςτηριότητα, από την οπούα μπορεύ η επιχεύρηςη να 
ςτηριχθεύ από μόνη τησ, δηλαδό να παρϊγει ειςόδημα. 
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εφαρμόζοντασ αυτό το μοντϋλο αυξϊνουν την αποτελεςματικότητϊ τουσ και την 

επιχειρηματικό τουσ αξύα καθώσ παρϋχουν τη δυνατότητα ςτουσ πελϊτεσ τουσ 

να ςυνδυϊςουν το δύκτυο καταςτημϊτων με το Internet ώςτε να εξυπηρετούνται 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ε μερικϋσ περιπτώςεισ, οι τρϊπεζεσ που 

ακολουθούν το ςυγκεκριμϋνο μοντϋλο δημιουργούν για τα κανϊλια τουσ μϋςω 

διαδικτύου μια ξεχωριςτό επωνυμύα. 

Η διϊκριςη αυτό γύνεται για λόγουσ Marketing καθώσ οι διαδικτυακϋσ τρϊπεζεσ 

που δημιουργούνται δεν ϋχουν ξεχωριςτό οντότητα αλλϊ ανόκουν ςτην τρϊπεζα 

που τισ ύδρυςε. Παρϊδειγμα μιασ τϋτοιασ ςτρατηγικόσ ςτην ελληνικό 

πραγματικότητα αποτελεύ η ηλεκτρονικό τρϊπεζα Winbank τησ τρϊπεζασ 

Πειραιώσ που αν και λειτουργεύ με διαφορετικό επωνυμύα, αποτελεύ μϋλοσ του 

ομύλου τησ Πειραιώσ. 

 

 Μοντϋλο Virtual ό Internet only Bank3 

Σο μοντϋλο αυτό αφορϊ πιςτωτικϊ ιδρύματα που δεν ϋχουν «φυςικό» δύκτυο 

διανομόσ, δηλαδό καταςτόματα αλλϊ ϋχουν παρουςύα αποκλειςτικϊ ςτο 

Internet, το οπούο και χρηςιμοποιούν ωσ κύριο κανϊλι διανομόσ των προώόντων 

και υπηρεςιών τουσ. Οι τρϊπεζεσ που ακολουθούν αυτό το μοντϋλο 

επιχειρηματικόσ δρϊςησ ϋχουν πολύ λιγότερα λειτουργικϊ ϋξοδα από τισ 

τρϊπεζεσ που διαθϋτουν καταςτόματα και επομϋνωσ μπορούν να μετακυλόςουν 

το ανταγωνιςτικό αυτό πλεονϋκτημα ςτουσ πελϊτεσ τουσ προςφϋροντασ 

χαμηλότερεσ χρεώςεισ και ελκυςτικϊ επιτόκια. τη χώρα μασ το μοντϋλο αυτό 

δεν ςυναντϊται. Διεθνό παραδεύγματα τραπεζών που δραςτηριοποιούνται 

αποκλειςτικϊ ςτο Internet και εμπύπτουν ςτο μοντϋλο αυτό εύναι τα εξόσ : Bank 

of Internet USA και E*TRADE Bank με ϋδρα τισ ΗΠΑ, Smile Bank και First-E Bank 

με ϋδρα την Ευρώπη, Japan Net Bank και Sony Bank με ϋδρα την Αςύα. 

                                                             
3 Η ςτρατηγικό των τραπεζών που ακολουθούν αυτό το επιχειρηματικό μοντϋλο ςυναντϊται ςτη 
διεθνό βιβλιογραφύα ωσ “Pure Play Internet Business Strategy”. 
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2.5 ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟ ΣΟ INTERNET 

BANKING 

Σα εύδη των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεςιών μϋςω του Internet μπορούν να 

διαχωριςτούν ςτισ τρεισ επόμενεσ ευρεύεσ κατηγορύεσ: 

 

1. Τπηρεςύεσ παροχόσ πληροφοριών μόνο 

τη περύπτωςη αυτό, χρηςιμοποιούνται ςυςτόματα που επιτρϋπουν την πρόςβαςη 

ςε πληροφορύεσ που διατύθενται δημοςύωσ ό ςχετύζονται με το Marketing μύασ 

τρϊπεζασ. Κατϊ ςυνϋπεια, η τρϊπεζα διαθϋτει ηλεκτρονικϊ τισ πληροφορύεσ που οι 

πελϊτεσ ϋβριςκαν παραδοςιακϊ ςε ϋντυπα ό ςε ϊλλα μϋςα ενημϋρωςησ. Ψςτόςο, 

ακόμη και ςε αυτό την περύπτωςη, με τη χρόςη τησ ςημερινόσ τεχνολογύασ οι 

ςυλλεγόμενεσ πληροφορύεσ για τουσ επιςκϋπτεσ πελϊτεσ μπορούν να δημιουργόςουν 

ςτόχουσ για ςυγκεκριμϋνα προώόντα, υπηρεςύεσ ό πληροφορύεσ που ϋχουν όδη 

ζητηθεύ. Οι Managers μπορούν επύςησ να χρηςιμοποιόςουν αυτϋσ τισ πληροφορύεσ 

για τη δημιουργύα και προώθηςη νϋων προώόντων. 

 

2. Τπηρεςύεσ ανταλλαγόσ πληροφοριών 

Εδώ τα χρηςιμοποιούμενα ηλεκτρονικϊ ςυςτόματα εύναι αλληλοδραςτικϊ 

(Interactive), δύνοντασ τη δυνατότητα μεταφορϊσ ευαύςθητων μηνυμϊτων, 

εγγρϊφων ό αρχεύων μεταξύ των χρηματοπιςτωτικών οργανιςμών και των πελατών 

τουσ. 

Ουςιαςτικϊ, ςτην περύπτωςη αυτό χρηςιμοποιεύται το ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο που 

επιτρϋπει τη μεταφορϊ εμπιςτευτικών πληροφοριών, καθώσ και ςυςτόματα που 

επιτρϋπουν την αμφύπλευρη μεταφορϊ ςτοιχεύων μεταξύ βϊςεων δεδομϋνων και 

δικτύων των τραπεζών και των πελατών. Μύα θϋςη (Web Site) ςτο Internet που 

επιτρϋπει την on-line κατϊθεςη αύτηςησ για ϋνα δϊνειο ό για ϋνα λογαριαςμό 

καταθϋςεων αποτελεύ παρϊδειγμα υπηρεςύασ αυτόσ τησ κατηγορύασ. Βαςικό 

ζητούμενο αυτών των υπηρεςιών εύναι η αςφϊλεια των δεδομϋνων, που περικλεύει 

την εμπιςτευτικότητα των προςωπικών πληροφοριών, την ακεραιότητα των 

πληροφοριών, την πιςτοπούηςη τησ αυθεντικότητασ των χρηςτών κ.λπ. 
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3. Τπηρεςύεσ ολοκληρωμϋνων ςυναλλαγών 

Εδώ τα χρηςιμοποιούμενα ςυςτόματα παρϋχουν όλεσ τισ προηγούμενεσ  

δυνατότητεσ, αλλϊ και τη δυνατότητα on-line ςυναλλαγών, διαχεύριςησ 

λογαριαςμών, μεταφορϊσ χρημϊτων μεταξύ λογαριαςμών, την πληρωμό 

υποχρεώςεων κ.λπ. Εδώ ςυμπεριλαμβϊνονται ουςιαςτικϊ τα ηλεκτρονικϊ 

ςυςτόματα πληρωμών (Electronic Payment Systems). Σα ςυςτόματα αυτϊ 

προςομοιϊζουν τα αντύςτοιχα παραδοςιακϊ ςυςτόματα αφού προϋρχονται από το 

ύδιο μοντϋλο νομιςματικόσ χρόςησ. Τπό αυτό την ϋννοια, ακολουθούν τα ύδια γενικϊ 

βόματα μϋςα ςτον κύκλο πληρωμών (ειςαγωγό εντολόσ, διευθϋτηςη, αποςτολό 

πληρωμόσ). 

 

ε όλεσ τισ περιπτώςεισ, η εμπιςτοςύνη προσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ (π.χ. τρϊπεζεσ και 

οργανιςμούσ που εκδύδουν τισ εντολϋσ, διαχειρύζονται και διευθετούν τισ πληρωμϋσ) 

αλλϊ και τη διαδικαςύα αποτελούν κρύςιμουσ παρϊγοντεσ για την αποδοχό και την 

επιβύωςη αυτού του ςυςτόματοσ πληρωμών. Ωλλα κριτόρια εύναι η αςφϊλεια, η 

νομιμότητα των ςυναλλαγών, η αποτελεςματικότητα, το κόςτοσ και η αξιοπιςτύα, 

καθώσ και η αποδοχό εκ μϋρουσ του εμπορικού κόςμου. 

Η εκμετϊλλευςη των παραπϊνω δυνατοτότων ςτηρύζεται και ςτην ύπαρξη τησ 

αναγκαύασ ηλεκτρονικόσ υποδομόσ και εντόσ των τραπεζών, για την παροχό τόςο 

των κλαςικών υπηρεςιών, όςο και των υπηρεςιών που αναδύονται μϋςα από τισ νϋεσ 

ςυνθόκεσ λειτουργύασ τησ οικονομύασ. υνοπτικϊ θα αναφερθούν τα απαιτούμενα 

ςτοιχεύα υποδομόσ και για την παροχό on-line χρηματιςτηριακών υπηρεςιών, που 

αποτελούν βαςικό πρόςθετο πεδύο δραςτηριοπούηςησ των τραπεζών. 

 

Αυτϊ εύναι τα εξόσ : 

 τοιχεύα και πληροφορύεσ για τουσ πελϊτεσ (Client Management). 

 Κεντρικό διαχεύριςη χαρτοφυλακύου (Portfolio Management). 

 Πωλόςεισ χρηματιςτηριακών πληροφοριών (Interface – Vendor of Financial 

Data). 

 Διεκπεραύωςη ςυναλλαγών (Trading and Order Management). 
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2.6 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ INTERNET 

BANKING 

Η χρόςη του Διαδικτύου και των νϋων τεχνολογιών από τα χρηματοπιςτωτικϊ 

ιδρύματα ϋχει αλλϊξει τον τρόπο διεξαγωγόσ των ςυναλλαγών, οι οπούεσ πλϋον δεν 

απαιτούν τη φυςικό παρουςύα των ςυναλλαςςομϋνων. Σα πλεονεκτόματα όςο και 

τα μειονεκτόματα που ςυνεπϊγεται η νϋα αυτό κατϊςταςη αγγύζουν τόςο τισ 

τρϊπεζεσ όςο και τουσ πελϊτεσ αυτών. 

 

Πιο ςυγκεκριμϋνα: 

2.6.1 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΕ 

 Διαθεςιμότητα 

Οι δικτυακού τόποι των τραπεζών που προςφϋρουν υπηρεςύεσ Internet Banking 

δεν κλεύνουν ποτϋ (μόνο για λόγουσ ςυντόρηςησ). Επομϋνωσ, ο πελϊτησ δεν 

περιορύζεται από το ωρϊριο λειτουργύασ των «φυςικών» τραπεζικών 

καταςτημϊτων και μπορεύ επύ 24ώρου βϊςεωσ 365 μϋρεσ το χρόνο να 

πραγματοποιόςει μϋςω του Internet τισ ςυναλλαγϋσ που επιθυμεύ. Σο γεγονόσ 

αυτό εύναι ιδιαύτερησ ςημαςύασ για τουσ πολυϊςχολουσ πελϊτεσ που δεν εύναι 

διατεθειμϋνοι να περιμϋνουν ςτην ουρϊ ςε κϊποια τρϊπεζα για να 

εξυπηρετηθούν. 

 Υορητότητα 

Δεν υπϊρχει γεωγραφικόσ περιοριςμόσ ςτισ υπηρεςύεσ που προςφϋρονται μϋςω 

του Internet Banking. Αυτό ςημαύνει ότι ο πελϊτησ μπορεύ από οποιοδόποτε 

ςημεύο τησ γησ και αν βρύςκεται να ςυνδεθεύ με την τρϊπεζϊ του και να 

πραγματοποιόςει ςυναλλαγϋσ με μοναδικό προώπόθεςη να ϋχει πρόςβαςη ςτον 

Παγκόςμιο Ιςτό. Επομϋνωσ, το νϋο εναλλακτικό κανϊλι διανομόσ καταργεύ τα 

ςύνορα και εκμηδενύζει τισ αποςτϊςεισ. Πλϋον, το τραπεζικό κατϊςτημα απϋχει 

όςο και το πϊτημα ενόσ κουμπιού ςτον υπολογιςτό. Επιπροςθϋτωσ, δεν 

απαιτεύται από τον πελϊτη η προμόθεια εξειδικευμϋνου λογιςμικού, όπωσ 

ςυνϋβαινε παλαιότερα με τον πρόδρομο του Internet Banking το Home Banking. 
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 Ευκολύα – Σαχύτητα ςυναλλαγών 

Όλεσ οι υπηρεςύεσ που προςφϋρονται μϋςω τησ Διαδικτυακόσ Σραπεζικόσ εύναι 

ςυγκεντρωμϋνεσ ςε ϋναν και μόνο δικτυακό τόπο τησ τρϊπεζασ, με αποτϋλεςμα ο 

πελϊτησ να μπορεύ εύκολα και γρόγορα να επιλϋξει τη ςυναλλαγό που επιθυμεύ 

να πραγματοποιόςει. Με ϋνα «κλικ» και μϋςα ςε λύγα δευτερόλεπτα 

ολοκληρώνονται ςυναλλαγϋσ όπωσ πληρωμό ενόσ λογαριαςμού ό εξόφληςη μιασ 

πιςτωτικόσ κϊρτασ, οι οπούεσ με την «παραδοςιακό» τραπεζικό ό ακόμα και 

μϋςω των ATM’s απαιτούςαν πολύ περιςςότερο κόπο και χρόνο. 

 Αποτελεςματικότητα 

Οι περιςςότερεσ τρϊπεζεσ που δραςτηριοποιούνται ςτο on-line Banking 

προςφϋρουν ςτισ ιςτοςελύδεσ τουσ εύχρηςτα εργαλεύα όπωσ υπηρεςύεσ τύπου 

Alert4, υπολογιςμόσ δόςεων δανεύων, προγρϊμματα διαχεύριςησ χαρτοφυλακύου 

κ.ϊ. Η χρόςη των εργαλεύων αυτών καθιςτϊ αποτελεςματικότερο το χειριςμό 

των περιουςιακών ςτοιχεύων εκ μϋρουσ των πελατών. 

2.6.2 ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΕ 

 Φρονοβόρα εγγραφό πελατών 

Η εγγραφό ενόσ νϋου πελϊτη ςτισ υπηρεςύεσ του Internet Banking μπορεύ να 

γύνει με τη ςυμπλόρωςη μιασ αύτηςησ η οπούα μπορεύ να υποβληθεύ από τον ύδιο 

τον πελϊτη ςε κϊποιο κατϊςτημα τησ τρϊπεζασ ό μπορεύ να αποςταλεύ 

ηλεκτρονικϊ. ε μερικϋσ περιπτώςεισ, ο νϋοσ πελϊτησ μπορεύ να χρειαςτεύ να 

περιμϋνει αρκετϊ (1 ημϋρα ϋωσ 2 εβδομϊδεσ) μϋχρισ ότου να του δοθούν οι 

κωδικού πρόςβαςησ και να μπορεύ να ενεργοποιόςει τισ υπηρεςύεσ του Internet 

Banking. 

 Δυςκολύα ςτο χειριςμό 

Οι τραπεζικού δικτυακού τόποι που παρϋχουν υπηρεςύεσ Internet Banking μπορεύ 

να φανούν δύςχρηςτοι ςε πελϊτεσ με μικρό εξοικεύωςη με το Internet. Σο 

ϊνοιγμα ενόσ on-line λογαριαςμού ό η on-line αύτηςη για λόψη δανεύου μπορεύ 

για κϊποιουσ που εύναι εξοικειωμϋνοι να εύναι κϊτι το απλό. Κϊποιουσ ϊλλουσ 

                                                             
4 Ο όροσ αυτόσ αναφϋρεται ςε ςυνεχεύσ ενημερώςεισ των πελατών μϋςω e-mail ό γραπτών 
μηνυμϊτων, όςον αφορϊ μεταβολϋσ των λογαριαςμών, χρηματιςτηριακϋσ ςυναλλαγϋσ κ.ϊ. 
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μπορεύ να τουσ τρομϊζει και να τουσ καθιςτϊ διςτακτικούσ λόγω των ελλιπών 

γνώςεών τουσ ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ. 

 Δυςπιςτύα χρηςτών 

Αρκετού χρόςτεσ του διαδικτύου αντιμετωπύζουν ακόμα και ςόμερα την 

Ηλεκτρονικό Σραπεζικό με δυςπιςτύα. Σα φαινόμενα ηλεκτρονικόσ απϊτησ, ςε 

ςυνδυαςμό με την ελλιπό ενημϋρωςη των πελατών για τα ςυςτόματα αςφαλεύασ 

των τραπεζών, τουσ αποθαρρύνουν από το να χρηςιμοποιούν τισ υπηρεςύεσ 

μϋςω διαδικτύου. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι «ηλεκτρονικού» απατεώνεσ αδυνατώντασ 

να αντιμετωπύςουν τα υψηλϊ επύπεδα αςφαλεύασ των τραπεζών, ϋχουν ςτραφεύ 

προσ τουσ πελϊτεσ των εναλλακτικών δικτύων με αντικειμενικό ςκοπό να 

αποκτόςουν τουσ προςωπικούσ αριθμούσ πρόςβαςησ ςτα δύκτυα. Για να το 

επιτύχουν αυτό χρηςιμοποιούν ϋνα ςύνολο μεθόδων (Phishing), οι οπούεσ 

περιλαμβϊνουν παραπλανητικϋσ τηλεφωνικϋσ κλόςεισ και αποςτολό 

παραπλανητικών e-mail, δημιουργύα πλαςτών ιςτοςελύδων (Spoofing), 

εγκατϊςταςη ιών και ϊλλου κακόβουλου λογιςμικού ςτουσ υπολογιςτϋσ των 

χρηςτών (Viruses, Trojans, Keyloggers). Με τισ παραπϊνω μεθόδουσ 

προςπαθούν εύτε να εκμαιεύςουν τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ απευθεύασ από 

τουσ χρόςτεσ των εναλλακτικών δικτύων εύτε να τισ υφαρπϊξουν με τεχνικϋσ 

παρακολούθηςησ κατϊ την ειςαγωγό τουσ. Οι τρϊπεζεσ από την πλευρϊ τουσ 

ςυμβουλεύουν τουσ χρόςτεσ του Internet Banking να βρύςκονται ςε εγρόγορςη 

και να τηρούν μια ςειρϊ ςυμβουλών ώςτε να μην πϋςουν θύματα απϊτησ. 
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2.6.3 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΣΡΑΠΕΖΕ 

 Μεύωςη λειτουργικού κόςτουσ 

Η απόφαςη μιασ τρϊπεζασ να ξεκινόςει να παρϋχει υπηρεςύεσ Ηλεκτρονικόσ 

Σραπεζικόσ θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα ςημαντικό μεύωςη του κόςτουσ λειτουργύασ 

τησ, καθότι οι ςυναλλαγϋσ που πραγματοποιούν οι πελϊτεσ ςε ϋνα τραπεζικό 

υποκατϊςτημα ςτοιχύζουν ςτην τρϊπεζα πολύ περιςςότερο από τισ 

αυτοματοποιημϋνεσ on-line ςυναλλαγϋσ τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ. ύμφωνα 

με ςτοιχεύα τησ McKinsey & Consultants για την αμερικανικό αγορϊ, το κόςτοσ 

μιασ τυπικόσ τραπεζικόσ ςυναλλαγόσ μϋςω υποκαταςτόματοσ εύναι κατϊ μϋςο 

όρο $2,5, μϋςω τηλεφώνου πϋφτει ςτο $1, μϋςω ATM ςτα $0,24, ενώ μϋςω 

Internet εύναι μόλισ $0,1. Εξαιρετικόσ ςημαςύασ προσ αυτό την κατεύθυνςη εύναι 

και το γεγονόσ ότι όςο αυξϊνονται οι πελϊτεσ που χρηςιμοποιούν το Internet 

Βanking ςε μια τρϊπεζα τόςο μειώνεται το μϋςο κόςτοσ ανϊ ςυναλλαγό, καθώσ η 

ύδια υποδομό χρηςιμοποιεύται από ολοϋνα και περιςςότερα ϊτομα. Αυτό δε θα 

ςυμβεύ αν αυξηθούν οι πελϊτεσ ςτο «φυςικό» κατϊςτημα μιασ τρϊπεζασ καθώσ 

μια τϋτοια αύξηςη θα οδηγούςε ενδεχομϋνωσ ςτη πρόςληψη επιπλϋον 

προςωπικού, πρϊγμα που θα αύξανε το μϋςο κόςτοσ ςυναλλαγόσ. 

 Διεύρυνςη πελατειακόσ βϊςησ 

Η υιοθϋτηςη τησ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ από μια τρϊπεζα δύνει ςτη τρϊπεζα 

τη δυνατότητα να αποκτόςει περιςςότερα κανϊλια διανομόσ για τα προώόντα 

και τισ υπηρεςύεσ τησ. Επιπλϋον, η παροχό on-line υπηρεςιών δεν περιορύζει 

γεωγραφικϊ την τρϊπεζα. Με τον τρόπο αυτό υπϊρχει η δυνατότητα να 

προςελκύςει απομακρυςμϋνουσ πελϊτεσ και να διευρύνει την πελατειακό τησ 

βϊςη. Τποψόφιοι πελϊτεσ πλϋον των τραπεζών δεν εύναι όςοι μϋνουν κοντϊ ςε 

κϊποιο νϋο υποκατϊςτημα αλλϊ ολόκληροσ ο κόςμοσ. Αυτό ϋχει ςαν αποτϋλεςμα 

να δημιουργούνται οικονομύεσ κλύμακασ, διότι όςο αυξϊνονται οι χρόςτεσ του E–

Banking, τόςο μειώνεται το κόςτοσ ανϊ ςυναλλαγό καθώσ η υποδομό όπωσ 

προαναφϋρθηκε εύναι η ύδια για όλουσ τουσ χρόςτεσ. 

 Ενύςχυςη αφοςύωςησ πελατών 

Πολλού τραπεζικού αναλυτϋσ υποςτηρύζουν ότι μϋςω των υπηρεςιών τησ 

Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ ενιςχύεται η αφοςύωςη των πελατών, καθώσ η ςχϋςη 
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μεταξύ πελϊτη και τρϊπεζασ τύθεται ςε νϋα βϊςη. Επομϋνωσ, οι πελϊτεσ που 

ϋχουν εξοικειωθεύ με τισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ που προςφϋρει μια τρϊπεζα 

εύναι πολύ πιο διςτακτικού να αλλϊξουν τρϊπεζα. Επιπλϋον, ϋρευνεσ αναφορικϊ 

με τα δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ των πελατών του Internet Banking 

καταδεικνύουν ότι αποτελούν ϊτομα ανώτατησ μόρφωςησ με αυξημϋνο ετόςιο 

ειςόδημα. Σο γεγονόσ αυτό αποτελεύ ιςχυρό ϋνδειξη ότι οι πελϊτεσ αυτού εύναι 

πιο κερδοφόροι για τισ τρϊπεζεσ ςε ςύγκριςη με τον μϋςο πελϊτη των 

τραπεζικών καταςτημϊτων. Φαρακτηριςτικϊ εύναι τα αποτελϋςματα που 

προϋκυψαν από ϋρευνα που διεξόχθη για λογαριαςμό τησ εταιρύασ Forrester το 

2004. ε ερώτημα που τϋθηκε ςε νοικοκυριϊ του Καναδϊ για το αν ςκοπεύουν 

αλλϊξουν τρϊπεζα ςτα επόμενα χρόνια, θετικϊ ό μϊλλον θετικϊ απϊντηςε μόλισ 

το 4% των πελατών που ϋκαναν χρόςη Internet Banking, ενώ το αντύςτοιχο 

ποςοςτό για τουσ πελϊτεσ που δεν ϋκαναν χρόςη του ϋφταςε το 8%. 

 Κερδοφόρεσ νϋεσ υπηρεςύεσ – Financial Portals 

Πολλϋσ τρϊπεζεσ ςτρϋφονται ςόμερα ςτη δημιουργύα ενόσ Financial Portal, 

δηλαδό μιασ χρηματοοικονομικόσ δικτυακόσ πύλησ όπου ο πελϊτησ εκτόσ των 

ςυνηθιςμϋνων τραπεζικών προώόντων και υπηρεςιών ϋχει πρόςβαςη ςε 

υπηρεςύεσ όπωσ αςφϊλειεσ, Leasing, αγοραπωληςύα μετοχών κ.λπ. Η 

ενςωμϊτωςη τϋτοιων υπηρεςιών ςτισ όδη υπϊρχουςεσ τραπεζικϋσ ςυμβϊλλει 

ςτην αύξηςη τησ κερδοφορύασ των τραπεζών. Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα ενόσ 

one-stop Financial Portal αποτελεύ η Maybank με ϋδρα την Μαλαιςύα, που 

αποτελεύ την μεγαλύτερη τρϊπεζα τησ χώρασ. Η Maybank δημιουργώντασ το 

portal http://www.maybank2u.com.my προςφϋρει τη δυνατότητα ςτουσ 

πελϊτεσ τησ μϋςα από ϋνα και μοναδικό portal να ϋχουν πρόςβαςη ςε 

τραπεζικϋσ, επενδυτικϋσ, αςφαλιςτικϋσ υπηρεςύεσ καθώσ και υπηρεςύεσ 

ηλεκτρονικού εμπορύου. 

http://www.maybank2u.com.my/
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2.6.4 ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΣΡΑΠΕΖΕ 

 Τψηλό αρχικό κόςτοσ εγκατϊςταςησ 

Όπωσ ςυμβαύνει με όλεσ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ, το αρχικό κόςτοσ εγκατϊςταςησ 

εύναι υψηλό. Η επϋνδυςη που πρϋπει να κϊνει η τρϊπεζα για να αγορϊςει τον 

απαιτούμενο εξοπλιςμό (υλικό και λογιςμικό), αλλϊ και για να εκπαιδεύςει το 

προςωπικό τησ πϊνω ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ εύναι μεγϊλη και πρϋπει να γύνει με 

προςοχό και να εύναι ςυμβατό με τη γενικότερη επιχειρηματικό ςτρατηγικό τησ 

τρϊπεζασ. Επιπλϋον, πρϋπει να ςημειωθεύ ότι η απόςβεςη τησ επϋνδυςησ 

αναμϋνεται να επϋλθει μεςο–μακροπρόθεςμα, όταν δηλαδό δημιουργηθεύ η 

απαραύτητη πελατειακό βϊςη ώςτε να προκύψουν οι προςδοκώμενεσ οικονομύεσ 

κλύμακασ. Η ύπαρξη αυτών των οικονομιών θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την 

επιθυμητό για την τρϊπεζα κερδοφορύα. 

 Αςφϊλεια ςυναλλαγών – Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων 

Οι ηλεκτρονικϋσ επιθϋςεισ και η μη εξουςιοδοτημϋνη πρόςβαςη ςτα τραπεζικϊ 

ηλεκτρονικϊ ςυςτόματα εύναι ςυχνό. Η αςφϊλεια λοιπόν των ςυναλλαγών και η 

προςταςύα των ςυναλλαςςομϋνων εύναι θϋματα ύψιςτησ ςημαςύασ για τισ 

τρϊπεζεσ. Καθώσ κανϋνα υπολογιςτικό ςύςτημα δεν εύναι 100% αςφαλϋσ, οι 

τρϊπεζεσ πρϋπει με κϊποιο τρόπο να διαςφαλύςουν τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα των 

πελατών τουσ από επιθϋςεισ hacker και ηλεκτρονικϋσ απϊτεσ. Από ϋρευνεσ που 

πραγματοποιόθηκαν ςτισ ΗΠΑ, ϋχει υπολογιςτεύ ότι κϊθε χρόνο χϊνονται 

περύπου 11 δισ δολϊρια λόγω τησ ελλιπούσ αςφϊλειασ. Για να καταςτόςουν οι 

τρϊπεζεσ την Ηλεκτρονικό Σραπεζικό αςφαλό για τουσ πελϊτεσ τουσ ςε μια 

εποχό που το Phising και το ‘‘Identity Theft’’ καλπϊζει, ϋχουν κϊνει μεγϊλεσ 

επενδύςεισ για την υλοπούηςη ςτρατηγικών για την ταυτοπούηςη του πελϊτη και 

τησ ςυναλλαγόσ του. 

Οι επικρατϋςτερεσ ςτρατηγικϋσ ςόμερα εύναι: 

 η απλό ταυτοπούηςη του πελϊτη κατϊ την εύςοδό του ςε μύα ηλεκτρονικό 

υπηρεςύα με τη χρόςη κωδικών διαπύςτευςησ (Username και Password), 

 η «υπογραφό» των ςυναλλαγών του πελϊτη από κωδικούσ μύασ χρόςησ TANs 

(Transaction Authorization Numbers), τουσ οπούουσ εκδύδει η τρϊπεζα και 
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αποςτϋλλει περιοδικϊ ςτον πελϊτη πϊνω από μη αςφαλό κανϊλια (fax, e-mail, 

ταχυδρομεύο), 

 η χρόςη ψηφιακών πιςτοποιητικών με τη μεθοδολογύα PKI (Public Key 

Infrastructure), μύα υψηλόσ τεχνολογύασ και αςφαλεύασ λύςη, που δυςτυχώσ 

εμπλϋκει ςημαντικό κόςτοσ αρχικόσ επϋνδυςησ και διαχεύριςησ, και τϋλοσ, 

 η ταυτοπούηςη δύο παραγόντων (Dual Factor Authentication) μϋςω Security 

Tokens. H τελευταύα ςτρατηγικό αφορϊ τη διανομό μικρών ςυςκευών ςτουσ 

χρόςτεσ (Tokens) οι οπούεσ ϋχουν τη δυνατότητα, με ιςχυρούσ αλγόριθμουσ 

κρυπτογρϊφηςησ (π.χ. 3DES), να παρϊγουν από microchip που ϋχουν 

ενςωματωμϋνο δυναμικϊ: 

α) OTPs (One Time Passwords), δηλαδό κωδικούσ πρόςβαςησ μύασ χρόςησ και 

β) E-Signatures, δηλαδό ψηφιακϋσ υπογραφϋσ οικονομικών ςυναλλαγών μύασ 

χρόςησ. Επιπρόςθετα οι τρϊπεζεσ επενδύουν ςε εξοπλιςμό που περιλαμβϊνει 

firewalls (φύλτρα πρόςβαςησ)5 και ςυςτόματα ενεργούσ παρακολούθηςησ, 

καθώσ και ςε ανθρώπινο δυναμικό προςλαμβϊνοντασ ειδικούσ ςυμβούλουσ ςε 

θϋματα αςφαλεύασ δικτύων. 

                                                             
5 Εύναι εξοπλιςμόσ Hardware & Software που παρεμβϊλλονται μεταξύ του Internet και των 
ςυςτημϊτων τησ τρϊπεζασ και φιλτρϊρουν τα δεδομϋνα που κυκλοφορούν ςύμφωνα με τισ πολιτικϋσ 
αςφαλεύασ που καθορύζει η τρϊπεζα και τα διεθνό πρότυπα. Με αυτό το φιλτρϊριςμα προςτατεύονται 
όλα τα ςημεύα του δικτύου τησ τρϊπεζασ, ςτα οπούα ο εξωτερικόσ και εςωτερικόσ μη 
εξουςιοδοτημϋνοσ χρόςτησ δεν πρϋπει να ϋχει πρόςβαςη. 
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§ 3. ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ INTERNET & ΣΟΤ INTERNET 

BANKING ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

3.1 ΚΑΜΠΤΛΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

Όπωσ ςυμβαύνει με την εμφϊνιςη κϊθε νϋασ τεχνολογύασ, ϋτςι και με το Διαδύκτυο 

και τη χρόςη του για τη διεξαγωγό τραπεζικών ςυναλλαγών, κϊθε χρόςτησ ϋχει 

διαφορετικό προςϋγγιςη ωσ προσ το πότε θα υιοθετόςει την καινοτομύα αυτό. Οι 

‘‘innovators’’ (καινοτόμοι) και οι ‘‘early adopters’’ (αυτού που υιοθετούν νωρύσ) όταν 

οι πρώτοι που χρηςιμοπούηςαν την Ηλεκτρονικό Σραπεζικό όταν αυτό εμφανύςτηκε 

ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1990. Αυτού του εύδουσ οι χρόςτεσ ακολουθούν αμϋςωσ 

κϊθε νϋα τεχνολογύα. Οι ‘‘early and late majorities’’ (μεγϊλη μϊζα) εύναι οι χρόςτεσ 

που ακολουθούν μια προςϋγγιςη «περιμϋνουμε να δούμε». Με ϊλλα λόγια, 

περιμϋνουν τισ αντιδρϊςεισ των πρώτων δύο τύπων χρηςτών και αν ϋχουν θετικό 

αντύδραςη (feedback), προχωρούν και αυτού ςτην υιοθϋτηςη τησ τεχνολογύασ. Οι 

χρόςτεσ αυτού χρηςιμοπούηςαν το Internet Banking όταν ϋμαθαν για το πλόθοσ των 

πλεονεκτημϊτων που αυτό προςφϋρει όπωσ η εξοικονόμηςη χρόνου και το μειωμϋνο 

κόςτοσ των ςυναλλαγών. Οι ‘‘late adopters’’ και οι ‘‘laggards’’ εύναι οι χρόςτεσ που 

υιοθετούν τελευταύοι την τεχνολογύα εφόςον παραμϋνουν διςτακτικού και την 

υιοθετούν μόνο μετϊ από πολύ καιρό επιτυχούσ εφαρμογόσ τησ. Αμϋςωσ παρακϊτω 

ακολουθεύ η ονομαζόμενη καμπύλη καινοτομύασ που απεικονύζει τισ διαφορετικϋσ 

προςεγγύςεισ των χρηςτών όςον αφορϊ την υιοθϋτηςη τησ καινοτομύασ, ςτην 

προκειμϋνη περύπτωςη τησ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ. 
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Γρϊφημα 12 : Καμπύλη Καινοτομύασ 

 

Σισ ύδιεσ κατηγορύεσ ατόμων ςυναντϊμε και από την πλευρϊ των παρόχων των 

υπηρεςιών Internet Banking, δηλαδό των τραπεζών. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι 

‘‘innovators’’ εύναι οι τρϊπεζεσ που πρώτεσ επϋνδυςαν ςτην Ηλεκτρονικό Σραπεζικό 

προβλϋποντασ τισ ανϊγκεσ των πελατών, όμωσ διατρϋχουν και το μεγαλύτερο 

κύνδυνο αποτυχύασ. Αντύθετα, οι ‘‘late adopters’’ εύναι οι τρϊπεζεσ που αργούν πολύ 

να υιοθετόςουν το ςυγκεκριμϋνο εναλλακτικό κανϊλι διανομόσ και περιμϋνουν να 

ςιγουρευτούν για την απόδοςη τησ επϋνδυςησ. Αυτού του εύδουσ οι τρϊπεζεσ 

αντιμετωπύζουν τον κύνδυνο να μεύνουν ϋξω από το παιχνύδι του ανταγωνιςμού και 

να μη μπορϋςουν τελικϊ να ικανοποιόςουν τισ ςυνεχώσ αυξανόμενεσ απαιτόςεισ των 

πελατών. 

3.2 ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ INTERNET ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Εμφανώσ υπολειπόμενη, ςε ςχϋςη με τα ϊλλα ευρωπαώκϊ κρϊτη, εύναι η χρόςη του 

Internet ςτη χώρα μασ. Σο γεγονόσ αυτό οφεύλεται εν μϋρει και ςτο κόςτοσ ςύνδεςησ 

το οπούο, παρϊ τον ανταγωνιςμό μεταξύ των εταιριών παρόχων τα τελευταύα χρόνια, 

παραμϋνει υψηλό. ύμφωνα με ςτοιχεύα που ςυλλϋχθηκαν από το Παρατηρητόριο 

για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ και τη Eurostat, το ποςοςτό των ελληνικών 

νοικοκυριών που εύχαν ςύνδεςη ςτο διαδύκτυο το 2003 όταν μόλισ 16,3%. Παρόλα 

αυτϊ, η μεύωςη των τιμών των ςυνδϋςεων ςε ςυνδυαςμό με την ενημϋρωςη του 
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κοινού γύρω από τισ δυνατότητεσ του Internet εύχε ωσ αποτϋλεςμα το 2006 τα 

«ςυνδεδεμϋνα» νοικοκυριϊ να φτϊςουν το 23% του ςυνόλου. Η αύξηςη τησ διϊδοςησ 

του Internet που πραγματοποιόθηκε μϋςα ςτο 2007 όταν τησ τϊξησ του 44,3% και το 

ποςοςτό ϋφταςε ςτο 33,2% των ελληνικών νοικοκυριών. Με ϊλλα λόγια, 1 ςτα 3  

νοικοκυριϊ ςτην Ελλϊδα δόλωςαν ότι όταν ςυνδεδεμϋνα ςτο Internet κατϊ το 2007. 

το Γρϊφημα 13 διαγρϊφεται αυτό η θετικό πορεύα που παρουςιϊζει η διεύςδυςη 

του Internet ςτουσ Ϊλληνεσ τα τελευταύα χρόνια. 

 

Γρϊφημα 13 : Διεύςδυςη Internet ςτην Ελλϊδα 2003 – 2007 

 

Πηγό : Παρατηρητόριο για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ, Eurostat, Internet World 

Statistics 

 

 

Όςον αφορϊ την ευρυζωνικότητα, δηλαδό την παροχό γρόγορων ςυνδϋςεων 

Internet με ςκοπό την ταχύτατη μεταφορϊ δεδομϋνων και πληροφοριών με χαμηλό 

κόςτοσ, και εκεύ η Ελλϊδα πλαιςιώνεται ςτισ τελευταύεσ θϋςεισ ςτην Ευρωπαώκό 

Ϊνωςη. ύμφωνα με ϋρευνα τησ Eurostat που πραγματοποιόθηκε το 2006 ςχετικϊ με 

τη διεύςδυςη του ευρυζωνικού Internet ςτισ 27 χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, η 

χώρα μασ κατϋλαβε την τελευταύα θϋςη με ποςοςτό 4%. Εντούτοισ, τα ςτοιχεύα για 

το μϋλλον εύναι ενθαρρυντικϊ. Σο Παρατηρητόριο για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 

ςτην 5η εξαμηνιαύα αναφορϊ του που δημοςιεύτηκε τον Ιούλιο του 2007 αναφϋρει 

μεταξύ ϊλλων ότι η ευρυζωνικό διεύςδυςη ςτην Ελλϊδα κατϊ την 1η Ιουλύου 2007 



‘ ‘E–Banking  & Ενα λλακ τικϊ Δύκτυα Δι ανομόσ Σ ραπεζών  
Μελϋτη Περύπτωςησ:  Η ATEbank  ςτη ςύγ χρονη  ελληνικό π ραγματικ ότητα’’  

ΜΠΕΣΑ ΣΑΣΙΑΝΑ  ελύδα 77  

ϋφτανε ςτα επύπεδα του 6,84%. Η αυξητικό τϊςη ςτην απόκτηςη ευρυζωνικών 

ςυνδϋςεων, που ςημειώθηκε κατϊ την υπό εξϋταςη περύοδο ςτην Ελλϊδα, ςυνδϋεται 

μεταξύ ϊλλων και με τη ςημαντικό πτωτικό πορεύα του μϋςου ςυνολικού κόςτουσ 

τόςο απόκτηςησ όςο και χρόςησ. Οι τιμϋσ για πρόςβαςη ςτο γρόγορο (ευρυζωνικό) 

Internet μειώθηκαν ςτο α’ εξϊμηνο του 2006 από 20,7% ϋωσ και 28,3% (ανϊλογα με  

την ταχύτητα πρόςβαςησ), ςε ςχϋςη με την περύοδο Ιουλύου – Δεκεμβρύου 2005. Σο 

ςυνολικό μϋγεθοσ ευρυζωνικών γραμμών ανϋρχεται πλϋον ςε 760.698, ςημειώνοντασ 

αύξηςη τησ τϊξησ του 156,39% ςε ςχϋςη με το προηγούμενο ϋτοσ. Κατϊ μϋςο όρο 

45.470 νϋεσ ςυνδϋςεισ πραγματοποιούνταν ςε μηνιαύα βϊςη ςτη διϊρκεια του 

πρώτου εξαμόνου του 2007, γεγονόσ που ςημαύνει ότι τουσ τελευταύουσ μόνεσ 

περιςςότερεσ από 2.000 νϋεσ ςυνδϋςεισ πραγματοποιούνταν ςε ημερόςια βϊςη για 

κϊθε μια από τισ 5 εργϊςιμεσ ημϋρεσ τησ εβδομϊδασ. Επιπλϋον, ςτο α’ εξϊμηνο του 

2007 ςυνεχύςτηκε η πτωτικό τϊςη των τιμών ςτισ ευρυζωνικϋσ ςυνδϋςεισ. Ϊτςι, η 

τιμό τησ εξαμηνιαύασ ςύνδεςησ ςτα 768Kbps ϋπεςε κατϊ 3,2%, ενώ ςτισ ταχύτητεσ 

1Mbps και 2 Mbps η πτώςη ϋφταςε το 6,3% και 16,2% αντύςτοιχα. 

 

Ωλλα τρύα χρόνια θα πρϋπει να περιμϋνει η Ελλϊδα ώςτε να επιτύχει την πολυπόθητη 

ςύγκλιςη με την Ευρωπαώκό Ϊνωςη των «25» ωσ προσ την ευρυζωνικό διεύςδυςη. 

ύμφωνα με τισ εκτιμόςεισ του Παρατηρητηρύου για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ, 

η ςύγκλιςη θα ϋχει επιτευχθεύ ϋωσ το 2010, ενώ βϊςει των τελευταύων ςτοιχεύων, η 

διεύςδυςη ςτο γρόγορο Internet ςτη χώρα μασ ςτο τϋλοσ Αυγούςτου εύχε φτϊςει το 

7,5% παρουςιϊζοντασ αύξηςη τησ τϊξησ του 9,6% ςε ςχϋςη με τον προηγούμενο 

μόνα. 

 

το Γρϊφημα 14 που ακολουθεύ απεικονύζεται η διαχρονικό πορεύα τησ διϊδοςησ του 

ευρυζωνικού Internet ςτην Ελλϊδα ξεκινώντασ από τον Ιούλιο του 2002, οπότε το 

ποςοςτό διεύςδυςησ όταν ςχεδόν μηδενικό, και φτϊνοντασ 5 χρόνια αργότερα ςτον 

Ιούλιο του 2007 οπότε το ποςοςτό ϋφταςε το 6,84%. Παρατηρούμε, δηλαδό, ότι η 

αύξηςη τησ διϊδοςησ τησ ευρυζωνικότητασ μϋςα ςτην εν λόγω πενταετύα ξεπϋραςε 

το 600%. 
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Γρϊφημα 14 : Διεύςδυςη Ευρυζωνικότητασ ςτην Ελλϊδα 

3.3 ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ INTERNET ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

Η διϊδοςη του Internet ςτον Κόςμο παρουςιϊζει μεγϊλεσ διακυμϊνςεισ ανϊλογα με 

την γεωγραφικό περιοχό. ύμφωνα με το site Internet World Statistics που 

πραγματοποιεύ ϋρευνεσ και παρϋχει ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα γύρω από τη 

χρηςιμοπούηςη του διαδικτύου, το παγκόςμιο ποςοςτό διεύςδυςησ το επτϋμβριο 

του 2007 ϋφταςε το 18,9% το οπούο αντιςτοιχεύ ςε περύπου 1,2 διςεκατομμύρια 

χρόςτεσ, δηλαδό λιγότεροι από 2 ςτουσ 10 ανθρώπουσ παγκοςμύωσ. Οι περιςςότεροι 

χρόςτεσ ςτον κόςμο εντοπύζονται ςτην Αςύα, λόγω του μεγϊλου πληθυςμού που 

παρατηρεύται ςτη ςυγκεκριμϋνη όπειρο, ενώ οι λιγότεροι ςτην Ψκεανύα. Όςον αφορϊ 

το ποςοςτό διϊδοςησ, το μεγαλύτερο ςτον κόςμο το κατϋχει η Βόρεια Αμερικό 

(69%), ενώ το μικρότερο η Αφρικό (μόλισ 4%), φαινόμενο που φανερώνει την ϊμεςη 

ςχϋςη μεταξύ βιοτικού επιπϋδου και χρόςησ του Internet. Ϊνα ενδιαφϋρον 

χαρακτηριςτικό θεωρεύται το γεγονόσ ότι ενώ οι λιγότεροι πληθυςμιακϊ χρόςτεσ 

παρουςιϊζονται ςτην Ψκεανύα, η όπειροσ αυτό κατϋχει τη δεύτερη θϋςη παγκοςμύωσ 
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ςτη διϊδοςη του Internet, αφού το 54% των κατούκων τησ κϊνουν χρόςη του 

διαδικτύου. 

 

το Γρϊφημα 15 παρουςιϊζονται τα ποςοςτϊ διϊδοςησ του Internet, όπωσ 

καταγρϊφηκαν μϋςα ςτο 2007 ανϊ όπειρο. 

 

 

Γρϊφημα 15 : Διεύςδυςη Internet ςτον Κόςμο 

 

 

την Ευρωπαώκό Ϊνωςη των 27 οι χρόςτεσ του Internet προςϋγγιζαν τα 267 

εκατομμύρια, ενώ το ποςοςτό διεύςδυςησ όταν 54,2% τον επτϋμβριο του 2007. Σα 

μεγαλύτερα ποςοςτϊ διϊδοςησ του Internet απαντώνται ςτη βόρεια Ευρώπη και 

ςτισ χώρεσ τησ κανδιναβύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, το μεγαλύτερο ποςοςτό 75,6% 

παρατηρεύται ςτη ουηδύα, ενώ το μικρότερο ςτη νεοειςελθεύςα ςτην Ϊνωςη 

Ρουμανύα με 23,4%. Όςον αφορϊ την Ευρώπη ωσ όπειρο, πρώτη ςτη διϊδοςη του 

Internet εύναι η Ιςλανδύα όπου το 86,3% του πληθυςμού τησ χρηςιμοποιούςε το 

Internet τον Ιούνιο του 2007. Σην ύδια περύοδο το αντύςτοιχο ποςοςτό ςτην Αλβανύα 

ϋφτανε μόλισ το 6,1%. την ευρυζωνικότητα την πρωτιϊ το 2006 κρατούςε πϊλι η 

Ιςλανδύα ςτην Ευρώπη με ποςοςτό 72% ακολουθούμενη από την Ολλανδύα, τη Δανύα 

και τη ουηδύα. τισ τελευταύεσ θϋςεισ μαζύ με την Ελλϊδα βρϋθηκαν η Ρουμανύα και η 
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Βουλγαρύα με ποςοςτϊ διϊδοςησ τησ ευρυζωνικότητασ ςτο 4%, 5% και 10% 

αντύςτοιχα. 

3.4 ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ INTERNET BANKING ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

τον χώρο τησ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ δραςτηριοποιούνται με επιτυχύα εδώ και 

περύπου μια δεκαετύα οι περιςςότερεσ από τισ ελληνικϋσ και πολυεθνικϋσ τρϊπεζεσ 

που λειτουργούν ςόμερα ςτη χώρα. Παρϊ τη χαμηλό διεύςδυςη του Web Banking 

ςτην Ελλϊδα, που οφεύλεται εν μϋρει και ςτην χαμηλό εξοικεύωςη του κοινού με τισ 

νϋεσ τεχνολογύεσ, ςε ςχϋςη με τισ υπόλοιπεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, το εν λόγω 

εναλλακτικό κανϊλι διανομόσ τραπεζικών προώόντων και υπηρεςιών κερδύζει 

ςυνεχώσ ϋδαφοσ και ςτην Ελλϊδα. ύμφωνα με τραπεζικούσ κύκλουσ, οι χρόςτεσ των 

υπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ ςτην Ελλϊδα υπερϋβηςαν το 2006 τουσ 

500.000, ενώ πριν το 2000 οι ιδιώτεσ πελϊτεσ των τραπεζών που επϋλεγαν το 

ςυγκεκριμϋνο εναλλακτικό δύκτυο τραπεζικόσ για την εξυπηρϋτηςη ϋφταναν τουσ 

10.000, ενώ ςτα τϋλη του 2001 δεν ξεπερνούςαν τουσ 150.000. ύμφωνα δε, με 

εκτιμόςεισ του Παρατηρητηρύου για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ οι χρόςτεσ των 

on-line τραπεζικών υπηρεςιών ςτην Ελλϊδα ανόλθαν το 2006 ςε 13% του ςυνόλου 

των χρηςτών του Internet, ενώ ϋνα ποςοςτό τισ τϊξεωσ του 7% χρηςιμοποιεύ το 

διαδύκτυο και για χρηματιςτηριακϋσ ςυναλλαγϋσ. Σα εν λόγω ποςοςτϊ εύναι αρκετϊ 

χαμηλϊ ςε ςχϋςη με ϊλλα κρϊτη – μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, ςυμβαδύζουν όμωσ 

με τη γενικότερα χαμηλό διϊδοςη του Internet ςτη χώρα μασ μϋχρι το 2006 (23% 

του ςυνόλου των νοικοκυριών). τοιχεύα των ελληνικών τραπεζών αναφϋρουν ότι οι 

ςυναλλαγϋσ μϋςω του Internet Banking ςτην Ελλϊδα αυξϊνονται με ϋνα ρυθμό τησ 

τϊξησ του 25% ετηςύωσ. ύμφωνα με ςτοιχεύα τησ ΔIA (Διατραπεζικϊ υςτόματα), 

το 2004 πραγματοποιόθηκαν 61.967.130 ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ ςυνολικόσ αξύασ 

€ 129 δισ, ςημειώνοντασ αύξηςη κατϊ 24%, ςε ςύγκριςη με το 2003, οπότε 

πραγματοποιόθηκαν 59.155.141 ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ ςυνολικόσ αξύασ € 104 

δισ. ύμφωνα με δημοςιεύματα ςτον τύπο, κατϊ το 2006 περύπου 500 εκατ. ευρώ 

διακινούνταν καθημερινϊ ςτην Ελλϊδα μϋςω ηλεκτρονικών ςυναλλαγών, δηλαδό 

χωρύσ τη χρόςη μετρητών και επιταγών. Σα περιθώρια ανϊπτυξησ, όμωσ, εύναι πολύ 

μεγαλύτερα, καθώσ υπολογύζεται ότι ςτην Ελλϊδα το 95% των ςυναλλαγών 
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πραγματοποιεύται με μετρητϊ, όταν το αντύςτοιχο ποςοςτό ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη 

ανϋρχεται ςτο 70%. 

 

το Γρϊφημα 16 απεικονύζεται η ςταθερότητα τησ χρόςησ του E–Banking κατϊ την 

τριετύα 2004 – 2006, ςύμφωνα με την ϋρευνα E – metrics, από την AGB Nielsen Media 

Research. 

 

 

Γρϊφημα 16 : Φρόςη E–Banking ςτην Ελλϊδα 2004–2006 

 

 

 

Αντύθετα με τουσ ιδιώτεσ που εμφανύζονται διςτακτικού, πιο πρόθυμεσ να 

υιοθετόςουν την Ηλεκτρονικό Σραπεζικό φαύνεται ότι εύναι οι ελληνικϋσ 

επιχειρόςεισ. ύμφωνα με ϋρευνα που δημοςιεύθηκε για λογαριαςμό τησ Deutsche 

Bank το 2007, το 72% κατϊ προςϋγγιςη των ελληνικών επιχειρόςεων 

χρηςιμοπούηςαν το Internet για τραπεζικϋσ και χρηματοοικονομικϋσ ςυναλλαγϋσ 

κατϊ το 2006. Σο ποςοςτό αυτό εύναι εντυπωςιακό για τη χώρα μασ αν αναλογιςτεύ 

κανεύσ τα χαμηλϊ ποςοςτϊ διεύςδυςησ του ευρυζωνικού Internet. Ϊτςι, ενώ το 

ποςοςτό διεύςδυςησ τησ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ ςτουσ ιδιώτεσ υπολεύπεται κατϊ 
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πολύ του ευρωπαώκού μϋςου όρου, το αντύςτοιχο ποςοςτό για τισ επιχειρόςεισ εύναι 

ακριβώσ ςτο μϋςο όρο, ο οπούοσ για την Ευρωπαώκό Ϊνωςη των 27 διαμορφώθηκε 

ςτο 72% το 2006. 

 

το Γρϊφημα 17 απεικονύζονται τα ποςοςτϊ χρόςησ του Internet Banking τόςο από 

την πλευρϊ των ιδιωτών όςο και από την πλευρϊ των επιχειρόςεων, που ύςχυαν 

ςτην Ελλϊδα το 2006. 

 

Γρϊφημα 17 : Διεύςδυςη Internet Banking ςε Ιδιώτεσ – Επιχειρόςεισ το 2006 

 

Πηγό : Παρατηρητόριο για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ, DB Research 

3.5 ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ INTERNET BANKING ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

τον πύνακα 12 παρουςιϊζεται το πλόθοσ των χρηςτών του Internet Banking ςτον 

κόςμο κατϊ το χρονικό διϊςτημα 2000 – 2004. Γύνεται φανερό από τα ςτοιχεύα του 

πύνακα ότι μϋχρι και το 2004 την πρώτη θϋςη ςε παγκόςμιο επύπεδο ςτη χρόςη του 

Internet Banking εύχε η δυτικό Ευρώπη και μϊλιςτα με μεγϊλη διαφορϊ τησ τϊξησ 

του 154% από τισ Η.Π.Α. Οι αναλυτϋσ τησ Global Market Insite που διεξόγαγαν ϋρευνα 

ςχετικϊ με την διεύςδυςη του Internet Banking και κατϋληξαν ςε παρόμοια 

αποτελϋςματα, επιςημαύνουν ότι η πιο ςυχνό χρόςη ςτισ χώρεσ τησ Γηραιϊσ Ηπεύρου 

οφεύλεται ςτα πιο υψηλϊ επύπεδα ηλεκτρονικόσ αςφϊλειασ που όδη ϋχουν 

εφαρμόςει οι ευρωπαώκϋσ τρϊπεζεσ. Kϊποιεσ από αυτϋσ ϋχουν εφαρμόςει το ςύςτημα 

πιςτοπούηςησ δύο παραγόντων (Two-Factor Authentication). 
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Πύνακασ 12 : Αριθμόσ Φρηςτών Internet Banking ςτον κόςμο 

Περιοχό (Εκατομμύρια Φρόςτεσ) 2000 2001 2002 2003 2004 

ΔΤΣΙΚΗ ΕΤΡΨΠΗ 18,6 28,0 37,8 47,7 57,9 

Η.Π.Α. 9,9 14,7 17,1 20,4 22,8 

Ιαπωνύα 2,5 6,5 11,9 19,6 21,8 

Αςύα – Ειρηνικόσ (Εκτόσ Ιαπωνύασ) 2,4 4,4 6,8 9,8 13,8 

Τπόλοιποσ Κόςμοσ 1,0 1,7 3,1 5,1 6,1 

ύνολο 34,4 55,3 76,7 102,6 122,3 

Πηγό : International Data Corporation 

 

την Ευρώπη παρατηρούνται μεγϊλεσ διαφορϋσ ςτην υιοθϋτηςη και χρόςη τησ 

Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ από χώρα ςε χώρα. Μεγαλύτερη διϊδοςη του Internet 

Banking παρουςιϊζουν, όπωσ εύναι φυςικό, χώρεσ τησ Βόρειασ Ευρώπησ όπου εκτόσ 

του υψηλού βιοτικού επιπϋδου, παρατηρεύται επιπλϋον και μεγϊλη διϊδοςη τόςο του 

διαδικτύου όςο και των νϋων τεχνολογιών γενικότερα. Ϊτςι, κατϊ το 2005 το 

ποςοςτό των χρηςτών του διαδικτύου που εύχαν υιοθετόςει την πραγματοπούηςη 

τραπεζικών αλλϊ και χρηματιςτηριακών ςυναλλαγών μϋςω του Internet ςε χώρεσ 

όπωσ η Υινλανδύα, η Νορβηγύα, η Ιςλανδύα και η Εςθονύα όταν μεταξύ 70% και 80%. 

Η τελευταύα, αν και δεν ανόκει ςτισ πλούςιεσ χώρεσ του Βορρϊ, εντούτοισ 

παρουςιϊζει εντυπωςιακϊ ποςοςτϊ αποδοχόσ των νϋων τεχνολογιών. Τψηλϊ 

ποςοςτϊ διεύςδυςησ τησ τϊξησ του 60% με 70% μετρόθηκαν και ςε ουηδύα και 

Ολλανδύα, χώρεσ που παραδοςιακϊ εμφϊνιζαν μεγϊλα ποςοςτϊ διϊδοςησ τησ 

ευρυζωνικότητασ και τησ καινοτομύασ. Αντιθϋτωσ, χώρεσ τισ νότιασ και ανατολικόσ 

Ευρώπησ παρουςιϊζουν χαμηλϊ ποςοςτϊ διϊδοςησ τησ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, Ελλϊδα, Βουλγαρύα, Ρουμανύα, Σουρκύα, Ουγγαρύα, Σςεχύα και 

Πολωνύα παρουςιϊζουν τα μικρότερα ποςοςτϊ που φτϊνουν μϋχρι το 20% του 

ςυνόλου των χρηςτών του Internet. Σϋλοσ, μεταξύ των χωρών τησ Μεςογεύου 

πρωτοπορύα όςον αφορϊ το ποςοςτό διϊδοςησ παρατηρεύται ςτην Ιςπανύα όπου το 

30% – 40% των χρηςτών του Internet δηλώνουν ότι χρηςιμοποιούν τη Διαδικτυακό 

Σραπεζικό. 
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την Εικόνα 1 που ακολουθεύ, απεικονύζεται ο χϊρτησ τησ Ευρώπησ με διαφορετικϊ 

χρώματα όςον αφορϊ τα ποςοςτϊ των χρηςτών τησ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ επύ 

του ςυνόλου των χρηςτών του διαδικτύου για το ϋτοσ 2005. Ο μϋςοσ όροσ διϊδοςησ 

του Internet Banking ςτην Ευρώπη των 27 για το 2006, ςύμφωνα με τη γερμανικό 

Bitkom, ανόλθε ςτο 21%, ενώ για την ύδια χρονιϊ υπολογύςτηκε ότι το 32% των 

Γερμανών ηλικύασ 16 ϋωσ 74 ετών (περύπου 20 εκατομμύρια Γερμανού) 

χρηςιμοποιούςαν το Διαδύκτυο για τισ τραπεζικϋσ τουσ ςυναλλαγϋσ. ύμφωνα με 

ϋρευνα τησ Datamonitor αναφορικϊ με τη διαχρονικό πορεύα διϊδοςησ του Internet 

Banking ςτην Ευρώπη, το 2003 οι πελϊτεσ των τραπεζών που διεκπεραύωναν τισ 

ςυναλλαγϋσ τουσ μϋςω του Internet ανϋρχονταν ςε 60 εκατομμύρια. Ο αριθμόσ 

αυτόσ, παρουςιϊζοντασ μια μϋςη ετόςια αύξηςη τησ τϊξησ του 9,1%, προςϋγγιςε το 

2007 τα 80 εκατομμύρια (Γρϊφημα 17). 

 

Εικόνα 1 : Διϊδοςη Internet Banking ςτην Ευρώπη 

 

Πηγό : DB Research, Eurostat, Forrester, WDI, World Gazetteer, 2005 
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Γρϊφημα 18 : Αριθμόσ Πελατών Internet Banking ςτην Ευρώπη 

3.6 ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ INTERNET BANKING 

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΔΙΑΔΟΗ 

Βαςικό αιτύα τησ μικρόσ εξοικεύωςησ των Ελλόνων με το Internet Banking αποτελεύ, 

ςύμφωνα με τισ τρϊπεζεσ, η καθυςτερημϋνη ςε ςχϋςη με την υπόλοιπη Ευρώπη 

διεύςδυςη του Διαδικτύου και των νϋων τεχνολογιών ςτη χώρα μασ. Σα πιςτωτικϊ 

ιδρύματα ςτην Ελλϊδα που προςφϋρουν τη δυνατότητα διενϋργειασ τραπεζικών 

ςυναλλαγών μϋςα από το Internet υςτερούν ςε ςχϋςη με τα αντύςτοιχα ςτην 

Ευρώπη και τισ Η.Π.Α., καθώσ τα τελευταύα εφαρμόζουν πρακτικϋσ διϊδοςησ του 

Internet Banking με την παροχό κινότρων, όπωσ τα φθηνότερα επιτόκια όταν τα 

προώόντα διατύθενται από το Διαδύκτυο ό ακόμη την προώθηςη προώόντων μόνο 

μϋςα από αυτό το κανϊλι. Επιπλϋον, οι Ϊλληνεσ αντιμετωπύζουν με ςχετικό 

επιφύλαξη τη νϋα αυτό μορφό τραπεζικόσ λόγω τησ μεγϊλησ δυςπιςτύασ που 

επιδεικνύουν ςε ό,τι αφορϊ την αςφϊλεια των ςυναλλαγών. το γεγονόσ αυτό 

ςυμβϊλουν αποφαςιςτικϊ και τα πολλϊ φαινόμενα ηλεκτρονικόσ απϊτησ που 

παρατηρούνται. Ψσ τισ αρχϋσ του 2006 περύπου 2.500 Ϊλληνεσ εύχαν πϋςει θύμα 

ηλεκτρονικόσ απϊτησ πληρώνοντασ 4 εκατ. ευρώ το χρόνο, κυρύωσ μϋςω κλοπόσ 

αριθμού και κωδικών πιςτωτικών και χρεωςτικών καρτών. Ψσ αποτϋλεςμα των 

παραπϊνω, οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ παρουςιϊζονται διςτακτικϋσ και απρόθυμεσ να 

προβούν ςτη δημιουργύα καινοτομικών προώόντων που θα ςτηρύζονται ςε ςύγχρονα 
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μϋςα πληρωμών, δεδομϋνου ότι η αποδοχό τουσ αναμϋνεται να εύναι περιοριςμϋνη 

και να μην δικαιολογεύ το ύψοσ τησ απαιτούμενησ επϋνδυςησ. 

 

Για να ξεπεραςτούν τα υφιςτϊμενα εμπόδια και να αποκτόςει η Διαδικτυακό 

Σραπεζικό ακόμα μεγαλύτερη αποδοχό από το ελληνικό κοινό, ιδιαύτερα ςημαντικό 

θεωρεύται η ενημϋρωςη εκ μϋρουσ των τραπεζών τόςο ςε θϋματα αςφαλεύασ όςο και 

ςε θϋματα που αφορούν τισ ύδιεσ τισ παρεχόμενεσ από τισ τρϊπεζεσ υπηρεςύεσ και 

των πλεονεκτημϊτων που θα αποκομύςουν οι πελϊτεσ από τη Διαδικτυακό 

Σραπεζικό. Πρϋπει, με ϊλλα λόγια, να υιοθετηθεύ εκ μϋρουσ των τραπεζών μια 

πελατοκεντρικό αντύληψη που θα ςτοχεύει ςτο να βοηθόςει τον πελϊτη να 

ςτρϋφεται ςτο κανϊλι που τον εξυπηρετεύ καλύτερα και να αφαιρεύ τυχόν 

αναςφϊλειεσ όςον αφορϊ τη χρόςη του καναλιού. Παρϊδειγμα εξϊλλου αποτελούν 

και οι αυτόματεσ ταμειολογιςτικϋσ μηχανϋσ (ΑΣΜ), καθώσ όταν τισ ειςόγαγαν οι 

τρϊπεζεσ τα πρώτα χρόνια χρηςιμοποιούνταν από λύγουσ πελϊτεσ (innovators, early 

adopters), ενώ ςόμερα η χρόςη τουσ αποτελεύ καθημερινότητα για την μεγϊλη 

πλειοψηφύα των Ελλόνων. 

 

Ενδιαφϋροντα αποτελϋςματα αναφορικϊ με τουσ παρϊγοντεσ που ςυντελούν ςτη 

διϊδοςη του Internet Banking προϋκυψαν από ϋρευνα που διεξόχθη το 2006 ςτη 

Γερμανύα. ύμφωνα με την ϋρευνα αυτό, οι ςημαντικότεροι παρϊγοντεσ για την 

υιοθϋτηςη του On-line Banking εύναι η ευρυζωνικότητα, η κατοχό εκ μϋρουσ του 

πελϊτη ενόσ χρηματοοικονομικού προώόντοσ, η ανώτερη μόρφωςη, η αςφϊλεια των 

ςυναλλαγών, το χρονικό διϊςτημα χρόςησ του Internet, το φύλο και το υψηλό 

ειςόδημα. Κϊποιοσ που ϋχει ευρυζωνικό ςύνδεςη Internet ϋχει κατϊ 13,5% 

μεγαλύτερη πιθανότητα να πραγματοποιόςει on-line τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ. Η 

πιθανότητα ο πελϊτησ μιασ τρϊπεζασ να χρηςιμοποιόςει το Internet Banking 

αυξϊνεται κατϊ 5,6% όταν κατϋχει κϊποιο ϊλλο χρηματοοικονομικό προώόν τησ 

τρϊπεζασ. Κατϊ 5,3% και κατϊ 5,1% αυξϊνεται η πιθανότητα όταν ο πελϊτησ ϋχει 

ανώτερη μόρφωςη ό όταν θεωρεύ τισ ςυναλλαγϋσ αςφαλεύσ αντύςτοιχα. Κϊθε 

επιπλϋον χρόνοσ χρόςησ του Internet αυξϊνει την πιθανότητα χρόςησ του Internet 

Banking κατϊ 4%, ενώ όταν ο πελϊτησ εύναι ϊντρασ ϋχει κατϊ 3,7% μεγαλύτερη 

πιθανότητα να χρηςιμοποιεύ το Internet Banking από ό,τι αν όταν γυναύκα. Σϋλοσ, το 
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καθαρό ειςόδημα επηρεϊζει τη χρόςη του Internet Banking κατϊ μόλισ 0,8%. Σα 

ςτοιχεύα τησ ϋρευνασ ςυνοψύζονται ςτο Γρϊφημα 18 που ακολουθεύ. 

 

 

Γρϊφημα 19 : Παρϊγοντεσ Διϊδοςησ του Internet Banking 

 

 

Η ςπουδαιότητα τησ ευρυζωνικότητασ ωσ παρϊγοντασ υιοθϋτηςησ του Internet 

Banking προκύπτει και από την ϋρευνα τησ Eurostat το 2006 που αφορούςε την 

Ευρωπαώκό Ϊνωςη των 27 κρατών – μελών. ύμφωνα με τα αποτελϋςματϊ τησ, το 

51% επύ των χρηςτών του Internet που εύχαν ευρυζωνικό ςύνδεςη ςτο ςπύτι 

δόλωςαν ότι ϋχουν πραγματοποιόςει τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ μϋςω διαδικτύου. Σο 

αντύςτοιχο ποςοςτό αυτών που εύχαν ςύνδεςη PSTN ό ISDN και πραγματοπούηςαν 

τϋτοιου εύδουσ ςυναλλαγϋσ ανόλθε μόλισ ςτο 35%. 
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§ 4. ΣΟ E–BANKING 

ΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΣΡΑΠΕΖΕ ΗΜΕΡΑ 

4.1 ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ 

Σο Internet Banking ςτην Ελλϊδα όδη ϋχει ςυμπληρώςει μια δεκαετύα ζωόσ, καθώσ η 

πρώτη τραπεζικό ςυναλλαγό ςτην Ελλϊδα μϋςω του διαδικτύου πραγματοποιόθηκε 

ςτισ αρχϋσ του 1998. Σο πρώτο βόμα όςον αφορϊ τισ διαδικτυακϋσ τραπεζικϋσ 

εφαρμογϋσ το ϋκανε η Εγνατύα Σρϊπεζα που ιδρύθηκε το 1991 ςτη Θεςςαλονύκη. Με 

την παρουςύαςη του Web Teller η ςυγκεκριμϋνη τρϊπεζα δεν απϋβλεπε ςε τερϊςτια 

ανταπόκριςη ςτη νϋα υπηρεςύα, καθώσ ο αριθμόσ των χρηςτών του Internet ςτη 

χώρα την εποχό εκεύνη όταν μικρόσ. ε πρώτη φϊςη, ςτόχοσ τησ όταν να ενιςχυθεύ η 

εικόνα τησ. Η εμπειρύα που απϋκτηςε η Εγνατύα Σρϊπεζα ςτισ ηλεκτρονικϋσ 

ςυναλλαγϋσ ϋχει ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξη μιασ πιο ολοκληρωμϋνησ προςϋγγιςησ του 

Internet ςτον τραπεζικό χώρο. Ο ανταγωνιςμόσ μεταξύ των τραπεζών εντεύνεται με 

απόρροια οι τρϊπεζεσ να θϋλουν ςυνεχώσ να προςαρμοςτούν ςτισ νϋεσ ςυνθόκεσ και 

τα δεδομϋνα, προςπαθώντασ να βελτιώνουν τισ υπηρεςύεσ τουσ ώςτε να ϋχουν το 

ανταγωνιςτικό πλεονϋκτημα και να αυξϊνουν την αποδοτικότητα τουσ. τόχοσ, 

πλϋον, των τραπεζών που ειςόλθαν ςτο χώρο του Internet Banking όταν και 

ςυνεχύζει να εύναι η ευρύτερη ανϊπτυξη του δικτυακού τουσ τόπου, η ςυνεχόσ 

βελτύωςη των υπηρεςιών που προςφϋρουν μϋςω τησ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ, 

καθώσ και η δημιουργύα πληθώρασ υπηρεςιών που να καλύπτουν ολόκληρο το 

φϊςμα των τραπεζικών ςυναλλαγών. Πρωτοπόροσ εύναι η Σρϊπεζα Πειραιώσ, η 

οπούα προχωρϊ ϋνα βόμα παραπϋρα και αποτελεύ τη μοναδικό τρϊπεζα που παρϋχει 

τη δυνατότητα αποςτολόσ ενόσ ποςού από το λογαριαςμό ενόσ πελϊτη ςε ϋναν 

ςυγκεκριμϋνο παραλόπτη. Δεν πρόκειται για ϋμβαςμα καθώσ ο παραλόπτησ ϋχει το 

δικαύωμα να παραλϊβει τα χρόματα από οποιοδόποτε ΑΣΜ τησ Σρϊπεζασ Πειραιώσ 

πληκτρολογώντασ μόνο ϋναν κωδικό που αποςτϋλλεται αυτόματα, από το Διαδύκτυο 

ςτο κινητό που δηλώνει ο πελϊτησ. Ο παραλόπτησ δεν χρειϊζεται να ϋχει λογαριαςμό 

ςτην Σρϊπεζα Πειραιώσ ούτε κϊρτα για το ΑΣΜ. Αρκεύ να γνωρύζει τον κωδικό και το 

ακριβϋσ ποςό που ϋχει ςταλεύ. 
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Οι υπόλοιπεσ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ ϋχουν μια καλό ϋωσ πολύ καλό παρουςύα ςτο E–

Banking. Περιλαμβϊνουν περιοριςμϋνεσ ωςτόςο ςυναλλαγϋσ, όπωσ η Citibank, η 

οπούα περιλαμβϊνει πλϋον και αυτόνομη υποςτόριξη πιςτωτικών καρτών, όμωσ δεν 

ϋχει το προςδοκώμενο εύροσ ςυναλλαγών. Η Εμπορικό Σρϊπεζα ακόμη δεν 

περιλαμβϊνει αυτόνομη εκτϋλεςη των ςυναλλαγών ούτε υποςτηρύζει εμβϊςματα ςτο 

εξωτερικό προσ το παρόν. 

4.2 ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΨ 

Ο όμιλοσ Πειραιώσ αποτελεύ ϋναν από τουσ πιο 

δυναμικούσ και δραςτόριουσ τησ ελληνικόσ 

οικονομύασ. Η Σρϊπεζα Πειραιώσ ιδρύθηκε το 1916. 

Σο ηλεκτρονικό δύκτυο τραπεζικόσ τησ Winbank του ομύλου Πειραιώσ δημιουργόθηκε 

τον Ιανουϊριο του 2000 ωσ η πρώτη ολοκληρωμϋνη υπηρεςύα Ηλεκτρονικόσ 

Σραπεζικόσ ςτην Ελλϊδα και αποτελεύ αυτόνομη επιχειρηματικό μονϊδα αυτόσ. Σο 

επύςημο λανςϊριςμϊ τησ πραγματοποιόθηκε ςτισ 17 Μαρτύου 2000. Η Winbank ϋχει 

κερδύςει 24 βραβεύα από οργανιςμούσ ςε Ελλϊδα και εξωτερικό για την καινοτομύα 

και τισ υπηρεςύεσ τησ, ενώ εύναι η πρώτη ελληνικό υπηρεςύα Ηλεκτρονικόσ 

Σραπεζικόσ πιςτοποιημϋνη κατϊ ISO 9001:2000. 

 

Η αύτηςη για πρόςβαςη ςτισ υπηρεςύεσ Internet Banking τησ Winbank μπορεύ να 

γύνει ςε οποιοδόποτε κατϊςτημα τησ Πειραιώσ εφόςον ϋχει ανοιχτεύ ϋνασ 

καταθετικόσ λογαριαςμόσ ςτην τρϊπεζα. Ο πελϊτησ παραλαμβϊνει αυθημερόν τουσ 

προςωπικούσ του οκταψόφιουσ κωδικούσ (User ID, Password), αντύγραφο τησ 

ςύμβαςησ καθώσ και οδηγύεσ χρόςησ των προςφερόμενων υπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ 

Σραπεζικόσ μϋςα ςε ϋνα κουτύ (Bank in a box). Εναλλακτικϊ, η αύτηςη μπορεύ να γύνει 

on-line, οπότε οι κωδικού αποςτϋλλονται από τη Winbank ςτον πελϊτη με courier. Σο 

κόςτοσ ϋκδοςησ των κωδικών ανϋρχεται ςτα 5 ευρώ6, ενώ ο χρόςτησ μπορεύ να 

ξεκινόςει να ςυναλλϊςςεται μϋςω του Internet εντόσ μιασ εργϊςιμησ ημϋρασ από την 

υποβολό τησ αύτηςησ και την παραλαβό των κωδικών. Να προςθϋςουμε ότι το 

                                                             
6 ύμφωνα με το τιμολόγιο υπηρεςιών που ανακούνωςε η τρϊπεζα για το 2007. 
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ςύςτημα παραπϋμπει ςε υποχρεωτικό αλλαγό του Κωδικού Αςφαλεύασ (PIN) κϊθε 2 

μόνεσ. 

 

Οι εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ ποςών κϊτω από 600 ευρώ την ημϋρα γύνονται χωρύσ 

πρόςθετο κωδικό. Για ποςϊ ϊνω τω 600ευρώ, η Winbank ςτϋλνει ϋνα μοναδικό 

αριθμό μϋςω SMS ςτο κινητό του χρόςτη, το extraPIN ό ο πελϊτησ προμηθεύεται τη 

ςυςκευό extraPIN, με 8 ευρώ το χρόνο, η οπούα αντικαθιςτϊ τα μηνύματα sms. 

 

το site τησ Winbank η επικοινωνύα με τον χρόςτη εύναι πολύ φιλικό και η πλοόγηςη 

εύκολη, θϋτοντασ ςτη διϊθεςη του χρόςτη όλεσ τισ υπηρεςύεσ για τισ τραπεζικϋσ 

ςυναλλαγϋσ από το ςπύτι. Ϊνα ιδιαύτερα χρόςιμο χαρακτηριςτικό εύναι η δυνατότητα 

ανανϋωςησ του χρόνου που απομϋνει με ϋνα κλικ ςτο κϊτω αριςτερϊ τμόμα τησ 

οθόνησ. Σο menu υπηρεςιών εύναι ιδιαύτερα εύχρηςτο, καθώσ οι υπηρεςύεσ 

ομαδοποιούνται ςτα εξόσ : Φαρτοφυλϊκιο, Πληρωμϋσ, Μεταφορϋσ/Εμβϊςματα, 

Φρηματιςτόριο, Alerts, Τπηρεςύεσ Πελϊτη, Αιτόςεισ Προώόντων, Ρυθμύςεισ Αςφϊλειασ. 

 

Από την επιλογό «Φαρτοφυλάκιο» ο πελϊτησ ϋχει τη δυνατότητα να διαχειριςτεύ 

τουσ λογαριαςμούσ του ςτην τρϊπεζα, να ενημερωθεύ για τισ χρεώςεισ και τισ 

πιςτώςεισ αυτών, καθότι η εφαρμογό εμφανύζει τισ τελευταύεσ 10 κινόςεισ και ο 

χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει τισ επόμενεσ ό τισ προηγούμενεσ δϋκα, και να ζητόςει να 

λαμβϊνει με e–mail τισ κινόςεισ των λογαριαςμών για το χρονικό διϊςτημα που 

επιθυμεύ (μϋχρι 6 μόνεσ). Επιπλϋον, ςτην ενότητα αυτό ϋχει τη δυνατότητα να 

διαχειριςτεύ τισ κϊρτεσ, τα δϊνεια και τισ επιταγϋσ που πιθανώσ ϋχει. Όςον αφορϊ τη 

διαχεύριςη των πιςτωτικών καρτών, παρϋχονται οι ακόλουθεσ δυνατότητεσ: 

ςυνοπτικό παρουςύαςη με το τρϋχον υπόλοιπο και το διαθϋςιμο ποςό για αγορϋσ, 

εμφϊνιςη αναλυτικών ςτοιχεύων τησ κϊρτασ αλλϊ και επιλογό των ςυναλλαγών για 

μια ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο. Ϊνα μοναδικό και ιδιαύτερα χρόςιμο  

χαρακτηριςτικό εύναι η εμφϊνιςη των εγκεκριμϋνων κινόςεων. Πρόκειται για τισ 

αγορϋσ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ, οι οπούεσ ϋχουν εγκριθεύ αλλϊ δεν ϋχουν ακόμα  

«περϊςει» ςτο λογαριαςμό τησ κϊρτασ. Παρϊλληλα, ενημερώνεται το διαθϋςιμο ποςό 

ςτην πιςτωτικό κϊρτα, ϋτςι ώςτε να μη χρειϊζεται να κϊνει ο κϊτοχοσ τησ κϊρτασ 

πρϊξεισ. Οι ςυναλλαγϋσ που αφορούν ςτουσ λογαριαςμούσ, ςτισ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, 

ςτα δϊνεια και ςτη μεταφορϊ των ποςών ςε ϊλλουσ λογαριαςμούσ τησ ύδιασ 
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τρϊπεζασ γύνονται ςε πραγματικό χρόνο. Παρόλο που ο λογαριαςμόσ θα χρεωθεύ 

αυτόματα, δεν «φαύνεται» η ςυγκεκριμϋνη ςυναλλαγό ςτισ κινόςεισ τησ κϊρτασ, αν 

πρόκειται για πληρωμό τησ πιςτωτικόσ κϊρτασ, ούτε θα αλλϊξει αυτόματα το 

διαθϋςιμο υπόλοιπο. 

την επιλογό «Πληρωμέσ» ο πελϊτησ ϋχει τη δυνατότητα να εξοφλεύ χρϋη από 

πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, να πληρώνει αςφϊλιςτρα καθώσ και λογαριαςμούσ επιλεγμϋνων 

εταιριών ςταθερόσ και κινητόσ τηλεφωνύασ, λογαριαςμούσ ΔΕΚΟ και ςυνδρομητικόσ 

τηλεόραςησ. Επύςησ, διαθϋτει τη δυνατότητα πληρωμόσ ςε πϊνω από 150 

επιχειρόςεισ. Η τρϊπεζα δεν επιτρϋπει την επιλογό δϋςμευςησ του ποςού, το οπούο 

αφαιρεύται από το λογαριαςμό του χρόςτη τη ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα πληρωμόσ. 

Δύνεται η δυνατότητα τησ ϊμεςησ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με την οπούα η χρϋωςη του 

λογαριαςμού θα γύνει την ύδια ημϋρα. Επιπλϋον, ςτουσ επαγγελματύεσ με την επιλογό 

πληρωμϋσ μϋςω αρχεύου εύναι εφικτό τόςο η μιςθοδοςύα του προςωπικού όςο και οι 

ϊμεςεσ μαζικϋσ πληρωμϋσ των προμηθευτών. 

Η επιλογό «Μεταφορέσ/Εμβάςματα» παρϋχει τη δυνατότητα μεταφορϊσ 

κεφαλαύων τόςο μεταξύ λογαριαςμών του ύδιου πελϊτη όςο και αποςτολό 

κεφαλαύων ςε λογαριαςμούσ τρύτων ςε τρϊπεζεσ του εςωτερικού και του 

εξωτερικού. Ο αποςτολϋασ μπορεύ να ςυμπληρώςει τον αριθμό ΙΒΑΝ, που εύναι και η 

πιο ςυνηθιςμϋνη περύπτωςη. Παρϊλληλα, μπορεύ να τον αποθηκεύςει, δύνοντασ του 

μια φιλικό ονομαςύα, ϋτςι ώςτε να τον χρηςιμοποιόςει και πϊλι. 

Η ενότητα «Φρηματιςτήριο» αφορϊ την πραγματοπούηςη χρηματιςτηριακών 

ςυναλλαγών και μεταξύ ϊλλων περιλαμβϊνει την αγοραπωληςύα μετοχών, τη 

ςυμμετοχό ςε δημόςιεσ εγγραφϋσ, την real-time παρακολούθηςη των τιμών των 

μετοχών του δεύκτη του Φ.Α. και την real-time πληροφόρηςη για τισ ιςοτιμύεσ ξϋνων 

νομιςμϊτων καθώσ και των δεικτών ξϋνων αγορών. 

Η υπηρεςύα «Alerts» παρϋχει ενημϋρωςη ςτον πελϊτη ςε πραγματικό χρόνο για τισ 

τραπεζικϋσ του ςυναλλαγϋσ μϋςω e-mail, sms ό τηλεφωνόματοσ από τραπεζικό 

αντιπρόςωπο. 

Με την επιλογό «Τπηρεςίεσ Πελάτη», ο πελϊτησ ϋχει τη δυνατότητα να φϋρει το 

Winbank Internet ςτα μϋτρα του. Ειδικότερα, μπορεύ να κϊνει ρυθμύςεισ ωσ προσ τον 

τρόπο εμφϊνιςησ τησ υπηρεςύασ, να ενημερώνεται για θϋματα αςφαλεύασ, να βρύςκει 

χρόςιμεσ πληροφορύεσ για επιτόκια, αμοιβαύα κεφϊλαια και τιμϋσ ςυναλλϊγματοσ και 

να βλϋπει τισ ςυναλλαγϋσ του που βρύςκονται προσ ϋγκριςη. 
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Μϋςω τησ ενότητασ «Αιτήςεισ Προΰόντων», μπορεύ να γύνει κατϊθεςη on-line 

αιτόςεων με ςκοπό την απόκτηςη προώόντων τησ Σρϊπεζασ Πειραιώσ όπωσ 

πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, καταθετικού λογαριαςμού και δϊνεια. Η Σρϊπεζα Πειραιώσ, με την 

υπηρεςύα Winlife, μοναδικό αυτό τη ςτιγμό ςτην Ελλϊδα, επιτρϋπει την 

πραγματοπούηςη on-line δωρεϊν ςε φιλανθρωπικϋσ ό οικολογικϋσ οργανώςεισ, 

εύκολα και με αςφϊλεια μϋςω πιςτωτικόσ κϊρτασ. 

 

Ιδιαύτερη ςημαςύα ϋχει αποδοθεύ από τον Όμιλο Πειραιώσ ςτην αςφϊλεια των 

ςυναλλαγών των πελατών του μϋςω των ηλεκτρονικών δικτύων εξυπηρϋτηςησ. Για 

το ςκοπό αυτό, ϋχει ςυνεργαςτεύ με εξειδικευμϋνεσ εταιρύεσ διεθνούσ κύρουσ, όπωσ 

τη VERISIGN, τη VISA INTERNATIONAL, τη MICROSOFT και την IBM Γερμανύασ. Η 

τρϊπεζα για να εξαςφαλύςει το απόρρητο τησ μεταφορϊσ των δεδομϋνων 

χρηςιμοποιεύ αςφαλό ςύνδεςη και κρυπτογρϊφηςη με βϊςη το πρωτόκολλο 

κρυπτογρϊφηςησ SSL–128bits. Επιπρόςθετα, για την εκτϋλεςη ςυγκεκριμϋνων 

ςυναλλαγών η χρόςη του κωδικού extra PIN εύναι απαραύτητη. Σο extra PIN εύναι 

ϋνασ κωδικόσ PIN με περιοριςμϋνη διϊρκεια ζωόσ καθώσ ιςχύει για 5 λεπτϊ. Αυτό 

ςημαύνει ότι ακόμα κι αν υποκλαπεύ, δε θα εύναι χρόςιμο για μελλοντικό χρόςη. Για 

λόγουσ αςφαλεύασ, αν δεν υπϊρξει καμύα δραςτηριότητα για 7 λεπτϊ, γύνεται 

αυτόματη αποςύνδεςη από την πλατφόρμα Winbank Internet. Για την καλύτερη 

εξυπηρϋτηςη των πελατών η Winbank δύνει τη δυνατότητα ελϋγχου και ανανϋωςησ 

του χρόνου παραμονόσ ςτην υπηρεςύα ώςτε να μην αποςυνδϋεται ο πελϊτησ εφόςον 

δεν το επιθυμεύ και να ολοκληρώνει τισ ςυναλλαγϋσ του. 

 

Σο 2006 επιτεύχθηκε για ϋκτη ςυνεχόμενη χρονιϊ ϋνασ από τουσ κύριουσ 

ςτρατηγικούσ ςτόχουσ τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ τησ Σρϊπεζασ Πειραιώσ, τησ 

Winbank, που εύναι η διατόρηςη τησ κορυφαύασ θϋςησ ςτην αγορϊ. Εξαιρετικϊ υψηλό 

εύναι το ποςοςτό ικανοπούηςησ των πελατών/χρηςτών των υπηρεςιών, καθώσ το 

94% των πελατών δόλωςαν ικανοποιημϋνοι ϋωσ πολύ ικανοποιημϋνοι με το Internet 

Banking τησ τρϊπεζασ. την υπηρεςύα Internet Banking οι επιςκϋψεισ αυξόθηκαν 

κατϊ 56%, ο αριθμόσ ενεργών πελατών κατϊ 32% και ο αριθμόσ εγχρόματων 

ςυναλλαγών κατϊ 33%. Επύ των ςυνολικών ςυναλλαγών τησ τρϊπεζασ, μϋςω των 

υπηρεςιών Winbank εκτελϋςτηκε το 67% των πληρωμών ΙΚΑ, το 75% των 

πληρωμών ΣΕΒΕ, το 65% των πληρωμών ΥΠΑ και το 49% των εμβαςμϊτων. Κατϊ 
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το 2006 το Internet Banking επιςκϋπτονταν περύπου 7.500 πελϊτεσ καθημερινϊ, ενώ 

υπόρξαν ημϋρεσ που εξυπηρετόθηκαν πϊνω από 14.000 πελϊτεσ και περιςςότερεσ 

από 11.500 εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ. Οι χρόςτεσ τησ υπηρεςύασ τηλε–ειδοποιόςεων 

αυξόθηκαν κατϊ 39% και παρϋλαβαν περύπου 950.000 μηνύματα (e-mail, sms, 

τηλεφωνόματα). 

 

την Εικόνα 2 που ακολουθεύ απεικονύζονται ςχηματικϊ οι υπηρεςύεσ Internet 

Banking που προςφϋρει η Winbank ςτουσ πελϊτεσ τησ. 

 

 

Εικόνα 2 : Δυνατότητεσ Internet Banking τησ Winbank 
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4.3 ALPHA BANK 

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και εύναι μύα από τισ 

μεγαλύτερεσ τρϊπεζεσ ςτην Ελλϊδα. Με 675 

Καταςτόματα, ο Όμιλοσ τησ Alpha Bank δραςτηριοποιεύται και ςτη διεθνό τραπεζικό 

αγορϊ. Σο Alpha Web Banking ξεκύνηςε το 1998 ςυμπληρώνοντασ τα όδη υπϊρχοντα 

εναλλακτικϊ δύκτυα Alphaphone και Alphaline, που προςϋφεραν εξυπηρϋτηςη μϋςω 

τηλεφώνου και προςωπικού ηλεκτρονικού υπολογιςτό αντύςτοιχα. 

 

Η υπηρεςύα Alpha Web Banking μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ τόςο από ιδιώτεσ όςο και 

από επιχειρόςεισ. Προςφϋρει μεγϊλη γκϊμα δυνατοτότων οι οπούεσ ςυνοψύζονται ςε 

πληροφοριακϋσ υπηρεςύεσ (για τα υπόλοιπα και τισ κινόςεισ των προδηλωμϋνων 

λογαριαςμών καταθϋςεων, για τισ τιμϋσ μετοχών επιλεγμϋνων εταιριών του Φ.Α. 

καθώσ και για τουσ δεύκτεσ τιμών μετοχών του Φ.Α., όπωσ διαμορφώνονται κατϊ τη 

διϊρκεια ςυνεδριϊςεωσ του Φ.Α. με διαφορϊ ενημερώςεωσ 25 λεπτών περύπου, για 

την αναλυτικό θϋςη και αποτύμηςη του χαρτοφυλακύου, για τα υπόλοιπα των 

επενδυτικών λογαριαςμών Αμοιβαύων Κεφαλαύων κ.ϊ.), υπηρεςύεσ διαχεύριςησ και 

ακύρωςησ πληρωμών πιςτωτικών καρτών, δανεύων και τελών κυκλοφορύασ και 

ϊλλων οφειλών προσ επιλεγμϋνεσ εταιρύεσ, καθώσ και υπηρεςύεσ προγραμματιςμού 

μεταφορϊσ κεφαλαύων. Σο μενού από το οπούο ο πελϊτησ καλεύται να επιλϋξει τη 

ςυναλλαγό που θϋλει να πραγματοποιόςει περιλαμβϊνει τα εξόσ: Καταθϋςεισ, Κϊρτεσ 

– Δϊνεια, Μεταφορϋσ, Πληρωμϋσ, Φαρτοφυλϊκια, Διαχεύριςη, Πληροφορύεσ. 

 

Για να αποκτόςει κϊποιοσ πρόςβαςη ςτο δύκτυο Web Banking τησ Alpha Bank πρϋπει 

να τηρεύ τουλϊχιςτον ϋναν λογαριαςμό καταθϋςεων ςε Ευρώ ςτη ςυγκεκριμϋνη 

τρϊπεζα. Επιπλϋον, πρϋπει να υποβϊλει την αύτηςη εγγραφόσ ςτο εναλλακτικό 

δύκτυο τησ τρϊπεζασ. Η υποβολό αυτό μπορεύ να γύνει με τρεισ τρόπουσ: 

1ον : ε κϊποιο κατϊςτημα τησ τρϊπεζασ όπου ο πελϊτησ θα παραλϊβει την «Κϊρτα 

υνδρομητό», ςτην οπούα αναγρϊφεται και ο Κωδικόσ υνδρομητό και ςτη ςυνϋχεια 

θα παραλϊβει ταχυδρομικϊ τον Μυςτικό Κωδικό ςτη διεύθυνςη που ϋχει δηλώςει 

ςτην αύτηςό του. 

2ον : Σηλεφωνικϊ και 
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3ον : Ηλεκτρονικϊ μϋςα από το site τησ τρϊπεζασ. 

τισ περιπτώςεισ δύο και τρύα, αφού παραλϊβει ο πελϊτησ ταχυδρομικϊ τον Μυςτικό 

Κωδικό, ςτη διεύθυνςη που ϋχει δηλώςει ςτην αύτηςό του, μπορεύ να προςϋλθει ςε 

οποιοδόποτε κατϊςτημα τησ τραπϋζησ για να παραλϊβει την «Κϊρτα υνδρομητό», 

ςτην οπούα αναγρϊφεται και ο Κωδικόσ υνδρομητό. Η εγγραφό ςτην υπηρεςύα 

πραγματοποιεύται δωρεϊν. 

 

Η πλοόγηςη εύναι εύκολη, καθώσ οι επιλογϋσ βρύςκονται ςτο πϊνω μϋροσ τησ οθόνησ 

αλλϊ και ο τρόποσ επικοινωνύασ με το χρόςτη εύναι απλόσ και λειτουργικόσ. Η 

ςύνδεςη γύνεται με τη χρόςη του κωδικού και του αντύςτοιχου κωδικού αριθμού. 

την αρχικό οθόνη ςύνδεςησ υπϊρχει ϋνασ ακόμα πρόςθετοσ κωδικόσ αςφαλεύασ. 

υμπληρώνοντϊσ τον, ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να εκτελϋςει εγχρόματεσ 

ςυναλλαγϋσ. Διαφορετικϊ, το μόνο που μπορεύ να κϊνει εύναι να δει πληροφορύεσ για 

το υπόλοιπο του λογαριαςμού και των πιςτωτικών καρτών του. Ο πρόςθετοσ 

κωδικόσ αςφϊλειασ δημιουργεύται αυτόματα από μια ειδικό ςυςκευό, η οπούα εύναι 

μικρό ςε μϋγεθοσ, ςαν μπρελόκ. Πατώντασ τη δημιουργούνται μοναδικού 

πενταψόφιοι αριθμού μιασ χρόςησ. Η Alpha όταν από τισ πρώτεσ τρϊπεζεσ που 

ενςτερνύςτηκαν τη μϋθοδο των μοναδικών αριθμών για τισ εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ. 

Σο κόςτοσ ανϋρχεται ςτα € 7. Η χρόςη τησ «υςκευόσ Πρόςθετου Κωδικού 

Αςφαλεύασ» ςε ςυνδυαςμό με τον Κωδικό υνδρομητό και τον Μυςτικό Κωδικό 

ςυμβϊλει ςτην ιςχυρότερη ταυτοπούηςη του ςυνδρομητό. 

 

Η τρϊπεζα δύνει ϋμφαςη ςτην αςφϊλεια των ςυναλλαγών και διαβεβαιώνει ότι ςε 

κϊθε εκτελούμενη ςυναλλαγό γύνεται κρυπτογρϊφηςη (128 bit encryption)7 των 

μηνυμϊτων που ανταλλϊςςονται. Επιπλϋον, ςε περύπτωςη που επιχειρηθεύ ςύνδεςη 

με την υπηρεςύα και πληκτρολογηθεύ πϋντε ςυνεχόμενεσ φορϋσ λϊθοσ ο μυςτικόσ 

κωδικόσ, η ςυνδρομό ‘‘κλειδώνεται’’ αυτόματα, ενώ παρϊλληλα αν κατϊ τη χρόςη 

του ςυςτόματοσ δεν εκτελεςτεύ καμύα ςυναλλαγό μϋςα ςε διϊςτημα 20 λεπτών, τότε 

το ςύςτημϊ αποςυνδϋει αυτόματα τον χρόςτη (‘‘Idle Timeout’’). 

 

                                                             
7 Η κρυπτογρϊφηςη με 128bit ςημαύνει ότι υπϊρχουν 2128 πιθανϊ κλειδιϊ που χρηςιμοποιούνται για 
την κρυπτογρϊφηςη των μηνυμϊτων από τον Internet Explorer ςτον server τησ τρϊπεζασ. Για αυτόν 
τον λόγο, η κρυπτογρϊφηςη ςτα 128bit θεωρεύται πρακτικϊ αδύνατο να παραβιαςτεύ. 
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ε ό,τι αφορϊ τουσ λογαριαςμούσ, ο χρόςτησ μπορεύ να δει τη ςυνολικό εικόνα με το 

υπόλοιπο του λογαριαςμού, τισ προβλϋψεισ και τα ποςϊ που ϋχουν δεςμευτεύ από το 

E–Banking ό ϊλλα εναλλακτικϊ δύκτυα. Οι κινόςεισ των λογαριαςμών εμφανύζονται 

ςε απλό μορφό ιςτοςελύδασ, χωρύσ όμωσ να μπορεύ κϊποιοσ να τισ επιλϋξει για 

περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ. Αρκετϋσ φορϋσ εμφανύζεται και μια ςυγκεντρωτικό 

εγγραφό. Κϊνοντασ κλικ ςε αυτόν, παρουςιϊζονται οι επιμϋρουσ κινόςεισ για τη 

χρονικό περύοδο, χωρύσ να υπϊρχει η δυνατότητα τησ επιλογόσ τησ χρονικόσ 

περιόδου για την οπούα ενδιαφϋρεται ο χρόςτησ. 

 

Η διαχεύριςη των πιςτωτικών καρτών ϋχει βελτιωθεύ. Ο χρόςτησ βλϋπει τα ςτοιχεύα 

τησ κϊρτασ, το πιςτωτικό τησ όριο, καθώσ και την ημερομηνύα και το ποςό για την 

ελϊχιςτη καταβολό. Επύςησ, ϋχει τη δυνατότητα να επιλϋξει τισ τελευταύεσ ό 

παλαιότερεσ κινόςεισ. την πρώτη περύπτωςη, εμφανύζονται οι τελευταύεσ 

ςυναλλαγϋσ τησ πιςτωτικόσ κϊρτασ, ενώ ςτην δεύτερη οι ςυγκεντρωτικϋσ εγγραφϋσ 

των τριών τελευταύων μηνών. Δεν υπϊρχει βϋβαια η δυνατότητα να δει κϊποιοσ τισ 

ςυναλλαγϋσ από προηγούμενεσ μόνεσ ούτε φυςικϊ να επιλϋξει το χρονικό διϊςτημα 

που θϋλει. Μπορεύ πϊντωσ να δει τισ αναλυτικϋσ κινόςεισ των τριών τελευταύων 

μηνών. Ϊνα ιδιαύτερα χρόςιμο χαρακτηριςτικό εύναι οι ςυναλλαγϋσ ςε εκκρεμότητα, 

όπου εμφανύζεται ϋνα ςυνολικό ποςό για τισ εγκεκριμϋνεσ ςυναλλαγϋσ. 

 

Όςον αφορϊ τισ πληρωμϋσ, αυτϋσ γύνονται την ημερομηνύα που ορύζει ο 

ςυναλλαςςόμενοσ χωρύσ να πραγματοποιούνται ςε πραγματικό χρόνο, εκτόσ από τισ 

μεταφορϋσ ςτην ύδια την τρϊπεζα. Οι περιςςότερεσ πληρωμϋσ πραγματοποιούνται 

την επόμενη ημϋρα. Τπϊρχει, επύςησ, η επιλογό για την ϊμεςη δϋςμευςη του ποςού 

από τον λογαριαςμό, η οπούα δεν εύναι διαθϋςιμη μετϊ τισ 23:00. Η Alpha Bank 

υποςτηρύζει τα εμβϊςματα ςε τρϊπεζεσ του εςωτερικού και του εξωτερικού, ενώ 

προςφϋρει και τη δυνατότητα τησ επιλογόσ των εξόδων για την προμόθεια του 

εμβϊςματοσ. Επιπλϋον, ο ςυναλλαςςόμενοσ μπορεύ να δει το ςύνολο τησ προμόθειασ 

που θα χρεωθεύ ςτο λογαριαςμό του ανϊλογα με την παραλόπτρια τρϊπεζα. 

 

Η αποδοχό των ηλεκτρονικών δικτύων τησ Alpha Bank από τουσ πελϊτεσ εύναι 

μεγϊλη και αυξϊνεται από χρόνο ςε χρόνο. Κατϊ το 2006 ποςοςτό 14,8% του 
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ςυνόλου των ςυναλλαγών τησ τρϊπεζασ πραγματοποιόθηκε μϋςω του Alpha Web 

Banking. 

4.4 ASPIS BANK 

Η Aspis Bank Ανώνυμη Σραπεζικό Εταιρύα, ιδρύθηκε το 

1992 και απετϋλεςε την πρώτη ιδιωτικό ςτεγαςτικό 

τρϊπεζα ςτην Ελλϊδα. Σο 2001 ενεκρύθη η επϋκταςη 

του ςκοπού τησ με τη μετατροπό τησ από ςτεγαςτικό 

ςε εμπορικό και η αλλαγό τησ επωνυμύασ τησ από ΑΠΙ ΣΕΓΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

ςε ASPIS ΒΑΝΚ Α.Σ.Ε. Από το 2001 ξεκινϊ να προςφϋρει ςτουσ πελϊτεσ τησ υπηρεςύεσ 

on-line Banking. 

 

Η τρϊπεζα προςφϋρει τη δυνατότητα διενϋργειασ πλόθουσ τραπεζικών ςυναλλαγών 

μϋςω διαδικτύου (Πληροφορύεσ για την κύνηςη των λογαριαςμών, on-line μεταφορϊ 

χρημϊτων μεταξύ των λογαριαςμών, on-line πληρωμϋσ πιςτωτικών καρτών, 

πληρωμϋσ των ΔΕΚΟ, πϊγιεσ εντολϋσ πληρωμών κ.ϊ.) με την υπηρεςύα on-line 

Banking, ενώ μϋςω του on-line Trading υπϊρχει δυνατότητα επενδυτικών και 

χρηματιςτηριακών ςυναλλαγών (εμφϊνιςη δυναμικού χαρτοφυλακύου, καταχώρηςη 

εντολών και ϊμεςη διαβύβαςη ςτο Φ.Α. ςε πραγματικό χρόνο, δημιουργύα και 

παρακολούθηςη εικονικού χαρτοφυλακύου μϋχρι 10 μετοχών κ.ϊ.). Η επικοινωνύα με 

το χρόςτη ςτηρύζεται ςε μια καλαύςθητη οθόνη, με τισ βαςικϋσ επιλογϋσ να 

εμφανύζονται ςτο αριςτερό τμόμα τησ και τισ επιμϋρουσ υπηρεςύεσ δύπλα ςε μορφό 

αναδυομϋνου μενού. Η διαδικαςύα ςύνδεςησ του E–Banking γύνεται με το 

ςυνηθιςμϋνο τρόπο, πληκτρολογώντασ τον κωδικό χρόςτη και τον αντύςτοιχο 

κωδικό αριθμό. Τπϊρχει, επύςησ, η δυνατότητα η ειςαγωγό των Username και 

Password να γύνει με τη χρόςη ενόσ εικονικού πληκτρολόγιο οθόνησ, το οπούο 

παρϋχει ϋνα πιο φιλικό περιβϊλλον αλλϊ ταυτόχρονα και την απαραύτητη αςφϊλεια, 

ώςτε να μην εύναι δυνατό η υποκλοπό των κωδικών κατϊ την πληκτρολόγηςη μϋςω 

των κακόβουλων προγραμμϊτων που κατορθώνουν να καταγρϊψουν τα πλόκτρα 

από το πραγματικό πληκτρολόγιο. Αναφορικϊ πϊντωσ με την αςφϊλεια, η τρϊπεζα 

διαβεβαιώνει ότι οι ςελύδεσ που αφορούν τισ υπηρεςύεσ on-line Banking και onl-ine 
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Trading βρύςκονται ςε αςφαλϋσ Server και αναγνωρύζονται από το ειδικό ςόμα 

αυθεντικότητασ τησ VeriSignTM. 

 

Η υλοπούηςη τησ Aspis Bank δεν χρηςιμοποιεύ ψηφιακϊ πιςτοποιητικϊ ούτε τισ 

ςυςκευϋσ μοναδικών αριθμών. Αντύθετα, ςτισ περιπτώςεισ των εγχρόματων 

ςυναλλαγών (πληρωμϋσ και εμβϊςματα), υιοθετεύ μια δικό τησ υλοπούηςη, ϋναν 

ακόμη κωδικό, ϋνα αριθμό ςυνδεδεμϋνο με το λογαριαςμό του χρόςτη (CIF Number). 

Επιπλϋον, οι κωδικού ειςόδου και το ΡΙΝ δεν αλλϊζουν ποτϋ από την ύδια την τρϊπεζα 

παρϊ μόνο με την παρϋμβαςη του χρόςτη από την επιλογό διαχεύριςησ του 

λογαριαςμού του. 

 

Η υποςτόριξη των λογαριαςμών περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα του λογαριαςμού, το 

υπόλοιπο, τισ τελευταύεσ κινόςεισ και γενικότερα τη διαχεύριςό του. Οι ςυνδεδεμϋνοι 

λογαριαςμού του δικαιούχου εμφανύζονται ςε μορφό λύςτασ. Ο χρόςτησ, με μια 

πρώτη ματιϊ, μπορεύ να δει το υπόλοιπο και τον τύπο του λογαριαςμού. Επιλϋγοντασ 

ϋνα λογαριαςμό, βλϋπει τα αναλυτικϊ ςτοιχεύα του και το υποκατϊςτημα ςτο οπούο 

ανόκει. Για να παρακολουθόςει τισ κινόςεισ του, θα πρϋπει να επιλϋξει την 

αντύςτοιχη λειτουργύα, όπου μπορεύ να ορύςει τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο. Σο 

ςύςτημα περιορύζει την επιλογό ςτο διϊςτημα μόνο ενόσ μόνα, αλλϊ ο χρόςτησ ϋχει 

τη δυνατότητα να αναζητόςει τισ κινόςεισ οποιαςδόποτε χρονολογύασ και 

παλαιότητασ. Θα μπορούςε, πϊντωσ, να υπϊρχει ϋνα κουμπύ επιςτροφόσ από την 

οθόνη με τα αποτελϋςματα. Ο ςυναλλαςςόμενοσ ϋχει επύςησ τη δυνατότητα να δει 

μόνο τισ τελευταύεσ κινόςεισ από την αντύςτοιχη επιλογό (mini statement). Από εδώ, 

μπορεύ να επιλϋξει το πλόθοσ των τελευταύων κινόςεων που θϋλει να εμφανιςτούν 

ςτη λύςτα με τα αποτελϋςματα. Η λύςτα με τισ κινόςεισ ςυνοδεύεται από την 

αιτιολογύα και μια μικρό ανϊλυςη μαζύ με τον αριθμό αναφορϊσ του ςυςτόματοσ και 

φυςικϊ την αιτιολογύα. τισ περιςςότερεσ οθόνεσ υπϊρχει η υποςτόριξη τησ 

εκτύπωςη από το αντύςτοιχο κουμπύ. 

 

Οι πληρωμϋσ που μπορούν να γύνουν από το E–Banking τησ Aspis Bank εύναι 

περιοριςμϋνεσ. Τποςτηρύζονται οι δημόςιοι οργανιςμού (ΥΠΑ, ΙΚΑ ΣΕΒΕ) και οι  

εξοφλόςεισ των λογαριαςμών ΟΣΕ και κινητόσ τηλεφωνύασ. 
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Με τα εμβϊςματα δύνεται η δυνατότητα μεταφορϊσ των χρημϊτων ςε λογαριαςμούσ 

τησ ύδιασ αλλϊ και ϊλλων τραπεζών. Η προμόθεια των εμβαςμϊτων δεν εύναι 

ξεκϊθαρη. Επιπλϋον, το ςύςτημα δεν επιτρϋπει την επιλογό του τρόπου τησ 

προμόθειασ ούτε τη χρονικό ςτιγμό τησ εκτϋλεςησ. 

 

Η υποςτόριξη των πιςτωτικών καρτών περιορύζεται ςτην πληρωμό και ςε μια 

αναλυτικό εικόνα που περιλαμβϊνει το υπόλοιπο τησ κϊρτασ και την τελευταύα 

πληρωμό. Δεν μπορεύ δηλαδό ο χρόςτησ να δει τισ ςυναλλαγϋσ τησ πιςτωτικό κϊρτασ 

ούτε κϊποιον από τουσ αναλυτικούσ λογαριαςμούσ που του ςτϋλνει η τρϊπεζα με το 

ταχυδρομεύο. 

4.5 EUROBANK – EFG 

Ο όμιλοσ Eurobank EFG, μϋλοσ του EFG Bank 

European Financial Group με ϋδρα τη Γενεύη, 

ιδρύθηκε το 1990 με την αρχικό επωνυμύα 

«Ευρωεπενδυτικό Σρϊπεζα» και με ςτόχο την παροχό 

κυρύωσ επενδυτικών υπηρεςιών. όμερα, η Eurobank εύναι ϋνασ Ευρωπαώκόσ 

οργανιςμόσ με προςωπικό ϊνω των 19.000 ανθρώπων και παρϋχει τα προώόντα και 

τισ υπηρεςύεσ του τόςο μϋςα από 1.300 ςημεύα παρουςύασ, όςο και μϋςα από 

εναλλακτικϊ δύκτυα διϊθεςησ. Η υπηρεςύα Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ τησ τρϊπεζασ 

ξεκύνηςε μϋςα ςτο 2000 και ςτην αρχό τησ λειτουργύασ τησ οι πελϊτεσ αυτού του 

νϋου εναλλακτικού δικτύου τραπεζικόσ εύχαν ςτη διϊθεςό τουσ τισ εξόσ υπηρεςύεσ: 

 Πραγματοπούηςη on-line αιτόςεων για τα προώόντα τησ τρϊπεζασ, 

 Ενημϋρωςη για το υπόλοιπο και την ανϊλυςη των λογαριαςμών, 

 Μεταφορϊ χρημϊτων μεταξύ προςωπικών λογαριαςμών και λογαριαςμών 

τρύτων, 

 Πληρωμό πιςτωτικών καρτών Eurobank/MasterCard και Eurobank/VISA. 

Επιπλϋον, μπορούςαν να διεκπεραιώςουν και κϊποιεσ βαςικϋσ χρηματιςτηριακϋσ 

ςυναλλαγϋσ όπωσ αγοραπωληςύα μετοχών και παρακολούθηςη τησ εξϋλιξησ των 

εντολών αγορϊσ και πώληςησ. 
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Με την πϊροδο των χρόνων οι υπηρεςύεσ αυτϋσ εξελύχθηκαν και ςόμερα η τρϊπεζα 

προςφϋρει ϋναν πλόρη και λειτουργικό γκιςϋ ςτουσ πελϊτεσ τησ παρϋχοντϊσ τουσ 

μια από τισ πιο ολοκληρωμϋνεσ λύςεισ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ ςτην Ελλϊδα. Οι 

ςυναλλαγϋσ που μπορούν να εκτελεςτούν μϋςω του διαδικτύου απευθύνονται τόςο 

ςε ιδιώτεσ όςο και ςε επιχειρόςεισ. 

 

Οι τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ E–Banking που απολαμβϊνουν οι εταιρικού πελϊτεσ εύναι: 

• Τπόλοιπα και κινόςεισ λογαριαςμών 

• Σηλεειδοποιόςεισ μϋςω sms & e-mail για ημερόςιεσ κινόςεισ λογ/ςμών και 

πιςτωτικών καρτών 

• Πληροφορύεσ, κινόςεισ και υπόλοιπα δανεύων 

• Πληρωμό Δόςεων Δανεύων 

• Πληροφορύεσ πληρωμόσ ΥΠΑ 

• Πληρωμό ΥΠΑ, ΙΚΑ, ΣΕΒΕ 

• Προγραμματιςμϋνεσ υναλλαγϋσ (πληρωμϋσ, μεταφορϋσ, εμβϊςματα) 

• Δημιουργύα, Ενημϋρωςη, Προςθόκη, Διαγραφό Ομαδικών Πληρωμών (προσ 

προμηθευτϋσ, πληρωμϋσ μιςθοδοςύασ κ.λπ.) 

• Μεταφορϊ χρημϊτων μεταξύ προςωπικών λογαριαςμών 

• Μεταφορϊ χρημϊτων ςε λογαριαςμούσ τρύτων τησ Eurobank 

• Μεταφορϋσ χρημϊτων ςε λογαριαςμούσ εςωτερικού εκτόσ Eurobank 

• Μεταφορϋσ χρημϊτων ςε λογαριαςμούσ εξωτερικού (Εμβϊςματα, ςυνδρομό ςε 

εφημερύδεσ και περιοδικϊ κ.ϊ.) 

• Αποςτολό Προςωπικών Μηνυμϊτων 

• Αλλαγό Κωδικού Ειςόδου (Password) 

• Ευρετόριο Λογαριαςμών Eurobank 

• Ευρετόριο Λογαριαςμών ϊλλων Σραπεζών Εςωτερικού 

• υναλλαγματικϋσ Ιςοτιμύεσ 

• Διαχεύριςη Πιςτοποιητικών 

• Υόρτιςη/επαναφόρτιςη προπληρωμϋνησ κϊρτασ 

• Πληρωμό πιςτωτικόσ κϊρτασ Eurobank (προςωπικό και τρύτου προςώπου) 

• Πληρωμό πιςτωτικόσ κϊρτασ ϊλλησ τρϊπεζασ 

• Πληρωμϋσ ϊλλων λογαριαςμών (EFG Leasing, Filmnet/Nova, GMAC, Ford Credit, 

Serfin, Firen, BMW Austria Bank GMBH, Otenet, ΕΠΑ Υυςικό Αϋριο, ΕΠΑ Μελϋτεσ, 
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ΕΠΑ Καταςκευϋσ, ΕΠΑ Σροποποιόςεισ, Volkswagen Bank, Ελληνογερμανικό 

Αγωγό, Επαγγελματικό Σαμεύο Αςφϊλιςησ Οικονομολόγων, ΕΛΑΣΙΚΑ ΜΙΕΛΕΝ 

Α.Β.Ε.Ε., SFS HELLAS FINANCE CONSUMER A.E., ΙΑΣΑ BSP, IATA CASS, NET ONE 

A.E., Σαμεύο Επαγγελματικόσ Αςφϊλιςησ Γεωτεχνικών Ελλϊδοσ) 

• Αύτηςη ϋκδοςησ μπλοκ επιταγών κ.ϊ. 

 

Επύςησ, δύνεται και η δυνατότητα ςχεδιαςμού τησ υπηρεςύασ Web Banking βϊςει των 

φυςικών διαδικαςιών των εταιρικών πελατών, με διαφορετικϊ δικαιώματα και 

εγκριτικϊ επύπεδα ανϊ χρόςτη και ανϊ ςυναλλαγό μϋςω: επιλογόσ απεριορύςτου 

αριθμό χρηςτών για την πραγματοπούηςη των ςυναλλαγών, οριςμού ςυγκεκριμϋνων 

δικαιωμϊτων και ημερόςιων ορύων ανϊ ςυναλλαγό, ανϊ λογαριαςμό και χρόςτη και 

μϋςω τησ δυνατότητασ αύτηςησ/ϋγκριςησ ςυναλλαγών, ώςτε να πραγματοποιούνται 

οι ςυναλλαγϋσ με τισ ύδιεσ διαδικαςύεσ και εγκριτικϊ επύπεδα που χρηςιμοποιούνται 

και ςτο φυςικό κόςμο. Επιπλϋον, οι προμόθειεσ ςτισ εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ εύναι οι 

χαμηλότερεσ από εκεύνεσ ϊλλων τραπεζών και οι περιςςότερεσ ςυναλλαγϋσ 

εκτελούνται ςε πραγματικό χρόνο. Η Eurobank εύναι η μοναδικό τρϊπεζα που 

παρϋχει, από το Internet, τη δυνατότητα μεταφορϊσ χρημϊτων από την πιςτωτικό 

κϊρτα ςε ςυγκεκριμϋνο λογαριαςμό με μια κύνηςη (χρϋωςη πιςτωτικού ορύου), μια 

ςυναλλαγό που ιςοδυναμεύ με την ανϊληψη μετρητών, γι’ αυτό ϊλλωςτε χρεώνεται 

με την ανϊλογη προμόθεια. Για την καλύτερη διεκπεραύωςη των ςυναλλαγών, η 

Eurobank προςφϋρει μια ςειρϊ από ευρετόρια με λογαριαςμούσ και πιςτωτικϋσ 

ϊλλων τραπεζών. 

 

Τπϊρχει ακόμη η επιλογό «υνολική Εικόνα», όπου εμφανύζονται όλα τα προώόντα, 

το υπόλοιπο των λογαριαςμών και το ςύνολο των υποχρεώςεων του χρόςτη. Η 

«Διαχείριςη των λογαριαςμών» περιλαμβϊνει τη δυνατότητα να δεύτε το 

υπόλοιπό ςασ, πληροφορύεσ για το λογαριαςμό ςασ και τον αριθμό ΙΒΑΝ. Οι κινόςεισ 

των λογαριαςμών παρουςιϊζονται με ϋναν απλό και ιδιαύτερα λειτουργικό τρόπο. Σο 

ιςτορικό των κινόςεων ξεκινϊ από το 2002. Η διαχεύριςη των πιςτωτικών καρτών 

εύναι πλόρησ. υγκεκριμϋνα, περιλαμβϊνει την πληρωμό τησ κϊρτασ από το 

λογαριαςμό, τη δυνατότητα να δει κανεύσ το υπόλοιπο και τισ ςυναλλαγϋσ που ϋχουν 

γύνει. Οι κινόςεισ των πιςτωτικών καρτών εύναι χωριςμϋνεσ ςύμφωνα με τισ μηνιαύεσ 

καταςτϊςεισ που ταχυδρομούνται, επιτρϋποντασ ςτο ςυναλλαςςόμενο να δει 
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παλαιότερεσ κινόςεισ μϋχρι και ϋξι μόνεσ πριν. Επύςησ, εύναι εφικτό η πληρωμό μιασ 

πιςτωτικόσ κϊρτασ που ανόκει ςε ϊλλη τρϊπεζα και απαιτεύ προμόθεια (€ 0,30). 

 

Η διαχεύριςη των εμβαςμϊτων εύναι πλόρησ και αποτελεύ ϋνα από τα δυνατϊ ςημεύα 

τησ Eurobank. Η μεταφορϊ χρημϊτων ςε λογαριαςμούσ ςτη Eurobank διακρύνεται 

για ϋνα μοναδικό και ιδιαύτερα χρόςιμο χαρακτηριςτικό. Εμφανύζεται το 

ονοματεπώνυμο του παραλόπτη πριν από την τελικό επιβεβαύωςη. Ϊτςι, ο 

αποςτολϋασ εύναι ςύγουροσ για την ορθότητα τησ ςυναλλαγόσ, όπωσ ακριβώσ 

ςυμβαύνει ςτο γκιςϋ. 

 

Οι χρηματιςτηριακϋσ υπηρεςύεσ E–Banking που απολαμβϊνουν οι εταιρικού πελϊτεσ 

εύναι: 

• Οικονομικϋσ Αναλύςεισ 

• Ζωντανό Παρακολούθηςη τησ ςυνεδρύαςησ του Φ.Α.Α. 

• On-line Παρουςύαςη Νϋων τησ Αγορϊσ 

• On-line Παρουςύαςη ενδοςυνεδριακών δεδομϋνων και ticker Φ.Α.Α. 

• Ημερόςιο χόλιο 

• Εταιρικϊ Νϋα 

• Εταιρικϋσ Πρϊξεισ 

• Ιςολογιςμού και Αριθμοδεύκτεσ Ειςηγμϋνων Εταιριών 

• Δημόςιεσ Εγγραφϋσ 

• Ημερόςιο Κλεύςιμο Μετοχών, Παραγώγων, Αμοιβαύων Κεφαλαύων 

• Ημερόςιο Δελτύο Σιμών Ομολόγων Ελληνικού Δημοςύου 

• Δελτύο Σιμών Εμπορευμϊτων 

• Διεθνεύσ Δεύκτεσ 

• Ημερόςιο και Ιςτορικό Γρϊφημα Μετοχών 

 

Για την απόκτηςη πρόςβαςησ ςτισ προαναφερθεύςεσ υπηρεςύεσ Internet Banking, 

εύναι απαραύτητο οι ενδιαφερόμενοι να εύναι κϊτοχοι μιασ οποιαςδόποτε κϊρτασ 

Eurobank (αναλόψεων, πιςτωτικόσ, κ.λπ.), καθώσ ο 16ψόφιοσ αριθμόσ που 

αναγρϊφεται πϊνω ςε αυτόν αποτελεύ το ϋνα από τα δύο ςτοιχεύα ταυτοπούηςόσ 

τουσ ςτην υπηρεςύα. Σο δεύτερο ςτοιχεύο ταυτοπούηςησ εύναι ο προςωπικόσ κωδικόσ 

πρόςβαςησ (password), μοναδικόσ για κϊθε χρόςτη τησ υπηρεςύασ. Για τη διενϋργεια 
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ςυναλλαγών ςτισ οπούεσ ο παραλόπτησ δεν εύναι γνωςτόσ και ςυνεπώσ εμπεριϋχουν 

ρύςκο (πχ. μεταφορϋσ ςε τρύτουσ, εμβϊςματα), η Σρϊπεζα δεν αρκεύται ςε αυτό το 

επύπεδο ταυτοπούηςησ του χρόςτη αλλϊ απαιτεύ μια επιπλϋον δικλεύδα αςφαλεύασ, 

την ψηφιακό πιςτοπούηςη. Σο ψηφιακό πιςτοποιητικό8 (digital certificate) αποτελεύ 

το μϋςο που παρϋχει τη δυνατότητα ςτον κϊτοχό του να υπογρϊφει ψηφιακϊ όλεσ 

τισ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ που εκτελεύ. Για την ϋκδοςη προςωπικού ψηφιακού 

πιςτοποιητικού, απαιτεύται ο κωδικόσ ϋκδοςησ πιςτοποιητικού (Certificate). Για την 

ϋκδοςη των κωδικών (password, certificate) απαιτεύται η ςυμπλόρωςη μιασ αύτηςησ 

η οπούα μπορεύ να γύνει εύτε ςε κϊποιο από τα καταςτόματα τησ τρϊπεζασ εύτε 

ηλεκτρονικϊ, οπότε οι κωδικού ςτϋλνονται ςτον πελϊτη μϋςω courier. Οι κωδικού 

μπορούν να εκδοθούν και on-line με το πϊτημα ενόσ κουμπιού ςτο site τησ τρϊπεζασ. 

Οι κωδικού που εκδύδονται με αυτόν τον τρόπο εύναι μοναδικού, όχι όμωσ και 

προςωπικού. Για να γύνουν προςωπικού οι κωδικού θα πρϋπει να γύνει κλόςη ςτην 

υπηρεςύα EuroPhone Banking και απαραύτητη προώπόθεςη για να ολοκληρωθεύ η 

διαδικαςύα εγγραφόσ εύναι ο καλών να εύναι πελϊτησ EuroPhone Banking. 

 

τη Eurobank η αςφϊλεια των ςυναλλαγών αποτελεύ ύψιςτη προτεραιότητα και γι’ 

αυτό οι επενδύςεισ ςε αυτό τον τομϋα υπόρξαν και ςυνεχύζουν να εύναι ιδιαύτερα 

ςημαντικϋσ. Η υιοθϋτηςη τεχνολογύασ αιχμόσ με πρωτόκολλα επικοινωνύασ και 

μηχανιςμούσ ταυτοπούηςησ μοναδικϊ για τα ελληνικϊ δεδομϋνα, καθιςτούν την 

Eurobank πρωτοπόρο ςτη διαςφϊλιςη των ηλεκτρονικών ςυναλλαγών. Η τρϊπεζα 

χρηςιμοποιεύ το πρωτόκολλο SSL – 128 bits το οπούο εξαςφαλύζει την αςφϊλεια των 

ςυναλλαγών μϋςω διαδικτύου. Η πρόςβαςη ςτα ςυςτόματα τησ Eurobank (servers) 

προςτατεύεται από τελευταύα τεχνολογύα Firewall, η οπούα επιτρϋπει τη χρόςη 

ςυγκεκριμϋνων υπηρεςιών απαγορεύοντασ, παρϊλληλα, την πρόςβαςη ςε 

ςυςτόματα και βϊςεισ δεδομϋνων με απόρρητα ςτοιχεύα και πληροφορύεσ τησ 

Σρϊπεζασ ςε μη αναγνωριςμϋνουσ χρόςτεσ. Μια επιπλϋον δικλεύδα αςφαλεύασ 

αποτελεύ η αυτόματη αποςύνδεςη χρόςτη. Η ολοκλόρωςη μιασ ςυναλλαγόσ 

επιτρϋπεται μϋςα ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο χρονικό όριο (15 λεπτϊ) μετϊ τη λόξη του 

οπούου το ςύςτημα αποςυνδϋει τον χρόςτη αυτόματα. Επύςησ, προςφϋρεται η 

δυνατότητα απεγκατϊςταςησ και εγκατϊςταςησ ενόσ ςυγκεκριμϋνου 

                                                             
8 Σα Χηφιακϊ Πιςτοποιητικϊ εύναι ηλεκτρονικϊ αρχεύα που χρηςιμοποιούνται για να ταυτοποιούν 
μοναδικϊ τον πελϊτη. Βαςύζονται ςτην υποδομό Δημοςύου Κλειδιού (Public Key Infrastructure). 
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πιςτοποιητικού, μεταφϋροντϊσ το από τον ϋναν υπολογιςτό ςτον ϊλλο. Επιπλϋον, 

δύνεται η δυνατότητα ςτο χρόςτη να δημιουργόςει το δικό του προςωπικό μενού 

επιλογών και να διαχειριςτεύ το προφύλ του, το οπούο περιλαμβϊνει, μεταξύ των 

ϊλλων, τουσ κωδικούσ πρόςβαςησ, τα πιςτοποιητικϊ και τα ευρετόρια. 

 

Η Ηλεκτρονικό Σραπεζικό τησ τρϊπεζασ ϋχει λϊβει πολλϋσ διακρύςεισ τόςο ςε εθνικό 

όςο και ςε διεθνϋσ επύπεδο. Η πιο πρόςφατη από αυτϋσ όρθε από το διεθνούσ κύρουσ 

αμερικϊνικο περιοδικό ‘‘Global Finance’’ που ανϋδειξε την Eurobank ωσ την 

«Καλύτερη Σρϊπεζα ςτην παροχό υπηρεςιών ςτουσ καταναλωτϋσ μϋςω Διαδικτύου» 

(«Best Consumer Internet Bank») για το 2007. Ελληνικϊ περιοδικϊ όπωσ το RAM, το 

PC WORLD και το PC MAGAZINE ςε ϋρευνεσ που δημοςύευαν τα προηγούμενα χρόνια 

κατϋταςςαν το Internet Banking τησ τρϊπεζασ ςτισ πρώτεσ θϋςεισ ανϊμεςα ςτισ 

ομοειδεύσ εφαρμογϋσ ςτην Ελλϊδα. 

4.6 GENIKI BANK 

Η Γενικό Σρϊπεζα τησ Ελλϊδασ ιδρύθηκε το 

1937. τισ 5 Μαρτύου του 2004 ο γαλλικόσ 

όμιλοσ τησ Societe Gennerale γύνεται ο 

κυριότεροσ μϋτοχοσ με το 50,01% και το όνομα τησ τρϊπεζασ αλλϊζει από Γενικό 

Σρϊπεζα τησ Ελλϊδασ ςε Geniki Bank. Σο 2006 ανϋπτυξε το νϋο εναλλακτικό δύκτυο 

Internet Banking. 

 

Σο E–Banking τησ ΓΕΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ εύναι μια πρόςφατη υλοπούηςη που φαύνεται 

να βαςύζεται ςτην τεχνολογύα ΝΕΣ τησ Microsoft (Ιςτοςελύδεσ .aspx). Τποςτηρύζει τισ 

βαςικϋσ τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ μϋςα από ϋνα απλό και λιτό δικτυακό τόπο. Η 

επικοινωνύα με το χρόςτη εύναι εύκολη και φιλικό και ςτηρύζεται ςε μια καλαύςθητη 

οθόνη, με τισ βαςικϋσ επιλογϋσ να εμφανύζονται ςτο αριςτερό τμόμα τησ και τισ 

επιμϋρουσ υπηρεςύεσ ςτο βαςικό παρϊθυρο, ςε μορφό ετικϋτασ. Οι υπηρεςύεσ του 

GENIKI E–Banking που αφορούν τόςο ιδιώτεσ όςο και επιχειρόςεισ ϋχουν 

ομαδοποιηθεύ ςε 5 ενότητεσ και κατϊ αυτόν τον τρόπο παρουςιϊζονται ςτον πελϊτη 

με τη μορφό μενού επιλογών. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο πελϊτησ μπορεύ να επιλϋξει από το 
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μενού: Ενημϋρωςη, Μεταφορϋσ, Πληρωμϋσ, Διαχεύριςη ςυναλλαγών και Διαχεύριςη 

προφύλ. 

 

Προώποθϋςεισ για τη χρόςη τησ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ εύναι, πρώτον, να ϋχει ο 

πελϊτησ τουλϊχιςτον ϋναν λογαριαςμό καταθϋςεων ςτην Geniki Bank, να κϊνει 

αύτηςη ϋκδοςησ κϊρτασ αναλόψεων μετρητών και να υπογρϊψει του Όρουσ 

υναλλαγών Μϋςων Εναλλακτικών Δικτύων. Ο πελϊτησ πρϋπει αναγκαςτικϊ να πϊει 

ςε κϊποιο κατϊςτημα τησ τρϊπεζασ, καθώσ δεν υπϊρχει η επιλογό ςυμπλόρωςησ on-

line αύτηςησ. 

 

Η διαδικαςύα ςύνδεςησ με το E–Banking πραγματοποιεύται με τη χρόςη του κωδικού 

ειςόδου και του αντύςτοιχου κωδικού αςφϊλειασ (PIN). Η Γενικό Σρϊπεζα 

χρηςιμοποιεύ τα ψηφιακϊ πιςτοποιητικϊ για τισ εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ. Η 

υλοπούηςό τουσ γύνεται με τη χρόςη μιασ μικρόσ ςυςκευόσ e-Token, η οπούα διαθϋτει 

ςύνδεςη UBS. Αν θϋλει κανεύσ να εκτελϋςει εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ, θα πρϋπει να την 

αγορϊςει δύνοντασ € 23. Η ςυςκευό δεν εύναι πολύ λειτουργικό, όςον αφορϊ ςτην 

εγχρόματη ςυναλλαγό, ο χρόςτησ θα πρϋπει να επιλϋξει το ψηφιακό πιςτοποιητικό 

και ςτη ςυνϋχεια να ειςαγϊγει το ΡΙΝ τησ ςυςκευόσ. Η Γενικό Σρϊπεζα θϋληςε με 

αυτό τον τρόπο να επιτρϋψει ςτον ςυναλλαςςόμενο να μεταφϋρει τη χρόςη του E–

Banking από τον ϋναν υπολογιςτό ςε οποιονδόποτε ϊλλο, ςυνδϋοντασ απλώσ τη 

ςυςκευό. Δεν λεύπουν όμωσ τα προβλόματα, καθώσ αυτό δεν αναγνωρύζεται ούτε 

από τα Windows Vista με αποτϋλεςμα να εύναι απαραύτητη η χρόςη CD με τουσ 

οδηγούσ και το πρόγραμμα εγκατϊςταςησ. 

 

Η Γενικό Σρϊπεζα υποςτηρύζει την ειςαγωγό και τη διαχεύριςη καταλόγων και 

ευρετηρύων, ϋνα χαρακτηριςτικό που βοηθϊ το χρόςτη ςτισ τραπεζικϋσ του 

ςυναλλαγϋσ. Τπϊρχει, επιπλϋον, η δυνατότητα δημιουργύασ ςυντομεύςεων που 

χρηςιμοποιούνται πιο ςυχνϊ, πατώντασ το ςύνδεςμο «Προςθόκη ςυντόμευςησ». 

Αυτόματα η ςυγκεκριμϋνη επιλογό θα μεταφερθεύ ςτο μενού με τισ ςυντομεύςεισ, 

προςφϋροντασ μύα ακόμα πιο εύκολη πλοόγηςη. 

 

Σο E–Banking τησ Γενικόσ Σρϊπεζασ υποςτηρύζει τη διαχεύριςη των λογαριαςμών, τισ 

πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, τουσ δανειακούσ λογαριαςμούσ, τισ εντολϋσ πληρωμόσ και τα 
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εμβϊςματα. Από την ενότητα των λογαριαςμών ο χρόςτησ βλϋπει το υπόλοιπο ενόσ 

λογαριαςμού και τισ κινόςεισ τησ ημϋρασ ό επιλϋγει το χρονικό διϊςτημα που τον 

ενδιαφϋρει. Από τισ πληρωμϋσ μπορεύ να πληρώςει τη δικό του ό πιςτωτικϋσ κϊρτεσ 

τρύτων ςτη Γενικό Σρϊπεζα, τουσ λογαριαςμούσ ΟΣΕ και TELAS, το ΥΠΑ, το φόρο 

ειςοδόματοσ, τισ ειςφορϋσ ςτο ΙΚΑ και το ΟΑΕΕ (ΣΕΒΕ), καθώσ και λογαριαςμούσ 

ϊλλων επιχειρόςεων. Η διαδικαςύα τησ πληρωμόσ εύναι απλό και η χρϋωςη γύνεται 

απευθεύασ ςτον επιλεγμϋνο λογαριαςμό. Δεν υποςτηρύζονται όμωσ οι πληρωμϋσ ςε 

ΔΕΗ και ΕΤΔΑΠ ούτε οι πϊγιεσ εντολϋσ. 

 

Από τα εμβϊςματα εύναι δυνατόν να μεταφερθούν χρόματα ςε ϊλλουσ λογαριαςμούσ, 

ςε ϊλλεσ τρϊπεζεσ ςτην Ελλϊδα, όχι όμωσ και ςτο εξωτερικό. Απουςιϊζει, επύςησ, η 

δυνατότητα τησ επιλογόσ εκτϋλεςησ ςε μια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ό ςε τακτϊ 

χρονικϊ διαςτόματα. Τπϊρχει όμωσ η επιλογό του τρόπου και του ποςού προμόθειασ 

που θα χρεωθεύ ο αποςτολϋασ. Ψςτόςο, τισ περιςςότερεσ φορϋσ το πεδύο τησ 

προμόθειασ παραμϋνει μηδενικό. Σο ϋμβαςμα ςε λογαριαςμό τησ ύδιασ τρϊπεζασ θα 

εκτελεςτεύ ςε πραγματικό χρόνο. Ο χρόςτησ μπορεύ να δει το ιςτορικό των 

πληρωμών και των εμβαςμϊτων, με το E–Banking να επιτρϋπει την ακύρωςη μιασ 

ςυναλλαγόσ που δεν ϋχει ακόμη εκτελεςτεύ. 

 

Δεν λεύπουν όμωσ και τα προβλόματα από την υλοπούηςη του E–Banking τησ Γενικόσ 

Σρϊπεζασ. Σο ςύςτημα ανανεώνει τα περιεχόμενα κϊθε ςελύδασ ακόμη και για τα πιο 

αςόμαντα πρϊγματα, όπωσ η επιλογό του τύπου τησ πιςτωτικόσ κϊρτασ από ϋνα 

μενού επιλογών. 

 

H Geniki Bank ϋχει κϊνει μια ςειρϊ από ενϋργειεσ ούτωσ ώςτε να εξαςφαλύςει υψηλϊ 

επύπεδα αςφϊλειασ. Εύναι μια από τισ λύγεσ τρϊπεζεσ που χρηςιμοποιούν την 

τεχνολογύα των Χηφιακών Πιςτοποιητικών και των e-tokens9 και η μόνη που 

χρηςιμοποιεύ την τεχνολογύα των Χηφιακών Τπογραφών10. 

                                                             
9 Οι ςυςκευϋσ token παρϊγουν κωδικούσ μιασ χρόςησ (διαφορετικούσ κϊθε 30 δευτερόλεπτα και 
βϊςει ενόσ ιδιαύτερα ςύνθετου αλγορύθμου) για την πιςτοπούηςη τησ ταυτότητασ του χρόςτη ςτην 
υπηρεςύα. 
10 Σο Χηφιακό Πιςτοποιητικό και το Ιδιωτικό Κλειδύ χρηςιμοποιούνται για τη δημιουργύα τησ 
Χηφιακόσ Τπογραφόσ. 
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4.7 MARFIN EGNATIA BANK 

Εύναι μια νϋα τρϊπεζα 

προόλθε από τη 

ςυγχώνευςη το Μϊρτιο 

του 2007 τησ Εγνατύασ και τησ Λαώκόσ, αφού εύχε αγοραςτεύ από τον όμιλο Marfin. Η 

νϋα τρϊπεζα που προϋκυψε διατόρηςε τη μηχανογρϊφηςη τησ Εγνατύασ και φυςικϊ 

το E–Banking τησ ύδιασ τρϊπεζασ. Η τρϊπεζα Εγνατύα όταν αυτό που ϋκανε τα πρώτα 

βόματα ςτην τραπεζικό εξυπηρϋτηςη μϋςω του Internet ςτην Ελλϊδα το 1998 μϋςω 

του Egnatia Webteller11. 

 

Οι λογαριαςμού τησ Λαώκόσ Σρϊπεζασ μεταφϋρθηκαν ςτο περιβϊλλον τησ Εγνατύασ με 

τισ προφανεύσ αλλαγϋσ ςτα λογότυπα και τα χρώματα. Η Εγνατύα τρϊπεζα όταν από 

τισ πρωτοπόρεσ τρϊπεζεσ ςτο E–Banking. όμερα, οι υπηρεςύεσ μϋςω Internet που 

προςφϋρει η τρϊπεζα Marfin Egnatia απευθύνονται τόςο ςε ιδιώτεσ όςο και ςε 

επιχειρόςεισ. 

 

Οι ιδιώτεσ – πελϊτεσ τησ τρϊπεζασ ϋχουν τη δυνατότητα να διαχειρύζονται τουσ 

τραπεζικούσ τουσ λογαριαςμούσ βλϋποντασ το υπόλοιπό τουσ αλλϊ και τισ πιο 

πρόςφατεσ κινόςεισ, επιλϋγοντασ το πλόθοσ των ςυναλλαγών ό δηλώνοντασ τη 

χρονικό περύοδο που ενδιαφϋρεται ο χρόςτησ, που όμωσ δεν θα υπερβαύνει τουσ 3 

μόνεσ. Τποςτηρύζονται και οι μεταφορϋσ των χρημϊτων ςε λογαριαςμούσ τρύτων 

ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικό, οι μεταφορϋσ χρηματικών ποςών εντόσ MARFIN 

EGNATIA BANK εκτελούνται ςε πραγματικό χρόνο μόνο τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και 

ώρεσ. Σο ύδιο ςυμβαύνει και με τισ πληρωμϋσ των πιςτωτικών καρτών ϋκδοςησ 

MARFIN EGNATIA BANK και ϊλλων τραπεζών, από όπου αφαιρεύται μεν το ποςό 

ςτον λογαριαςμό, αλλϊ δεν εμφανύζεται ϊμεςα ςτην κϊρτα, παρϊ μόνο ϋπειτα από 

μερικϋσ ώρεσ. Επύςησ, οι πελϊτεσ μπορούν  να δύνουν εντολό για πληρωμϋσ Δημοςύου, 

ΥΠΑ, ΙΚΑ, ΣΕΒΕ, φόρου ειςοδόματοσ και τελών κυκλοφορύασ, να πληρώνουν 

λογαριαςμούσ ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΕΤΔΑΠ και ϊλλων οργανιςμών, να πληρώνουν 

                                                             
11 To Web Teller διϋφερε από τισ ςημερινϋσ εφαρμογϋσ ςτο Web Banking. Δεν ςτηριζόταν ςε 
ιςτοςελύδεσ για να εμφανύςει τα αποτελϋςματα ούτε ςτισ απλϋσ φόρμεσ ειςαγωγόσ που ϋχουν 
ςυνηθύςει οι χρόςτεσ του Internet, αλλϊ ςε μια αυτόνομη εφαρμογό ςε Java που «κατϋβαινε» και 
φορτώνονταν αυτόματα μόλισ ο χρόςτησ την επϋλεγε. 
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λογαριαςμούσ κινητόσ και ςταθερόσ τηλεφωνύασ, να κϊνουν αιτόςεισ για ανϊκληςη 

επιταγών ό παραγγελύα ςυναλλϊγματοσ και να εκτελούν επαναλαμβανόμενεσ 

ςυναλλαγϋσ (πϊγιεσ/περιοδικϋσ πληρωμϋσ). Ειδικϊ για τουσ εταιρικούσ πελϊτεσ η 

τρϊπεζα προςφϋρει την αποςτολό αρχεύου μϋςω διαδικτύου για μαζικϋσ πληρωμϋσ 

προσ τρύτουσ ό μιςθοδοςύασ, ειδικό ενότητα επύκαιρησ φορολογικόσ & εργατικόσ 

νομοθεςύασ, ετόςιο ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώςεων, καθώσ και καθημερινό 

οικονομικό και φορολογικό ενημϋρωςη. Επύςησ, οι πελϊτεσ μπορούν να 

πληροφορούνται για ςτοιχεύα δανεύων, όπωσ εύναι το υπόλοιπο, η ημερομηνύα λόξησ 

και το ποςό τησ επόμενησ δόςησ, χωρύσ όμωσ να δύνεται η δυνατότητα διαχεύριςόσ 

τουσ. 

 

Ϊνα ιδιαύτερα ενδιαφϋρον χαρακτηριςτικό εύναι οι εκτυπώςεισ που δημιουργούνται 

ςε μορφό PDF (Acrobat Reader), ςε ϊψογη ϋγχρωμη εμφϊνιςη ςτην οπούα 

περιλαμβϊνονται οι πληροφορύεσ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςυναλλαγόσ. 

 

Σο E–Banking τησ Marfin αποτελεύ ϋνα ιδιαύτερα φιλικό και εύχρηςτο περιβϊλλον 

εργαςύασ. Η πλοόγηςη γύνεται με τισ βαςικϋσ επιλογϋσ που βρύςκονται ςτο αριςτερό 

τμόμα. Σο μενού των επιλογών ανούγει και κλεύνει καθώσ ο χρόςτησ επιλϋγει την 

υπηρεςύα που θϋλει, ϋνα επύςησ ιδιαύτερα λειτουργικό χαρακτηριςτικό. 

 

Η αύτηςη για απόκτηςη πρόςβαςησ ςτο ςύςτημα μπορεύ να γύνει εύτε ηλεκτρονικϊ 

εύτε ςε κϊποιο κατϊςτημα τησ τρϊπεζασ. Προώπόθεςη εύναι ο αιτών να ϋχει ϋνα 

λογαριαςμό ςτην τρϊπεζα. Με την υποβολό τησ αύτηςησ οι πελϊτεσ λαμβϊνουν το 

πακϋτο εγγραφόσ, το οπούο περιλαμβϊνει τον Κωδικό Φρόςτη (user name), τον 

Κωδικό Πρόςβαςησ (PIN) όπωσ επύςησ και την ςυςκευό αςφαλεύασ Security Token 

που παρϊγει κωδικούσ μιασ χρόςησ για ακόμα μεγαλύτερη αςφϊλεια ςτισ 

ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ. Η χρόςη τησ ςυςκευόσ των μοναδικών αριθμών, η οπούα 

κοςτύζει € 4 ζητεύται ςτη διεκπεραύωςη εγχρόματων ςυναλλαγών ανεξϊρτητα από 

το εϊν πρόκειται για μεταφορϋσ λογαριαςμών ό και πιςτωτικών καρτών του ύδιου 

χρόςτη, χαρακτηριςτικό που ςύγουρα δυςχεραύνει τισ απλϋσ ςυναλλαγϋσ. Για το E–

Banking των επιχειρόςεων επιςτρατεύεται μια πιο εξελιγμϋνη ςυςκευό Security 

Token. Καινοτομύα αποτελεύ το γεγονόσ ότι κατϊ την εύςοδο ςτο ςύςτημα ο πελϊτησ 
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μπορεύ να επιλϋξει για λόγουσ αςφαλεύασ12 να πληκτρολογόςει τουσ κωδικούσ του ςε 

εικονικό πληκτρολόγιο (Virtual Keyboard), ώςτε να αποτραπεύ η υποκλοπό τουσ 

μϋςω κακόβουλων προγραμμϊτων που μπορούν να καταγρϊψουν τα πλόκτρα από 

το πραγματικό πληκτρολόγιο. 

 

Η τρϊπεζα προςφϋρει ξεχωριςτό υπηρεςύα για αγοραπωληςύα μετοχών μϋςω του 

διαδικτύου, την υπηρεςύα E-Brokerage. Οι προςφερόμενεσ επενδυτικϋσ υπηρεςύεσ 

του E-Brokerage εύναι μεταξύ ϊλλων : η δημιουργύα προςωπικόσ ςελύδασ με εικονικϊ 

χαρτοφυλϊκια, η ακύρωςη ό μεταβολό εντολόσ, η διαχεύριςη λογαριαςμών Marfin 

και Παραγώγων, η on-line παρακολούθηςη τησ ςυνεδρύαςησ του χρηματιςτηρύου και 

η πρόςβαςη ςε πληροφορύεσ, αναλύςεισ και νϋα τησ αγορϊσ. Επιπλϋον, μϋςω τησ 

υπηρεςύασ E-Investment ο πελϊτησ μπορεύ να αγορϊςει και να πουλόςει on-line 

Αμοιβαύα Κεφϊλαια, ενώ οι υπηρεςύεσ E-Insurance, E-Pay και Ε-Properties αφορούν 

ςυναλλαγϋσ τραπεζοαςφαλιςτικών προώόντων, ςυναλλαγϋσ ηλεκτρονικού εμπορύου 

και κτηματομεςιτικϋσ ςυναλλαγϋσ αντύςτοιχα. 

 

χετικϊ με τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ, η Διεύθυνςη Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ τησ 

τρϊπεζασ ϋχει πιςτοποιηθεύ κατϊ ISO 9001:2000 από τον Οκτώβριο του 2005. H 

πιςτοπούηςη πραγματοποιόθηκε από τον οργανιςμό TÜV HELLAS. 

4.8 MILLENNIUM BANK 

Η Σρϊπεζα Millennium Bank ξεκύνηςε τη λειτουργύα τησ το 

επτϋμβριο του 2000 με την ονομαςύα Nova Bank. τισ 2 

Νοεμβρύου 2006, η Σρϊπεζα ανακούνωςε την εναρμόνιςό τησ με την εταιρικό 

επωνυμύα, εικόνα και λογότυπο του Ομύλου Millennium, αρχόσ γενομϋνησ από το 

Δεκϋμβριο του 2006. To Internet Banking τησ τρϊπεζασ ξεκύνηςε να λειτουργεύ το 

2000. Ανόκει ςτη νϋα γενιϊ τραπεζών, που χαρακτηρύζονται από την ϊρτια 

μηχανογρϊφηςη και την ϋμφαςη που δύνουν τα εναλλακτικϊ δύκτυα, αποφεύγοντασ 

ϋτςι τα πολυπρόςωπα υποκαταςτόματα και τισ ουρϋσ ςτο γκιςϋ. 

 

                                                             
12 Για να αποτραπεύ κϊθε δυνατότητα υποκλοπόσ του κωδικού χρόςτη και του PIN κατϊ την 
πληκτρολόγηςό τουσ από τον πελϊτη. 
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Σο ολοκληρωμϋνο δύκτυο εξυπηρϋτηςησ από το Internet τησ Millennium παρϋχει 

πλόρη ενημϋρωςη για τα προώόντα και τισ υπηρεςύεσ τησ τρϊπεζασ, καθώσ και τη 

δυνατότητα για διενϋργεια τραπεζικών και επενδυτικών ςυναλλαγών, ςτα ελληνικϊ 

ό ςτα αγγλικϊ. Από το δύκτυο Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ μπορούν να επωφεληθούν 

τόςο οι ιδιώτεσ πελϊτεσ όςο και οι επιχειρόςεισ. Η επικοινωνύα με το χρόςτη εύναι 

απλό και εύχρηςτη. Οι βαςικϋσ επιλογϋσ βρύςκονται ςτο πϊνω τμόμα τησ οθόνησ και 

οι αντύςτοιχεσ επιλογϋσ ςτα αριςτερϊ. το πλόθοσ των υπηρεςιών του δικτύου 

ςυγκαταλϋγεται η αναλυτικό παρακολούθηςη όλων των λογαριαςμών και των 

κινόςεών τουσ, όπου εκτόσ από το ότι  μπορεύ να δει, μπορεύ επύςησ και να εκτυπώςει 

τα αντύγραφα των κινόςεων (statement) ςε μορφό PDF. ε πολλϋσ οθόνεσ θα βρει 

την επιλογό για να κατεβϊςει τισ κινόςεισ του λογαριαςμού ςε μορφό Excel και 

Money. Επιπλϋον, εύναι δυνατϋσ οι μεταφορϋσ ςε οποιοδόποτε λογαριαςμό εντόσ και 

εκτόσ Millennium Bank, ςτισ οπούεσ ο υπολογιςμόσ τησ προμόθειασ δεν εύναι 

ξεκϊθαροσ, ωςτόςο όμωσ, ο πελϊτησ ϋχει την ευχϋρεια να επιλϋξει τον τρόπο 

προμόθειασ. Επύςησ, υποςτηρύζονται οι πληρωμϋσ ΥΠΑ, ΙΚΑ, ΣΕΒΕ, ΟΣΕ, φόρου 

ειςοδόματοσ, πϊγιεσ εντολϋσ ΔΕΚΟ, πληρωμϋσ πιςτωτικών καρτών ϋκδοςησ και 

εκτόσ τησ Millennium Bank, πληρωμϋσ δανεύων, διαβύβαςη χρηματιςτηριακών 

εντολών και ςυμμετοχό ςε δημόςιεσ εγγραφϋσ, πληρωμό υπαλλόλων ό προμηθευτών 

και διαχεύριςη επιταγών. 

 

Για να μπορϋςει να χρηςιμοποιόςει κϊποιοσ το ςύςτημα ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ 

τησ τρϊπεζασ θα πρϋπει να ϋχει ϋναν καταθετικό λογαριαςμό, να ϋχει ςτην κατοχό 

του ενεργό χρεωςτικό κϊρτα, Millennium Bank Debit, την οπούα μπορεύ να 

παραλϊβει από το κατϊςτημα με το ϊνοιγμα του λογαριαςμού και να ςυμπληρώςει 

μύα αύτηςη εγγραφόσ ςτα Εναλλακτικϊ Δύκτυα ςε οποιοδόποτε κατϊςτημα τησ 

Millennium Bank. 

 

Σο E–Banking τησ Millennium Bank διαθϋτει τα ςυνηθιςμϋνα επύπεδα αςφαλεύασ, 

χωρύσ όμωσ τη χρόςη ψηφιακών πιςτοποιητικών ούτε και τησ απλόσ υλοπούηςησ με 

τη ςυςκευό δημιουργύασ μοναδικών αριθμών. Αντύθετα, ϋχει το δικό του πολύπλοκο 

τρόπο ταυτοπούηςησ τόςο ςτην αρχικό ςύνδεςη όςο και ςτην εκτϋλεςη εγχρόματων 

ςυναλλαγών. Η ςύνδεςη με το E–Banking γύνεται με τον κωδικό χρόςτη και τον 

μυςτικό αριθμό ΡΙΝ. τη ςυνϋχεια, για να ολοκληρωθεύ η ςύνδεςη, ζητούνται δύο 
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τυχαύα ψηφύα από τη χρεωςτικό κϊρτα του χρόςτη. Επιπλϋον, για κϊθε εγχρόματη 

ςυναλλαγό το ςύςτημα ζητϊ μια ιδιόμορφη ταυτοπούηςη, τον αριθμό ΚΕ (κωδικό 

εγχρόματων ςυναλλαγών) όπωσ τον ονομϊζει η τρϊπεζα. Πρόκειται για ϋναν αριθμό 

που δημιουργεύται από το ςύςτημα αυτόματα και αποςτϋλλεται ςτην περιοχό των 

μηνυμϊτων χρόςτη. Για να προχωρόςει ο χρόςτησ ςτην εκτϋλεςη τησ ςυναλλαγόσ, θα 

πρϋπει να περϊςει από την οθόνη ταυτοπούηςησ ςτην οπούα θα χρειαςτεύ να ειςϊγει 

δύο τυχαύα ψηφύα από τον κωδικό ΚΕ. Κϊθε αριθμόσ ΚΕ διαρκεύ 60 ημϋρεσ. Μόλισ 

λόξει, το ςύςτημα ςτϋλνει το νϋο αριθμό ςτα ειςερχόμενα μηνύματα. Η ταυτοπούηςη 

του ΚΕ ιςχύει μόνο για την ενεργό ςύνδεςη. Όλη αυτό η διαδικαςύα εύναι χρονοβόρα 

και καθόλου φιλικό, αφού τισ περιςςότερεσ φορϋσ χρειϊζεται να διακοπεύ η 

ςυγκεκριμϋνη ςυναλλαγό και να περαςτεύ από μια ϊλλη οθόνη ταυτοπούηςησ. Η 

ςυςκευό με τουσ μοναδικούσ αριθμούσ εύναι ςύγουρα ϋνασ πιο φιλικόσ τρόποσ 

ταυτοπούηςησ. 

4.9 ATE BANK 

H Αγροτικό Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ 

ιδρύθηκε το 1929 ωσ μη κερδοςκοπικόσ 

οργανιςμόσ κοινωφελούσ χαρακτόρα, 

με κύριο ςκοπό την αποκλειςτικό χρηματοδότηςη με ευνοώκούσ όρουσ του αγροτικού 

τομϋα και την ενύςχυςη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ. To 2006 ςε ςυνεργαςύα με τισ 

εταιρύεσ Microsoft και Infosys αναπτύχθηκε το ςύνολο των απαραύτητων υποδομών 

ώςτε να υπϊρχει η δυνατότητα διενϋργειασ τραπεζικών ςυναλλαγών μϋςω Internet. 

Εύναι η τελευταύα τρϊπεζα από τισ μεγϊλεσ και παραδοςιακϋσ τρϊπεζεσ που 

ενςτερνύζεται τισ νϋεσ τεχνολογύεσ. 

 

Οι επιλογϋσ που παρϋχει η τρϊπεζα αναφορικϊ με τισ υπηρεςύεσ Internet Banking 

απευθύνονται μόνο ςε εταιρικούσ πελϊτεσ. Η παρακολούθηςη των λογαριαςμών 

παρουςιϊζει όλουσ τουσ ςυνδεδεμϋνουσ λογαριαςμούσ και τα δϊνεια ςε μια λύςτα με 

τον τύπο, το νόμιςμα και το υπόλοιπο του κϊθε λογαριαςμού. Ο χρόςτησ επιλϋγοντασ 

το λογαριαςμό και τισ κινόςεισ που θϋλει, μπορεύ να δει τα ςτοιχεύα αυτού μαζύ με τισ 

αναλυτικϋσ κινόςεισ του. Ϊχει, επύςησ, τη δυνατότητα να επιλϋξει την αναζότηςη των 

κινόςεων για το χρονικό διϊςτημα που τον ενδιαφϋρει. 



‘ ‘E–Banking  & Ενα λλακ τικϊ Δύκτυα Δι ανομόσ Σ ραπεζών  
Μελϋτη Περύπτωςησ:  Η ATEbank  ςτη ςύγ χρονη  ελληνικό π ραγματικ ότητα’’  

ΜΠΕΣΑ ΣΑΣΙΑΝΑ  ελύδα 112  

 

Επιπλϋον, υποςτηρύζονται οι πληρωμϋσ των λογαριαςμών ΔΕΚΟ, πληρωμό ΥΠΑ και 

Υόρου ειςοδόματοσ, πληρωμό ειςφορών ςτο ΙΚΑ και το ΟΑΕΕ (ΣΕΒΕ), καθώσ και 

πληρωμό λογαριαςμών ςταθερόσ και κινητόσ τηλεφωνύασ, προγραμματιςμϋνεσ 

πληρωμϋσ, επενδύςεισ, on-line αιτόςεισ (για μπλοκ επιταγών, ςυνϊλλαγμα, δϊνεια 

και ανανϋωςη ό πρόωρησ εξόφληςη προθεςμιακόσ κατϊθεςησ). Από τισ πληρωμϋσ 

μπορεύ να πληρώςει τη δικό του ό πιςτωτικϋσ κϊρτεσ τρύτων τησ Αγροτικόσ 

τρϊπεζασ. Η διαδικαςύα τησ πληρωμόσ εύναι απλό και η χρϋωςη γύνεται απευθεύασ 

ςτον επιλεγμϋνο λογαριαςμό. Παρϊλληλα, παρϋχεται η δυνατότητα να αποθηκευτεύ η 

εντολό πληρωμόσ και να εκτελεςτεύ αργότερα. Τποςτηρύζονται, επύςησ, οι πϊγιεσ 

εντολϋσ πληρωμόσ για τισ ΔΕΚΟ και μια ςειρϊ από ϊλλεσ επιχειρόςεισ. Από τα 

εμβϊςματα μπορεύ να πραγματοποιηθεύ μεταφορϊ χρημϊτων ςε ϊλλουσ 

λογαριαςμούσ, ςε ϊλλεσ τρϊπεζεσ ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικό, ςε ευρώ ό ςε ϊλλο 

νόμιςμα. Η εκτϋλεςη του εμβϊςματοσ εύναι απλό και ςτηρύζεται ςτον κατϊλογο με 

τουσ δικαιούχουσ που θα πρϋπει πρώτα να δημιουργόςει ο ςυναλλαςςόμενοσ. Σο 

ςύςτημα υπολογύζει το ςυνολικό ποςό τησ προμόθειασ που θα χρεωθεύ ο αποςτολϋσ 

ανϊλογα με τον τρόπο που θα επιλϋξει. Πριν από την επιβεβαύωςη τησ ςυναλλαγόσ, ο 

αποςτολϋασ βλϋπει τα ςτοιχεύα τησ πληρωμόσ και τα αντύςτοιχα ϋξοδα για την 

προμόθεια τησ τρϊπεζασ. 

 

Αξιοςημεύωτο εύναι το ότι ςε κϊθε ςυναλλαγό, πϋρα από την επιλογό εκτϋλεςόσ τησ 

(κουμπύ «Εκτϋλεςη» ό «Πληρωμό» ανϊλογα τη ςυναλλαγό), υπϊρχει και η επιλογό 

«Πρόβλεψη». Η επιλογό αυτό δύνει τη δυνατότητα ςτο χρόςτη να δει πριν εκτελϋςει 

τη ςυγκεκριμϋνη ςυναλλαγό πόςο αυτό θα του κοςτύςει. Επιπροςθϋτωσ, 

υποςτηρύζεται η ειςαγωγό και διαχεύριςη καταλόγων και ευρετηρύων, 

χαρακτηριςτικό που βοηθϊ τον χρόςτη ςε όλεσ τισ τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ, και 

ειδικότερα ςτα εμβϊςματα. 

 

Η πλοόγηςη ςτηρύζεται ςε μια κύρια οθόνη, με τισ βαςικϋσ επιλογϋσ να βρύςκονται 

ςτο αριςτερό τμόμα. το βαςικό παρϊθυρο εμφανύζονται τα αποτελϋςματα τησ 

ςυναλλαγόσ. Η αρχικό οθόνη ςύνδεςησ με το E–Banking εύναι τουλϊχιςτον 

ιδιόμορφη. Η διαδικαςύα ειςόδου πραγματοποιεύται με τη ςυμπλόρωςη των κωδικών 

χρόςτη και πρόςβαςησ. Ο χρόςτησ μπορεύ επύςησ, από την πρώτη οθόνη, να επιλϋξει 
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τη γλώςςα που θϋλει αλλϊ και την υπηρεςύα που θα χρηςιμοποιόςει. Τπϊρχει επύςησ 

ϋνασ ακόμη κωδικόσ που απαιτεύται για τη ςύνδεςη ςτο E–Banking. Αυτόσ 

δημιουργεύται με τη βοόθεια μιασ ςυςκευόσ (token) που παρϊγει, με ϋνα πϊτημα του 

κουμπιού, ϋνα μοναδικό κωδικό μιασ χρόςησ, αντικαθιςτώντασ τισ παλιϋσ λύςτεσ 

ΣΑΝ. Η χρόςη τησ ςυςκευόσ των μοναδικών αριθμών, που κοςτύζει € 7, ζητεύται 

ακόμα μια φορϊ ςτισ εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ, ανεξϊρτητα από το αν πρόκειται για 

μεταφορϋσ μεταξύ λογαριαςμών ό και πιςτωτικών καρτών του ύδιου χρόςτη. Εκτόσ 

από το μοναδικό αριθμό, ζητεύται και ο κωδικόσ χρόςτη, χαρακτηριςτικό που δεν 

απλοποιεύ τισ ςυναλλαγϋσ. 

 

Φρόςτεσ τησ υπηρεςύασ ΑΣΕ Web Banking μπορούν να γύνουν επύςησ και όλα τα 

νομικϊ πρόςωπα που τηρούν τουλϊχιςτον ϋναν λογαριαςμό ςτην ATEBank. Επύςησ, 

εϊν το επιθυμούν, ςτην υπηρεςύα μπορούν να εγγραφούν ατομικϋσ επιχειρόςεισ και 

ελεύθεροι επαγγελματύεσ. Η επιτυχόσ εύςοδοσ ςτην υπηρεςύα Web Banking για 

αυτούσ γύνεται με τη ςυνδυαςμϋνη χρόςη των προςωπικών κωδικών: Εταιρικόσ 

Κωδικόσ (Corporate Id), Κωδικόσ Φρόςτη (User Id) και Mυςτικόσ Κωδικόσ Ειςόδου 

(Password). Για ακόμη περιςςότερη αςφϊλεια κατϊ τη διαδικαςύα ειςόδου 

απαιτεύται και η καταχώρηςη του Πρόςθετου Κωδικού Αςφαλεύασ μιασ χρόςησ (One 

Time Password), που παρϊγεται από την ειδικό ςυςκευό Security Token που 

διατύθεται ανϊ χρόςτη τησ εταιρύασ. 

4.10 ΣΡΑΠΕΖΑ ΑΣΣΙΚΗ 

Η τρϊπεζα Αττικόσ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1925 και εύναι ςόμερα ϋνασ 

δυναμικόσ χρηματοοικονομικόσ οργανιςμόσ ςτην Ελλϊδα, με 

περιοριςμϋνο βϋβαια αριθμό καταςτημϊτων. τα πλαύςια 

παροχόσ ςύγχρονων υπηρεςιών προσ την πελατεύα τησ, η τρϊπεζα ενεργοποιόθηκε 

ςτην προςφορϊ υπηρεςιών E–Banking από τισ 15 Ιουνύου 2006. Διαθϋτει μια 

ςύγχρονη, λιτό και εύχρηςτη υλοπούηςη των τραπεζικών ςυναλλαγών μϋςω Internet. 

H επικοινωνύα με το χρόςτη εύναι εύκολη, καθώσ οι βαςικϋσ επιλογϋσ βρύςκονται ςτο 

δεξύ τμόμα τησ οθόνησ ςε μορφό πολλαπλών μενού. Ϊτςι, μπορεύ να δει κανεύσ και να 

επιλϋξει εύκολα τη ςυγκεκριμϋνη ςυναλλαγό. 
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Σο μενού επιλογών που παρϋχει η τρϊπεζα ςτουσ πελϊτεσ τησ αναφορικϊ με το 

Internet Banking περιλαμβϊνει τη διαχεύριςη και παρακολούθηςη λογαριαςμών, 

όπου ο χρόςτησ μπορεύ να δει τα αναλυτικϊ ςτοιχεύα, το υπόλοιπο, τον αριθμό ΙΒΑΝ 

και να εμφανύζει τισ κινόςεισ με ϋναν απλό και ιδιαύτερα λειτουργικό τρόπο. Η 

επιλογό «Θέςη Πελάτη» παρουςιϊζει όλα τα προώόντα που διαθϋτει ο χρόςτησ, το 

υπόλοιπο των λογαριαςμών του και το ςύνολο των υποχρεώςεών του. 

 

Η τρϊπεζα Αττικόσ δεν προςφϋρει τη δυνατότητα ευρετηρύων ςτισ ςυναλλαγϋσ με 

λογαριαςμούσ και πιςτωτικϋσ κϊρτεσ ϊλλων τραπεζών. Εύναι, πϊντωσ, δυνατό η 

αποςτολό ενόσ εμβϊςματοσ ςε μια ϊλλη τρϊπεζα ςτην Ελλϊδα ςε μετρητϊ, δηλαδό 

χωρύσ να υπϊρχει ο λογαριαςμόσ του παραλόπτη, αλλϊ μόνο το ονοματεπώνυμό του 

και το υποκατϊςτημα τησ τρϊπεζασ από όπου θα πϊρει τα μετρητϊ. ε αυτό την 

περύπτωςη ο εντολϋασ χρεώνεται όλη την προμόθεια. Η διαχεύριςη των εμβαςμϊτων 

εύναι απλό και αποτελεύ ϋνα από τα δυνατϊ ςημεύα του E–Banking τησ Σρϊπεζασ 

Αττικόσ. Σο ςύςτημα υπολογύζει επακριβώσ την προμόθεια ανϊλογα με τον τρόπο 

και την τρϊπεζα παραλαβόσ. 

 

Οι πληρωμϋσ ΔΕΚΟ (ΟΣΕ, ΔΕΗ και ΕΤΔΑΠ) υποςτηρύζονται μόνο μϋςω πϊγιων 

εντολών. Σο ςύςτημα δεςμεύει το ποςό τησ πληρωμόσ ϊμεςα και δεν υπϊρχει η 

δυνατότητα επιλογόσ τησ ημερομηνύασ. Τποςτηρύζονται, επύςησ, η διαχεύριςη και 

εξόφληςη δανεύων, πληρωμϋσ δημόςιων ταμεύων (ΙΚΑ, ΥΠΑ, ΟΑΕΕ, ΣΜΕΔΕ), 

πληρωμϋσ ςυνδρομών, εξόφληςη πιςτωτικών καρτών, επιταγϋσ, διαχεύριςη 

επενδύςεων και υπηρεςύεσ χρόςτη. Εύναι από τισ λύγεσ τρϊπεζεσ που προςφϋρει τη 

δυνατότητα πραγματοπούηςησ ςυναλλαγών με το ΣΜΕΔΕ, τον αςφαλιςτικό 

οργανιςμό των μηχανικών. Ο χρόςτησ μπορεύ να πληρώνει τισ ειςφορϋσ με πϊγια 

εντολό ό κϊθε φορϊ ξεχωριςτϊ, καθώσ και να πληρώνει και να παρακολουθεύ τισ 

δόςεισ του διακανονιςμού από παλαιότερεσ οφειλϋσ ςτο ΣΜΕΔΕ. Ωλλωςτε, το 

ταμεύο αυτό εύναι από τουσ βαςικούσ μετόχουσ τησ τρϊπεζασ. Δεν υπϊρχει η 

δυνατότητα πληρωμόσ ϊλλων εταιριών, όπωσ εύναι οι αςφαλιςτικού οργανιςμού, οι 

εταιρύεσ ςταθερόσ και κινητόσ τηλεφωνύασ, η ςυνδρομητικό τηλεόραςη κ.ϊ. 

 

Για να ϋχει πρόςβαςη κϊποιοσ πελϊτησ (ιδιώτησ ό επιχεύρηςη) ςτο εναλλακτικό 

δύκτυο τραπεζικόσ τησ Attica Bank θα πρϋπει να υποβϊλει μια αύτηςη εγγραφόσ εύτε 
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ηλεκτρονικϊ εύτε ςε κϊποιο κατϊςτημα, αρκεύ να τηρεύ τουλϊχιςτον ϋναν 

λογαριαςμό καταθϋςεων ςτην τρϊπεζα. 

 

Η διαδικαςύα ειςόδου ςτο E–Banking πραγματοποιεύται με το ςυνηθιςμϋνο τρόπο, 

πληκτρολογώντασ τον κωδικό χρόςτη και τον αντύςτοιχο κωδικό πρόςβαςησ. τισ 

εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ, όπου απαιτεύται ϋνα πρόςθετο επύπεδο αςφϊλειασ, η 

Σρϊπεζα Αττικόσ χρηςιμοποιεύ τισ λύςτεσ με τουσ αριθμούσ ΣΑΝ. Αυτού δύνονται μετϊ 

την ϋγκριςη τησ αύτηςησ ςτον ύδιο φϊκελο με τουσ κωδικούσ πρόςβαςησ ςτο 

Internet. Οι λύςτεσ TAN δεν εύναι ιδιαύτερα λειτουργικϋσ, καθώσ περιλαμβϊνουν 

περιοριςμϋνο αριθμό και θα πρϋπει κϊθε τόςο ο χρόςτησ να παραγγϋλνει νϋεσ. 

Επιπλϋον, εύναι απαραύτητο να διαγρϊφει τουσ αριθμούσ που ϋχει χρηςιμοποιόςει 

πϊνω ςτην ύδια λύςτα, αλλϊ και να ϋχει μαζύ του τη ςυγκεκριμϋνη λύςτα ΣΑΝ για να 

εκτελεύ εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ. Γι’ αυτό, οι λύςτεσ αυτϋσ ϋχουν πλϋον 

αντικαταςταθεύ από πιο εύκολουσ και ςύγουρουσ μηχανιςμούσ ταυτοπούηςησ, όπωσ 

οι ςυςκευϋσ δημιουργύασ μοναδικών αριθμών (token). 

 

Η εμφϊνιςη των αποτελεςμϊτων γύνεται με το γνώριμο τρόπο του προγρϊμματοσ 

αναζότηςησ (browser) ςε καλοςτημϋνεσ ιςτοςελύδεσ. τισ περιςςότερεσ οθόνεσ 

υπϊρχει ϋνα μικρό κουμπύ για την εκτύπωςη των αποτελεςμϊτων τησ ςυναλλαγόσ, 

καθώσ και το αντύςτοιχο εικονύδιο για βοόθεια. Επιπλϋον, όλα τα πεδύα που εύναι 

υποχρεωτικϊ εμφανύζονται με ϋναν κόκκινο αςτερύςκο και ϋτςι ο χρόςτησ γνωρύζει 

από πριν ποια εύναι αυτϊ που θα πρϋπει να ςυμπληρώςει για να εκτελεςτεύ η 

ςυναλλαγό. 

 

χετικϊ με την αςφϊλεια, αν ειςαχθεύ ο Μυςτικόσ Κωδικόσ Πελϊτη (Password) τρεισ 

φορϋσ λϊθοσ, τότε απενεργοποιεύται αυτόματα και δεν επιτρϋπεται η πρόςβαςη ςτο 

Attica E–Banking. Επύςησ, μετϊ την πϊροδο 20 λεπτών από την εύςοδο του χρόςτη 

ςτο E–Banking, γύνεται για λόγουσ αςφαλεύασ αυτόματη αποςύνδεςό του από το 

ςύςτημα. 



‘ ‘E–Banking  & Ενα λλακ τικϊ Δύκτυα Δι ανομόσ Σ ραπεζών  
Μελϋτη Περύπτωςησ:  Η ATEbank  ςτη ςύγ χρονη  ελληνικό π ραγματικ ότητα’’  

ΜΠΕΣΑ ΣΑΣΙΑΝΑ  ελύδα 116  

4.11 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

 

Η Εθνικό Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ ιδρύθηκε το 1841 ωσ εμπορικό 

τρϊπεζα. Η διενϋργεια ςυναλλαγών μϋςω του Internet ϋγινε 

δυνατό για τουσ πελϊτεσ τησ το 2000, ενώ οι πελϊτεσ τησ μπορούςαν να 

πραγματοποιούν ςυναλλαγϋσ με την τρϊπεζα μϋςω του κινητού τουσ τηλεφώνου13 

όδη από το 1999. 

 

Η τρϊπεζα μϋςω του Internet Banking παρϋχει ςτουσ πελϊτεσ τησ (φυςικϊ και νομικϊ 

πρόςωπα) πληθώρα υπηρεςιών. Πιο ςυγκεκριμϋνα, μεταξύ ϊλλων, οι πελϊτεσ 

μπορούν να ενημερώνονται για το υπόλοιπο, τισ κινόςεισ των λογαριαςμών τουσ και 

για το ιςτορικό των κινόςεων των λογαριαςμών τουσ (ϋωσ και 6 μόνεσ), και να 

μεταφϋρουν χρόματα μεταξύ λογαριαςμών. Επιπλϋον, οι επαγγελματύεσ μπορούν να 

πληρώνουν εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ αλλϊ και τον Υ.Π.Α, εφόςον όμωσ η ςχετικό 

δόλωςη ϋχει υποβληθεύ μϋςω του Taxisnet. Επιπρόςθετα, όλοι οι πελϊτεσ ϋχουν τη 

δυνατότητα εξόφληςησ του οφειλόμενου φόρου ειςοδόματοσ Υυςικών Προςώπων. 

Επύςησ, παρϋχεται η δυνατότητα πληρωμόσ λογαριαςμών ΔΕΗ, τηλεφώνου 

(ςταθερού και κινητού), Internet, δανεύων και οφειλών προσ ϊλλεσ ςυμβεβλημϋνεσ με 

την τρϊπεζα εταιρύεσ, αςφαλιςτικών ειςφορών ΣΕΒΕ και αςφϊλιςτρα ζωόσ τησ 

Εθνικόσ Αςφαλιςτικόσ και καταβολόσ των εργοδοτικών ειςφορών ΙΚΑ με ϊμεςη 

πληρωμό ό με εντολό μελλοντικόσ χρϋωςησ. Αναφορικϊ δε με τα εμβϊςματα, υπϊρχει 

η δυνατότητα αποςτολόσ τουσ προσ ϊλλεσ τρϊπεζεσ εςωτερικού μϋςω του 

ςυςτόματοσ DIASTRANSFER, καθώσ και ςε Σρϊπεζεσ τησ Ε.Ε. ό υπερϊκτιων κτόςεων 

χωρών τησ. Μετϊ την αποςτολό οποιουδόποτε εμβϊςματοσ ο πελϊτησ ενημερώνεται 

για την πορεύα του, ενώ μπορεύ και να το ακυρώςει. Η απουςύα υποςτόριξησ όλων 

των πιςτωτικών καρτών, αν και η τρϊπεζα προςφϋρει αρκετϋσ από αυτϋσ, εύναι η πιο 

ουςιαςτικό ϋλλειψη ςτο E–Banking τησ Εθνικόσ τρϊπεζασ. Η μοναδικό δυνατότητα 

που προςφϋρεται εύναι η πληρωμό δόςεων όλων των πιςτωτικών καρτών ϋκδοςησ 

ΕΣΕ, χωρύσ φυςικϊ να γνωρύζει ο πελϊτησ το ποςό τησ ληξιπρόθεςμησ οφειλόσ, την 

                                                             
13 Πρωτοπόροσ ςτην Ελλϊδα ςτο m-banking. 
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ημερομηνύα και το διαθϋςιμο ποςό για αγορϋσ. Οι πιςτωτικϋσ κϊρτεσ τησ Εθνικόσ 

τρϊπεζασ, ανεξϊρτητα από το δύκτυο χρόςησ, φαύνεται να εύναι η αχύλλειοσ πτϋρνα 

τησ, καθώσ δύςκολα μπορεύ να μϊθει ο χρόςτησ τισ τελευταύεσ κινόςεισ ό την οφειλό, 

ϋςτω και τηλεφωνικϊ, αν δεν περϊςουν 3 εργϊςιμεσ ημϋρεσ, ςε αντύθεςη με ϊλλεσ 

τρϊπεζεσ όπου ακόμη και η πληρωμό τουσ μϋςω Internet γύνεται ςε πραγματικό 

χρόνο. 

 

Ϊνα ιδιαύτερα λειτουργικό χαρακτηριςτικό εύναι η μορφό των εκτυπώςεων, την 

οπούα μπορεύ κανεύσ να εμφανύςει ό να αποθηκεύςει ςε PDF (Acrobat Reader). Οι 

εκτυπώςεισ διαθϋτουν και μια χρονοςφραγύδα ςυναλλαγόσ, που αποτελεύ πρακτικϊ 

την απόδειξη για τη ςυγκεκριμϋνη ςυναλλαγό. Οι περιςςότερεσ ςυναλλαγϋσ δεν 

πραγματοποιούνται ςε πραγματικό χρόνο, εκτόσ από αυτϋσ των ςυνδεδεμϋνων 

λογαριαςμών και τισ μεταφορϋσ ποςών ςε λογαριαςμούσ ςτην ύδια τρϊπεζα όπου 

γύνονται αυτόματα οι χρεώςεισ και οι πιςτώςεισ ςτουσ αντύςτοιχουσ λογαριαςμούσ . 

Τπϊρχει, επύςησ, η δυνατότητα να δει ο χρόςτησ όλεσ τισ ςυναλλαγϋσ που ϋχει 

εκτελϋςει ςε μια ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο από το ημερολόγιο του ςτο οπούο 

βρύςκονται λεπτομϋρειεσ για κϊθε του κύνηςη. 

 

Οι πελϊτεσ του Internet Banking τησ τρϊπεζασ μπορούν εύκολα και γρόγορα από το 

ςπύτι τουσ να ενημερώνονται για το χαρτοφυλϊκιο μετοχών και αμοιβαύων 

κεφαλαύων που τηρούν ςτην Σρϊπεζα, να διεκπεραιώνουν αγοραπωληςύα μετοχών 

και να ενημερώνονται για την πορεύα τησ εντολόσ που ϋχουν δώςει ό ακόμη και να 

ακυρώνουν εντολϋσ πριν την πραγματοπούηςό τουσ και να υποβϊλλουν αιτόςεισ 

ςυμμετοχόσ ςε δημόςιεσ εγγραφϋσ ςτο ΦΑΑ. τα πλαύςια των επενδυτικών 

υπηρεςιών που παρϋχονται, μπορούν οι πελϊτεσ να ενημερώνονται για τα δεδομϋνα 

τησ ςυνεδρύαςησ Φ.Α. και Φ.Π.Α. (με δεκϊλεπτη καθυςτϋρηςη), για την εικόνα τησ 

αγορϊσ, τουσ κλϊδουσ και τουσ δεύκτεσ Φ.Α., να ϋχουν πληροφόρηςη για τα 

οικονομικϊ ςτοιχεύα εταιριών, τισ τεχνικϋσ αναλύςεισ και τισ διεθνεύσ αγορϋσ 

χρόματοσ. Επύςησ, τουσ δύδεται η δυνατότητα από την ενότητα «Επενδύςεισ» - 

«Ενημέρωςη για Επενδυτέσ» να παρακολουθούν την πορεύα του εικονικού τουσ 

χαρτοφυλακύου και την πορεύα των μετοχών και παραγώγων που τουσ ενδιαφϋρουν, 

ϋχοντασ ςτη διϊθεςό τουσ πληροφορύεσ για ημερόςια και ιςτορικϊ ςτοιχεύα, 
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ςτατιςτικϊ δεδομϋνα, εξελιγμϋνα εργαλεύα για γραφόματα (ημερόςια, ιςτορικϊ, 

ςυγκριτικϊ) και τεχνικό ανϊλυςη. 

 

Για να αποκτόςει πρόςβαςη ςτισ προαναφερθεύςεσ υπηρεςύεσ πρϋπει ο 

ενδιαφερόμενοσ να τηρεύ ϋναν τουλϊχιςτον λογαριαςμό ςε ευρώ ςε οποιοδόποτε 

κατϊςτημα τησ τρϊπεζασ. Η αύτηςη ειςαγωγόσ ςτο ςύςτημα E–Banking τησ Εθνικόσ 

γύνεται ςτα υποκαταςτόματα τησ τρϊπεζασ, όπου και υπογρϊφεται η ςχετικό 

ςύμβαςη. Για την ειςαγωγό ςτο ςύςτημα χρειϊζεται εκτόσ από τον κωδικό (User ID) 

που δύδεται όταν γύνεται η αύτηςη, ο μυςτικόσ κωδικόσ (Password) που ςτϋλνεται 

ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη αλληλογραφύα ςτη διεύθυνςη που ϋχει δηλώςει ο 

πελϊτησ. Ο κωδικόσ αυτόσ εύναι πενταψόφιοσ και αποτελεύται από ςυνδυαςμό 

αριθμητικών και γραμματικών χαρακτόρων και τον οπούο ο χρόςτησ καλεύται να 

αλλϊζει υποχρεωτικϊ ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα. 

 

Για τισ εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ και τισ ςυναλλαγϋσ αςφαλεύασ απαιτεύται επιπλϋον 

και η χρόςη των κωδικών: 

Μοναδικόσ Αριθμόσ Πρόςβαςησ (Ηλεκτρονικόσ Κλειδάριθμοσ – e-Code, κατά 

την ορολογία τησ ΕΣΕ)14: αντικαθιςτϊ την υπογραφό των πελατών και 

επιβεβαιώνει την ολοκλόρωςη και ορθότητα των ςυναλλαγών. Δημιουργεύται από 

την αντύςτοιχη ςυςκευό. Πρόκειται για μια μικρό ςυςκευό ςε μορφό μπρελόκ που 

χρηςιμοποιούν οι περιςςότερεσ τρϊπεζεσ και η οπούα ϋχει αντικαταςτόςει τισ 

πεπαλαιωμϋνεσ λύςτεσ ΣΑΝ. 

Αριθμόσ Επιβεβαίωςησ e-Code (CHECK): επιβεβαιώνει, από την πλευρϊ τησ 

Σρϊπεζασ, την πραγματοπούηςη των ςυναλλαγών. 

 

Η υλοπούηςη τησ Εθνικόσ ςε ό,τι αφορϊ την επικοινωνύα με το χρόςτη, εύναι αξιόλογη 

και διαθϋτει ϋνα φιλικό περιβϊλλον εργαςύασ, χωρύσ όμωσ τισ αντύςτοιχεσ 

καλαύςθητεσ οθόνεσ ϊλλων τραπεζών. Οι βαςικϋσ επιλογϋσ βρύςκονται ςτο πϊνω 

μϋροσ τησ οθόνησ, ενώ οι επιμϋρουσ υπηρεςύεσ ςτο αριςτερό. το κϊτω μϋροσ τησ 

                                                             
14 Ο Ηλεκτρονικόσ Κλειδϊριθμοσ (e-Code) εύναι ϋνασ κωδικόσ μιασ χρόςησ που παρϊγεται από μύα 
μικρό, φορητό ηλεκτρονικό ςυςκευό η οπούα παραλαμβϊνεται από το κατϊςτημα. Η ςυςκευό 
παρϊγει, με το πϊτημα του πλόκτρου, ϋναν εξαψόφιο κωδικό μιασ χρόςησ (e-Code) και ϋναν τριψόφιο 
κωδικό επιβεβαύωςησ ο οπούοσ πρϋπει να εύναι ύδιοσ με τον τριψόφιο Αριθμό Επιβεβαύωςησ e-Code 
(CHECK) που εμφανύζεται ςτην οθόνη τησ ςυναλλαγόσ. 
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οθόνησ υπϊρχει μια μικρό ϋνδειξη του υπολειπόμενου χρόνου μϋχρι τη διακοπό τησ 

ςύνδεςησ. 

 

Η Εθνικό Σρϊπεζα για την αςφαλό λειτουργύα του Internet Banking, χρηςιμοποιεύ 

κρυπτογρϊφηςη 128 bit των διακινουμϋνων ςτοιχεύων, μϋςω του πρωτοκόλλου SSL, 

το οπούο θεωρεύται απαραβύαςτο για τισ εφαρμογϋσ ςτο Διαδύκτυο. Σο ςύςτημα 

αυτό, εκτόσ τησ κρυπτογρϊφηςησ που πραγματοποιεύ, ελϋγχει ςυνεχώσ την 

αυθεντικότητα τησ επικοινωνύασ μεταξύ του PC ςασ και του κεντρικού ςυςτόματοσ. 

ε οποιαδόποτε διαταραχό ό παρεμβολό ςτην επικοινωνύα, η ςυναλλαγό 

διακόπτεται ϊμεςα και η επικοινωνύα με το κεντρικό ςύςτημα τησ Σρϊπεζασ πρϋπει 

να αποκαταςταθεύ από την αρχό (αναγνώριςη χρόςτη, κ.λπ.). Επιπλϋον, για λόγουσ 

αςφαλεύασ γύνεται αυτόματο κλεύδωμα ςτην πρόςβαςη ςτο Internet Banking κατϊ 

την τϋταρτη προςπϊθεια ειςαγωγόσ λανθαςμϋνων μυςτικών κωδικών, και θα πρϋπει 

ο πελϊτησ να επικοινωνόςει με το Help Desk τησ τρϊπεζασ. Η παραμονό ςτο Internet 

Banking για χρόνο μεγαλύτερο των 10 λεπτών χωρύσ να διεκπεραιώνονται 

ςυναλλαγϋσ (ανενεργό ποντύκι) διακόπτεται και το ςύςτημα επιςτρϋφει ςτην αρχικό 

ςελύδα, όπου θα πρϋπει να ξαναδοθούν οι μυςτικού κωδικού ώςτε να ξαναγύνει 

εύςοδοσ ςτο ςύςτημα. 

 

Οι χρόςτεσ των υπηρεςιών Internet Banking τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ το 2006 

προςϋγγιςαν τουσ 190.000, ςημειώνοντασ αύξηςη κατϊ 55% ςε ςχϋςη με το 

προηγούμενο ϋτοσ. ύμφωνα με ςτοιχεύα τησ τρϊπεζασ, οι ςυναλλαγϋσ μϋςω 

διαδικτύου αυξϊνονται ςταθερϊ. Σο 2006 διενεργόθηκαν 10,5 εκατομμύρια 

ςυναλλαγϋσ αξύασ 9,2 διςεκατομμυρύων ευρώ. 

4.12 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

Η τρϊπεζα ιδρύθηκε το 1907 με την επωνυμύα «Εμπορικό 

Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ Α.Ε.» και ειςϋρχεται ςτο Φ.Α.Α. Από 

το 2006 η Crédit Agricole S.A. ςυμμετϋχει ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ τρϊπεζασ με 

ποςοςτό 71,97%. Η τρϊπεζα ξεκύνηςε να παρϋχει υπηρεςύεσ Ηλεκτρονικόσ 

Σραπεζικόσ το 2001 μϋςω του Εmporiki E–Banking. 
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Από την Σετϊρτη 23 Ιουνύου 2004 όλοι οι αγγλόφωνοι πελϊτεσ τησ Σρϊπεζασ, 

οποτεδόποτε και οπουδόποτε ςτον κόςμο, μπορούν να ενημερώνονται και να 

διαχειρύζονται τουσ λογαριαςμούσ τουσ εύκολα, γρόγορα και με αςφϊλεια μϋςα από 

την Εταιρικό Πύλη τησ Emporiki Bank, επιλϋγοντασ απλϊ την αγγλικό ϋκδοςη τησ 

υπηρεςύασ Emporiki E–Banking. 

 

Σο E–Banking τησ Εμπορικόσ Σρϊπεζασ διαθϋτει ϋνα φιλικό τρόπο επικοινωνύασ με το 

χρόςτη, ο οπούοσ βαςύζεται ςε καλϊ ςτημϋνεσ και καλαύςθητεσ ιςτοςελύδεσ, 

προςφϋροντασ ϋνα ςταθερό περιβϊλλον για τισ τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ ςτο ςπύτι. 

Δεν παρϋχονται όμωσ πολλϋσ υπηρεςύεσ ςτο E–Banking τησ Εμπορικόσ, καθώσ 

περιορύζεται ςτισ βαςικϋσ ςυναλλαγϋσ. ύγουρα δεν ακολουθεύ τη φόμη τησ, αφού η 

Εμπορικό θεωρεύται μύα από τισ μεγϊλεσ Ελληνικϋσ τρϊπεζεσ με πολύχρονη ιςτορύα. 

 

την αρχικό οθόνη εμφανύζονται τα βαςικϊ τραπεζικϊ προώόντα που ϋχουν ςυνδεθεύ 

με το E–Banking, όπωσ οι λογαριαςμού ταμιευτηρύου, όψεωσ, οι πιςτωτικϋσ κϊρτεσ 

και οι κϊρτεσ ανϊληψησ μετρητών. Οι τϋςςερισ βαςικϋσ κατηγορύεσ των 

παρεχόμενων υπηρεςιών εμφανύζονται ςτο πϊνω τμόμα τησ οθόνησ, με τισ επιμϋρουσ 

επιλογϋσ να βρύςκονται λύγο πιο κϊτω ςτην οθόνη, και αυτϋσ εύναι: 

 Ενημερωτικϋσ: Αφορούν ςτην ενημϋρωςη του Πελϊτη για την κατϊςταςη των 

λογαριαςμών (ταμιευτηρύου, τρεχούμενων), πιςτωτικών και χρεωςτικών 

καρτών, χαρτοφυλακύου, χρηματιςτηριακών εντολών, προθεςμιακών 

καταθϋςεων, ϊυλων τύτλων κ.λπ. Επιλϋγοντασ ϋνα λογαριαςμό θα δει τα ςτοιχεύα 

του, τον αριθμό ΙΒΑΝ και το διαθϋςιμο ποςό. Οι κινόςεισ του λογαριαςμού 

εμφανύζονται από την αντύςτοιχη επιλογό (Αντύγραφο λογαριαςμού), από όπου 

ο ςυναλλαςςόμενοσ ϋχει τη δυνατότητα να επιλϋξει τη χρονικό περύοδο που τον 

ενδιαφϋρει και τον τρόπο παρουςύαςησ. Η υποςτόριξη των πιςτωτικών καρτών 

ακολουθεύ την διαχεύριςη των λογαριαςμών. Σο E–Banking τησ Εμπορικόσ 

τρϊπεζασ υποςτηρύζει πιςτωτικϋσ και χρεωςτικϋσ κϊρτεσ, αντιμετωπύζοντϊσ τεσ 

με τον ύδιο τρόπο. 

 Διαχειριςτικϋσ: Περιλαμβϊνουν μεταφορϋσ ποςών, πληρωμϋσ δημοςύων 

οργανιςμών, εταιριών ό πιςτωτικών καρτών. Οι πληρωμϋσ εύναι περιοριςμϋνεσ 

και ςασ επιτρϋπουν την εξόφληςη των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΣΕ), τησ ςταθερόσ 

τηλεφωνύασ (Forthnet), των δημοςύων ταμεύων (ΥΠΑ, ΣΕΒΕ, ΙΚΑ) και του φόρου 



‘ ‘E–Banking  & Ενα λλακ τικϊ Δύκτυα Δι ανομόσ Σ ραπεζών  
Μελϋτη Περύπτωςησ:  Η ATEbank  ςτη ςύγ χρονη  ελληνικό π ραγματικ ότητα’’  

ΜΠΕΣΑ ΣΑΣΙΑΝΑ  ελύδα 121  

ειςοδόματοσ. Οι πϊγιεσ εντολϋσ περιλαμβϊνουν περιςςότερεσ επιλογϋσ, όπωσ η 

κινητό τηλεφωνύα, η ςυνδρομητικό τηλεόραςη και ϊλλεσ, προςφϋροντασ 

παρϊλληλα τη δυνατότητα να ειςαχθεύ ϋνα ανώτατο όριο για τη ςυγκεκριμϋνη 

εντολό. 

 Λειτουργικϋσ: Όπωσ διαχεύριςη παγύων εντολών, ϋκδοςη καρνϋ επιταγών, 

αλλαγό κωδικού πρόςβαςησ κ.ϊ. 

 Φειριςμού προςωπικών ςτοιχεύων: Προςθαφαύρεςη λογαριαςμών, αλλαγό 

προςωπικών ςτοιχεύων κ.ϊ. 

 

Αξιοςημεύωτο εύναι ότι δύνεται ϋνα ιδιαύτερα λειτουργικό και καλαύςθητο πρόγραμμα 

επύδειξησ (demo) για το E–Banking ςε μορφό flash. 

 

Η Εμπορικό δεν χρηςιμοποιεύ πρόςθετουσ κωδικούσ ούτε τη ςυςκευό για τη 

δημιουργύα μοναδικών αριθμών ςτισ εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ. τα εμβϊςματα 

υπϊρχει η δυνατότητα μεταφορϊσ ποςών ςε ϊλλουσ λογαριαςμούσ τησ Εμπορικόσ 

και ϊλλων τραπεζών. Η υλοπούηςη των εμβαςμϊτων δεν εύναι καθόλου λειτουργικό. 

Πρώτον, ο χρόςτησ δεν μπορεύ να επιλϋξει ϊλλο τρόπο προμόθειασ από αυτόν που 

ϋχει προκαθορύςει η τρϊπεζα, με τον παραλόπτη να παύρνει ολόκληρο το ποςό. Σο 

αποτϋλεςμα εύναι να χρεωθεύ ο ςυναλλαςςόμενοσ ϋνα υπερβολικϊ μεγϊλο ποςό, €6 

από την Εμπορικό και € 1,20 από την τρϊπεζα παραλαβόσ, ποςό που μπορεύ να εύναι 

αρκετϊ υψηλότερο ανϊλογα με τισ διατραπεζικϋσ ςυμφωνύεσ. Η μεταφορϊ των 

χρημϊτων δεν γύνεται αυτόματα ακόμα και για τισ ςυναλλαγϋσ STP (Straight Through 

Processing), τα αυτοματοποιημϋνα δηλαδό εμβϊςματα για τα οπούα δεν απαιτεύται 

ανθρώπινη παρϋμβαςη. Σην επόμενη ημϋρα η υπηρεςύα εξυπηρϋτηςησ ςυνομιλεύ με 

το ςυναλλαςςόμενο ςτο τηλϋφωνο για να επιβεβαιώςει τη ςυναλλαγό. Σο ύδιο 

ςυμβαύνει με τη μεταφορϊ ςτην ύδια την Εμπορικό. Εδώ θα πρϋπει να ϋχει δηλωθεύ 

από πριν ο ςυγκεκριμϋνοσ λογαριαςμόσ (προδηλωμϋνοσ λογαριαςμόσ) ςτον οπούο ο 

χρόςτησ επιθυμεύ να ςτεύλει ϋνα χρηματικό ποςό. Και πϊλι η τρϊπεζα θα 

επικοινωνόςει μαζύ του για να επιβεβαιώςει τα ςτοιχεύα του λογαριαςμού. Η 

παραπϊνω διαδικαςύα πραγματοποιεύται για την αςφϊλεια του χρόςτη, καθώσ και 

για αποφυγό λαθών. Με αυτόν όμωσ τον τρόπο, δεν υποςτηρύζεται ϋνα ιδιαύτερα 

χρόςιμο χαρακτηριςτικό, η αυτόματη μεταφορϊ, που υπϊρχει ςε υλοποιόςεισ ϊλλων 

τραπεζών. 
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Η υπηρεςύα Emporiki E–Banking εμπλουτύςτηκε με νϋεσ δυνατότητεσ για τουσ 

ιδιώτεσ και, παρϊλληλα, δόθηκε ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην εξυπηρϋτηςη των 

επιχειρόςεων. ημαντικό όταν η αύξηςη κατϊ το 2006 τόςο των εγγεγραμμϋνων 

(25%) όςο και των ενεργοποιημϋνων πελατών (21%), καθώσ και του ςυνόλου των 

εγχρόματων και ενημερωτικών ηλεκτρονικών ςυναλλαγών μϋςω τησ υπηρεςύασ 

αυτόσ (ιδιώτεσ: 31%, επιχειρόςεισ: 37%). Ειδικότερα, ο όγκοσ και η αξύα των on-line 

εγχρόματων ςυναλλαγών παρουςύαςαν αξιοςημεύωτη ϊνοδο (25% και 87% 

αντύςτοιχα). την ύδια περύοδο οι επιχειρόςεισ χρηςιμοπούηςαν ιδιαύτερα εντατικϊ 

την υπηρεςύα Emporiki E–Banking και η αξύα των εγχρόματων ςυναλλαγών τουσ 

αυξόθηκε κατϊ 118%. 

4.13 ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ 

Ιδρύθηκε το 1899 

ςτη Λευκωςύα τησ 

Κύπρου με την επωνυμύα «Σαμιευτόριο η Λευκωςύα». Σο 1912 μετονομϊζεται ςε 

«Σρϊπεζα Κύπρου Α.Ε.». Σο 1991 λειτούργηςε το πρώτο κατϊςτημα τησ τρϊπεζασ 

ςτην Ελλϊδα. Η υπηρεςύα Internet Banking τησ τρϊπεζασ ξεκύνηςε το 2000. 

 

Η υλοπούηςη του E–Banking τησ Σρϊπεζασ Κύπρου εύναι λιτό και ευπαρουςύαςτη, με 

τισ βαςικϋσ επιλογϋσ να βρύςκονται ςτο αριςτερό τμόμα τησ οθόνησ, πϊντα ορατϋσ 

και εύκολα προςβϊςιμεσ. Ο χρόςτησ μπορεύ να «ανούξει» και «κλεύςει» τισ επιμϋρουσ 

επιλογϋσ, κϊτι που εύναι ιδιαύτερα χρόςιμο και επιτρϋπει την πιο εύκολη πλοόγηςη. 

τισ οθόνεσ υπϊρχει το πλόκτρο τησ Αποδοχόσ τησ ςυναλλαγόσ και τησ επιςτροφόσ 

ςτην προηγούμενη επιλογό. 

 

Μεταξύ των προςφερόμενων δυνατοτότων που παρϋχει η τρϊπεζα μϋςω του 

Internet Banking εύναι η πληροφόρηςη ςχετικϊ με τισ κινόςεισ καταθετικών και 

δανειακών λογαριαςμών και επιταγών, οι μεταφορϋσ χρημϊτων ςε λογαριαςμούσ 

τρύτων ςτην ύδια αλλϊ και ςε ϊλλεσ τρϊπεζεσ, οι πληρωμϋσ ςε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 

ΥΠΑ) και οι πϊγιεσ εντολϋσ, η αποςτολό εμβαςμϊτων, οι πληρωμϋσ εταιριών 

ςταθερόσ και κινητόσ τηλεφωνύασ, η διενϋργεια χρηματιςτηριακών ςυναλλαγών 
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μϋςω τησ εφαρμογόσ on-line trading κ.ϊ. Επιλϋγοντασ το ςυγκεκριμϋνο λογαριαςμό, 

ο χρόςτησ βλϋπει το διαθϋςιμο υπόλοιπο, τα ςτοιχεύα του δικαιούχου και το 

λογιςτικό υπόλοιπο και μπορεύ να διαλϋξει τη χρονικό περύοδο για την προβολό των 

κινόςεων του λογαριαςμού και να παραγγεύλει το απόκομμα με e-mail, φαξ ό με το 

κανονικό ταχυδρομεύο. Η υποςτόριξη των εμβαςμϊτων εύναι αρκετϊ πλόρησ αλλϊ 

πολύπλοκη. Ο χρόςτησ μπορεύ να ςτεύλει ϋνα ϋμβαςμα τόςο ςτην Ελλϊδα όςο και ςτο 

εξωτερικό από την ύδια οθόνη. Θα πρϋπει να επιλϋξει πρώτα το νόμιςμα και τη χώρα 

προοριςμού, να ςυμπληρώςει τα ςτοιχεύα του παραλόπτη και ςτη ςυνϋχεια τον 

τρόπο τησ προμόθειασ. Σο ύψοσ τησ εξαρτϊται από τον τρόπο επιλογόσ των εξόδων, 

αν δηλαδό θα χρεωθεύ εξ’ ολοκλόρου ςτον αποςτολϋα ό θα μοιραςτεύ και ςτουσ δύο. 

την πρώτη περύπτωςη, ο ςυναλλαςςόμενοσ δεν μπορεύ να υπολογύςει εύκολα την 

προμόθεια, καθώσ δεν υπϊρχει η αντύςτοιχη διευκρύνιςη. Ϊνα ακόμη ςτοιχεύο που 

χρειϊζεται βελτύωςη εύναι η ςυμπλόρωςη τησ αιτιολογύασ που υποχρεώνεται να 

επιλϋξει ο αποςτολϋασ. Σα εμβϊςματα δεν εκτελούνται αυτόματα, γι’ αυτό μπορεύ να 

τηλεφωνόςει κϊποιοσ υπϊλληλοσ από την τρϊπεζα ζητώντασ τισ πρόςθετεσ 

πληροφορύεσ. 

 

Ο χρόςτησ μπορεύ να δημιουργόςει το δικό του προςωπικό κατϊλογο με τουσ 

παραλόπτεσ και τουσ αντύςτοιχουσ λογαριαςμούσ, ϋτςι ώςτε να μη χρειϊζεται να 

ςυμπληρώνει τα ςτοιχεύα του παραλόπτη κϊθε φορϊ. Ενδιαφϋρον χαρακτηριςτικό 

εύναι η δυνατότητα δημιουργύασ δικών του επιλογών ςτο βαςικό μενού πατώντασ το 

ςύνδεςμο «Add to favorites». Ϊχει ςτη διϊθεςη του μια ςειρϊ από υπηρεςύεσ, από τισ 

οπούεσ μπορεύ να αλλϊξει τουσ κωδικούσ πρόςβαςησ του E–Banking, κϊτι που 

ςυςτόνεται από όλεσ ανεξαιρϋτωσ τισ τρϊπεζεσ, αλλϊ και να δώςει μια φιλικό 

ονομαςύα ςτουσ λογαριαςμούσ όπωσ «Βαςικόσ λογαριαςμόσ», «Μιςθοδοςύα» κ.ϊ. 

Επιπλϋον, ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατότητα να δει πόςεσ φορϋσ και πότε ακριβώσ ϋχει 

χρηςιμοποιόςει το E–Banking αλλϊ και τα ϊλλα εναλλακτικϊ δύκτυα. 

 

Η υπηρεςύα Internet Banking τησ Σρϊπεζασ Κύπρου ϋχει πιςτοποιηθεύ από τον 

διεθνούσ κύρουσ οργανιςμό VeriSign. Για την πρόςβαςη των πελατών ςτην υπηρεςύα 

απαιτούνται 2 κωδικού: ο Αριθμόσ τησ Κύπρου Debit Card ό τησ Κϊρτασ Μϋλουσ και ο 

προςωπικόσ κωδικόσ αςφαλεύασ (οι κωδικού παραλαμβϊνονται από τον πελϊτη κατϊ 

την ενεργοπούηςη τησ υπηρεςύασ ςε κϊποιο κατϊςτημα τησ τρϊπεζασ). ε περύπτωςη 
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3 ςυνεχόμενων ανεπιτυχών προςπαθειών ειςαγωγόσ του Κωδικού Αςφαλεύασ ό του 

Κωδικού υναλλαγών, το ςύςτημα απενεργοποιεύ την πρόςβαςη του πελϊτη, ο 

οπούοσ πρϋπει να επιςκεφτεύ ϋνα κατϊςτημα τησ τρϊπεζασ ώςτε να εκδώςει εκ νϋου 

τουσ κωδικούσ. 

 

Η τρϊπεζα Κύπρου χρηςιμοποιεύ μοναδικούσ αριθμούσ ςυναλλαγόσ για τισ 

εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ. Η υλοπούηςη εύναι απλό και πραγματοποιεύται ςε 

ςυνδυαςμό με ϋνα κατώτατο όριο για κϊθε ςυναλλαγό που ορύζει ο δικαιούχοσ. Αν η 

εγχρόματη ςυναλλαγό υπερβεύ αυτό το όριο, τότε θα πρϋπει να ςυμπληρωθεύ ο 

πρόςθετοσ κωδικόσ αςφϊλειασ. Αυτού οι κωδικού δημιουργούνται αυτόματα από μια 

ειδικό ςυςκευό, η οπούα εύναι μικρό, ςε μϋγεθοσ μπρελόκ, και χρηςιμοποιεύται από 

τησ περιςςότερεσ πλϋον τρϊπεζεσ. Εϊν πατηθεύ, δημιουργεύ μοναδικούσ 

πενταψόφιουσ αριθμούσ μιασ χρόςησ. 

 

Κατϊ το 2006 η υπηρεςύα δεχόταν μεγϊλο αριθμό επιςκϋψεων μηνιαύα από 

εξουςιοδοτημϋνουσ χρόςτεσ, παρουςιϊζοντασ τϊςη αύξηςησ τησ χρόςησ τησ ςε 

ποςοςτό που ξεπερνϊ το 40% ςε ςχϋςη με το 2005. Η τρϊπεζα ανακηρύχθηκε ωσ 

‘‘Best Consumer Internet Bank’’ ςτην Κύπρο για το 2007, ςτα πλαύςια του ετόςιου 

θεςμού ‘‘World's Best Internet Banks in Europe’’ που διοργανώνει το διεθνούσ 

κύρουσ περιοδικό Global Finance. 

4.14 ΛΟΙΠΑ ΣΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ 

την Ελλϊδα εκτόσ από τισ προαναφερθεύςεσ τρϊπεζεσ ςτο χώρο του Internet 

Banking δραςτηριοποιούνται και τα ακόλουθα τραπεζικϊ ιδρύματα: 

Α) Αχαώκό υνεταιριςτικό Σρϊπεζα 

Β) Bayerische Hypovereinsbank 

Γ) Citibank 

Δ) Ελληνικό Σρϊπεζα 

Ε) First Business Bank (FBB) 

Σ) Παγκρότια υνεταιριςτικό Σρϊπεζα 

Ζ) Πανελλόνια Σρϊπεζα 

Η) υνεταιριςτικό Σρϊπεζα Δωδεκανόςου 
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Θ) υνεταιριςτικό Σρϊπεζα Καρδύτςασ 

Ι) υνεταιριςτικό Σρϊπεζα Λαμύασ 

Κ) υνεταιριςτικό Σρϊπεζα Λϋςβου – Λόμνου 

Λ) υνεταιριςτικό Σρϊπεζα Θεςςαλύασ 

Μ) υνεταιριςτικό Σρϊπεζα Φανύων 

4.15 ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΣΡΑΠΕΖΨΝ 

τον Πύνακα 13 παρατύθενται οι ςημαντικότερεσ τρϊπεζεσ που παρϋχουν υπηρεςύεσ 

Internet Banking ςτην Ελλϊδα, καθώσ και οι δικτυακού τόποι για να ειςϋλθει κϊποιοσ 

ςτα ςυςτόματα των τραπεζών όπου θα του ζητηθεύ να ειςϊγει τουσ προςωπικούσ 

του κωδικούσ. Σο HTTPS (Secure HTTP) χρηςιμοποιεύται για να δηλώςει μύα αςφαλό 

ςύνδεςη. Σο πρόθεμα https που παρατηρούμε ότι χρηςιμοποιούν οι τρϊπεζεσ 

υποδηλώνει ότι θα χρηςιμοποιηθεύ κανονικϊ το πρωτόκολλο HTTP, αλλϊ η ςύνδεςη 

θα γύνει ςε διαφορετικό θύρα και τα δεδομϋνα θα ανταλλϊςςονται 

κρυπτογραφημϋνα. Ϊκτοσ από τισ τρϊπεζεσ χρηςιμοποιεύται ευρϋωσ ςτο Διαδύκτυο 

όπου χρειϊζεται αυξημϋνη αςφϊλεια και διακινούνται ευαύςθητεσ πληροφορύεσ. 
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Πύνακασ 13 : υγκεντρωτικόσ Πύνακασ Σραπεζών που παρϋχουν υπηρεςύεσ Internet 

Banking ςτην Ελλϊδα 

Α/Α 
ΕΠΨΝΤΜΙΑ 

ΣΡΑΠΕΖΑ 
URL 

1 Alpha Bank http://www.alpha.gr/page/ 

2 Aspis Bank http://www.aspisbank.gr/category/greek/1/index.htm 

3 Bayerische 
Hypovereinsban
k 

http://www.hypovereinsbank.gr/ 

4 Citibank http://www.citibank.com/greece/homepage/index.htm 

5 EFG – Eurobank http://www.eurobank.gr/online/home/ 

6 
First Business 
Bank (FBB) 

http://www.fbbank.gr/34/article/greek/34/35/index.ht

m 

7 Geniki Bank http://www.geniki.gr/ 

8 
Marfin – Egnatia 

http://www.marfinbank.gr/MarfinEgnatia/HPGrDefault.

aspx 

9 
Millennium 

http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/Millenni

umGR/Home_GR 

10 ATEbank http://www.atebank.gr/atebank 

11 Αττικόσ http://www.atticabank.gr/index.asp?a_id=46 

12 Εθνικό http://www.nbg.gr/ 

13 
Ελληνικό 

http://www.hellenicbank.com/HB/content/gr/index.jsp

?lang=gr 

14 Εμπορικό http://www.emporiki.gr/cbg/gr/cbg_index.jsp 

15 Κύπρου http://www.bankofcyprus.gr/ 

16 
Παγκρότια 
υνεταιριςτικό 

http://www.pancretabank.gr/cms/createpage.aspx?page

id=70 

17 
Πανελλόνια 

http://www.panelliniabank.gr/cms/createpage.aspx?pag

eid=25 

18 Πειραιώσ http://www.piraeusbank.gr/ 

19 υνεταιριςτικό 
Δωδεκανόςου 

http://www.bankdodecanese.gr/ 

http://www.geniki.gr/
http://www.marfinbank.gr/MarfinEgnatia/HPGrDefault.aspx
http://www.marfinbank.gr/MarfinEgnatia/HPGrDefault.aspx
http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/MillenniumGR/Home_GR
http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/MillenniumGR/Home_GR
http://www.atebank.gr/atebank
http://www.atticabank.gr/index.asp?a_id=46
http://www.nbg.gr/
http://www.hellenicbank.com/HB/content/gr/index.jsp?lang=gr
http://www.hellenicbank.com/HB/content/gr/index.jsp?lang=gr
http://www.emporiki.gr/cbg/gr/cbg_index.jsp
http://www.bankofcyprus.gr/
http://www.pancretabank.gr/cms/createpage.aspx?pageid=70
http://www.pancretabank.gr/cms/createpage.aspx?pageid=70
http://www.panelliniabank.gr/cms/createpage.aspx?pageid=25
http://www.panelliniabank.gr/cms/createpage.aspx?pageid=25
http://www.piraeusbank.gr/
http://www.bankdodecanese.gr/
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§ 5. ON-LINE ΣΡΑΠΕΖΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ & 

Η ΔΙΕΙΔΤΗ ΣΟΤ ΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

5.1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΣΡΑΠΕΖΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ 

(ΣΑΣΙΣΙΚΑ) 

Μετϊ από ϋρευνα που πραγματοποιόθηκε ζητόθηκε από επιχειρόςεισ να ςημειώςουν 

το βαθμό ςπουδαιότητασ που παρουςιϊζουν διϊφορα κριτόρια ςτην επιλογό 

τρϊπεζασ για την παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών. Η κλύμακα που χρηςιμοποιόθηκε 

όταν πενταβϊθμια Likert με καθολικό ημαντικό (1) και εξαιρετικϊ ημαντικό (5). 

 

Η μεγϊλη βαρύτητα που παρουςιϊζουν η αςφϊλεια των ςυναλλαγών και η ταχύτητα 

πρόςβαςησ ςτο Web Site τησ τρϊπεζασ εύναι μϊλλον αναμενόμενη. Εκεύνο που 

ξαφνιϊζει εύναι η μϊλλον μικρό ςημαςύα που δύνουν οι επιχειρόςεισ ςτη γνώμη 

ειδικών, ςυνεργατών και πελατών. Μεγϊλη ςημαςύα ϋχουν, όπωσ αποδεικνύεται, τα 

ύδια τα Web Sites των τραπεζών: η παροχό on-line βοηθεύασ, η ύπαρξη demo, η 

ταχύτητα πρόςβαςησ και η ευκολύα πλοόγηςησ. 
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Γρϊφημα 20 : Κριτόρια Επιλογόσ Σρϊπεζασ 

 

Πηγό : Τεχνολογικό Παρατηρητόριο (www.technowatch.aueb.gr) του Οικονομικού 

Πανεπιςτημύου Αθηνών 

5.2 ΣΡΑΠΕΖΕ ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΟΤΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ 

ΤΝΑΛΛΑΓΕ 

Η θϋςη ςτην οπούα αναφϋρεται η κϊθε τρϊπεζα ϋχει εξαιρετικό ςημαςύα για το 

Marketing. Για το λόγο αυτό, ςκόπιμο εύναι να παρουςιϊςουμε το ποςοςτό ςτο οπούο 

κϊθε τρϊπεζα αναφϋρθηκε πρώτη και δεύτερη. Πρώτη αναφϋρεται η Alpha Bank ςε 

ποςοςτό 38,2%, η Winbank ςε ποςοςτό 21,1%, η Eurobank ςε ποςοςτό 16,2%, η 

Εθνικό Σρϊπεζα ςε ποςοςτό 10,4% και η Marfin Εγνατύα ςε ποςοςτό 5,7%. 

http://www.technowatch.aueb.gr/
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Γρϊφημα 21 : Σρϊπεζεσ που προςφϋρουν Ηλεκτρονικϋσ υναλλαγϋσ (Πρώτη 

Αναφορϊ) 

 

Πηγό : Τεχνολογικό Παρατηρητόριο (www.technowatch.aueb.gr) του Οικονομικού 

Πανεπιςτημύου Αθηνών 

 

 

Εκεύνο που πρϋπει να ςημειώςουμε εύναι ότι μόνον η Winbank και η Eurobank 

προςφϋρουν Εκκαθϊριςη υναλλαγών και ότι κϊποιεσ από τισ αναφερθεύςεσ 

Σρϊπεζεσ δεν παρϋχουν καν ολοκληρωμϋνεσ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ. 

5.3 ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΠΟΤ ΤΝΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΙ ΣΡΑΠΕΖΕ 

& ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ E–BANKING ΤΠΗΡΕΙΕ 

Σο 58,29% των επιχειρόςεων δεν χρηςιμοποιούν ηλεκτρονικϋσ τραπεζικϋσ 

υπηρεςύεσ. χεδόν οι μιςϋσ από αυτϋσ (49,1%) δεν ϋχουν αποφαςύςει ποια Σρϊπεζα 

θα επιλϋξουν όταν θελόςουν ό αναγκαςτούν να το κϊνουν. 

http://www.technowatch.aueb.gr/
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Γρϊφημα 22 : Επιχειρόςεισ που χρηςιμοποιούν E–Banking υπηρεςύεσ 

 

Πηγό : Τεχνολογικό Παρατηρητόριο (www.technowatch.aueb.gr) του Οικονομικού 

Πανεπιςτημύου Αθηνών 

 

Παρόλα αυτϊ, η ςυνεργαςύα των επιχειρόςεων που χρηςιμοποιούν τραπεζικϋσ 

υπηρεςύεσ με τισ τρϊπεζεσ, εύναι πολύμορφη και μπορεύ να ϋχει πολλϋσ διαςτϊςεισ. 

Εξαιτύασ αυτόσ τησ πολυμορφικόσ ηλεκτρονικόσ ςυνεργαςύασ, κρύνεται ςκόπιμο να 

διαχωρύςουμε τισ επιχειρόςεισ ςε κατηγορύεσ ανϊλογα με το εύδοσ τησ ηλεκτρονικόσ 

ςυνεργαςύασ που ϋχουν με τα τραπεζικϊ ιδρύματα: 

 Virtual Banks. Ουςιαςτικϊ εύναι το ηλεκτρονικό κατϊςτημα κϊποιασ τρϊπεζασ 

που εύναι ανεξϊρτητο από τον υπόλοιπο «κορμό» τησ. Διαθϋτει δηλαδό 

ξεχωριςτό Site και όλα τα τραπεζικϊ προώόντα (δϊνεια, εμβϊςματα, πληρωμϋσ, 

χρηματιςτηριακϊ προώόντα κ.λπ.), προςφϋρονται ςτουσ πελϊτεσ μϋςα από αυτό. 

Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα ςτην Ελλϊδα εύναι η Virtual Bank τησ Σρϊπεζασ 

Πειραιώσ με το όνομα Winbank (www.winbank.gr). Ανϊλογη εύναι η Virtual Bank 

τησ Αγγλύασ με το όνομα Egg Bank (www.egg.co.uk) η οπούα εύναι μια αυτόνομη 

ηλεκτρονικό τρϊπεζα. 

 Επιχειρόςεισ που ανόκουν ςε τρϊπεζεσ και εμπορεύονται επενδυτικϊ και 

αςφαλιςτικϊ προώόντα. Σϋτοιεσ επιχειρόςεισ εύναι η ING Πειραιώσ, η Metrolife 

(Emporiki Bank), η Εθνικό Αςφαλιςτικό (Εθνικό Σρϊπεζα). Σϋτοιου εύδουσ 

εταιρύεσ εμπορεύονται αςφαλιςτικϊ προώόντα, δηλαδό αςφϊλειεσ ζωόσ, 

αςφϊλειεσ αυτοκύνητων αλλϊ και χρηματιςτηριακούσ τύτλουσ όπωσ ομόλογα, 

μετοχϋσ, αμοιβαύα κεφϊλαια. υνόθωσ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ που ϋχουν να 

κϊνουν με αγορϋσ αςφαλιςτικών προώόντων περνούν από διϊφορα ςτϊδια μϋχρι 

να φτϊςουν ςτον καταναλωτό. Δηλαδό, αν ο πελϊτησ θελόςει να αγορϊςει 

ηλεκτρονικϊ μια αςφϊλεια ζωόσ από την International Life, το ηλεκτρονικό 

http://www.technowatch.aueb.gr/
http://www.winbank.gr/
http://www.egg.co.uk/
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αύτημϊ του θα φτϊςει πρώτα ςτην Εγνατύα Σρϊπεζα που εκκαθαρύζει τισ 

ςυναλλαγϋσ πιςτωτικών καρτών, ϋπειτα από την ύδια την αςφαλιςτικό τησ 

τρϊπεζασ και τϋλοσ από την πρακτοριακό εταιρύα, η οπούα θα φϋρει τον πελϊτη 

ςτη τελικό επαφό με το προώόν. 

 Επιχειρόςεισ εκτόσ τρϊπεζασ που πωλούν ςε τρύτουσ δικϊ τουσ προώόντα. Σα 

προώόντα αυτϊ μπορεύ να εύναι από τρόφιμα και ποτϊ μϋχρι ςπύτια και 

αυτοκύνητα. Φαρακτηριςτικϋσ εταιρύεσ που ανόκουν ςε αυτό τη κατηγορύα εύναι 

η AMAZON (www.amazon.co.uk), E-BAY (www.ebay.com), E-TICKET 

(www.eticket.co.uk), αλλϊ και ςτην Ελλϊδα το E-SHOP (www.eshop.gr), το 

ΠΛΑΙΙΟ (www.plaisio.gr). υγκεκριμϋνα, η European Commission με το 

European e-Business Report edition 2005 διακρύνει τισ ηλεκτρονικϋσ 

επιχειρόςεισ ςτισ εξόσ κατηγορύεσ: 

1. ΙΣ SERVICES (τηλεπικοινωνύεσ) 

2. PUBLISHING (διαφόμιςη, περιοδικϊ, εφημερύδεσ) 

3. PHARMA (φαρμακευτικϊ προώόντα) 

4. TOURISM (τουριςτικϊ πακϋτα διακοπών, ξενοδοχεύα) 

5. AUTOMOTIBE (αυτοκύνητα, αξεςουϊρ) 

6. MASHINERY (μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ) 

7. TEXTILE 

8. FOOD (φαγητϊ) 

9. CONSTRUCTION 

10. AERONAUTICS (αεροπορικϊ ειςιτόρια) 

 τη τελευταύα κατηγορύα ανόκουν όλων των ειδών οι εταιρύεσ – επιχειρόςεισ που 

λαμβϊνουν ηλεκτρονικϊ υπηρεςύεσ από τισ τρϊπεζεσ. Σϋτοιεσ εταιρύεσ μπορεύ να 

εύναι από ϋνα λογιςτικό γραφεύο, μια ανώνυμη εταιρύα ακόμη και μια πολυεθνικό 

επιχεύρηςη με υποκαταςτόματα ςε όλο τον κόςμο. Εδώ οι τρϊπεζεσ προςφϋρουν 

ςτισ επιχειρόςεισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ πληρωμόσ λογαριαςμών, ηλεκτρονικϋσ 

μιςθοδοςύεσ με την αποςτολό ενόσ μόνο αρχεύου, μεταφορϋσ χρηματικών 

κεφαλαύων (εμβϊςματα), ακόμη και υπηρεςύεσ ειςαγωγών – εξαγωγών και 

τιμολόγηςησ. 

 

Εύναι ςκόπιμο εδώ να τονύςουμε ότι ςτη κατηγορύα των επιχειρόςεων που πωλούν 

ηλεκτρονικϊ τα δικϊ τουσ προώόντα και εύναι ανεξϊρτητα από τισ τρϊπεζεσ, οι 

http://www.amazon.co.uk/
http://www.ebay.com/
http://www.eticket.co.uk/
http://www.eshop.gr/
http://www.plaisio.gr/
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τελευταύεσ ουςιαςτικϊ παύρνουν το ρόλο του ηλεκτρονικού τόπου εκκαθϊριςησ 

χρόματοσ αφού ςτα εν λόγω καταςτόματα οι αγορϋσ προώόντων τισ περιςςότερεσ 

φορϋσ γύνεται με τη χρόςη τησ πιςτωτικόσ κϊρτασ. 

5.4 ΤΠΗΡΕΙΕ E–BANKING ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ 

το παρακϊτω διϊγραμμα παρουςιϊζονται οι ηλεκτρονικϋσ τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ 

που χρηςιμοποιούνται ςόμερα καθώσ και εκεύνεσ τισ οπούεσ οι ελληνικϋσ επιχειρόςεισ 

προτύθενται να χρηςιμοποιόςουν ςτο μϋλλον. Η επύδραςη τησ κυβερνητικόσ 

απόφαςησ ςχετικϊ με την υποχρεωτικό καταβολό του ΥΠΑ μϋςω Internet εύναι όδη 

αιςθητό. 

 

Γρϊφημα 23 : Τπηρεςύεσ E–Banking που χρηςιμοποιούνται 

 

Πηγό : Τεχνολογικό Παρατηρητόριο (www.technowatch.aueb.gr) του Οικονομικού 

Πανεπιςτημύου Αθηνών 

http://www.technowatch.aueb.gr/
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χετικϊ με την on-line εκκαθϊριςη πληρωμών, μόνο το 9,6% των επιχειρόςεων 

χρηςιμοποιεύ τη ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα και εύναι περύπου το ποςοςτό των 

επιχειρόςεων που κατϊ δόλωςό τουσ επιτρϋπουν ςτουσ πελϊτεσ τουσ να τοποθετούν 

on-line τισ παραγγελύεσ τουσ και να πληρώνουν επύςησ on-line. Σο ποςοςτό όμωσ 

των επιχειρόςεων που προτύθεται να χρηςιμοποιόςει τη ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα 

μϋςα ςτον επόμενο χρόνο ανϋρχεται ςτο 23,5% και αυτό θα πρϋπει να αποτελϋςει 

κύνητρο για τισ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ ώςτε να επικεντρώςουν τισ προωθητικϋσ τουσ 

ενϋργειεσ ςε αυτό το χώρο. 

5.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ 

ε αυτό το ςημεύο, θα όταν χρόςιμο να κατηγοριοποιόςουμε τισ μεθόδουσ 

ςυναλλαγών ανϊλογα με το χρόνο, ανϊλογα με τον τρόπο αλλϊ και ανϊλογα με τον 

τρόπο πληρωμόσ. Για την κατανόηςη των μεθόδων ςυναλλαγών του ηλεκτρονικού 

εμπορύου, που παρουςιϊζουν μια πολυμορφύα, ασ πϊρουμε το παρϊδειγμα του 

εμπορικού τριγώνου πελϊτησ (φυςικό ό νομικό πρόςωπο), Σρϊπεζα, και επιχεύρηςη 

(ηλεκτρονικό ό μη). Μελετώντασ αυτό το εμπορικό τρύγωνο θα μπορούςε κανεύσ να 

πει πωσ ο πελϊτησ e-Commerce διαθϋτει πολλϋσ εναλλακτικϋσ μεθόδουσ για να 

πραγματοποιόςει τισ ςυναλλαγϋσ του πιο γρόγορα, πιο απλϊ και πιο οικονομικϊ. 

5.5.1 Ο ΦΡΟΝΟ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΣΑΙ Η ΤΝΑΛΛΑΓΗ 

Με παρϊγοντα τον χρόνο διακρύνουμε τισ εξόσ περιπτώςεισ: 

 Πρώτα γύνεται η πληρωμό και μετϊ η ςυναλλαγό ό προπληρωμϋνεσ κϊρτεσ. 

Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα αυτόσ τησ κατηγορύασ εύναι οι προπληρωμϋνεσ 

κϊρτεσ (e-purse). Δηλαδό ο πελϊτησ αγορϊζει μια προπληρωμϋνη κϊρτα και μετϊ 

μπορεύ να κϊνει οποιεςδόποτε αγορϋσ θϋλει μϋςα από ηλεκτρονικϊ καταςτόματα 

που ςυνεργϊζονται με e-purse. Εξαςφαλύζει δηλαδό ο πελϊτησ μια virtual card 

που ϋχει όριο μϋχρι το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτο ποςό που κατϋβαλε ο πελϊτησ 

για να την αγορϊςει. 

Η τρϊπεζα παύρνει τον ρόλο του καταςτόματοσ όπου ο πελϊτησ αγορϊζει το 

λεγόμενο ψηφιακό πορτοφόλι (e-wallet ό e-purse), που ςτη ουςύα εύναι ϋνασ 

κωδικόσ που χρηςιμοποιεύται ςε on-line αγορϋσ. 
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 Η ςυναλλαγό γύνεται εκεύνη τη ςτιγμό ό αγορϊ ςε πραγματικό χρόνο. Ο πελϊτησ 

πληρώνει επύ τόπου και η ςυναλλαγό γύνεται ϊμεςα (παραλαμβϊνει δηλαδό το 

προώόν ϊμεςα). Εδώ εντϊςςονται οι πληρωμϋσ λογαριαςμών ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΥΠΑ, 

ΣΕΒΕ, δηλαδό ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ με δημόςιουσ φορεύσ, επύςησ η αγορϊ 

μετοχών, αμοιβαύων κεφαλαύων, ομολόγων. Εϊν για παρϊδειγμα, θϋλει ο πελϊτησ 

να πληρώςει ϋνα λογαριαςμό ΔΕΗ μϋςω τησ Emporiki E–Banking (αφού εύναι 

όδη εγγεγραμμϋνοσ), επιλϋγει «Πληρωμό Λογαριαςμών», ςτη ςυνϋχεια τον 

κωδικό πελϊτη που αναγρϊφεται επϊνω ςτο τιμολόγιο τησ ΔΕΗ. Αυτόματα ο 

λογαριαςμόσ του πελϊτη πιςτώνεται με το πόςο που αντιςτοιχεύ ςτο τιμολόγιο. 

Περιλαμβϊνονται, επύςησ, αρκετϊ καταςτόματα που πωλούν καταναλωτικϊ 

προώόντα. Σϋτοια προώόντα εύναι ψηφιακϊ αγαθϊ (Mp3, Ringtones, ό πληροφορύα 

επιπλϋον αξύασ όπωσ η παρακολούθηςη των τιμών των μετοχών ςτο 

χρηματιςτόριο). 

 Γύνεται πρώτα η αγορϊ και η πληρωμό μετϊ από οριςμϋνο χρονικό διϊςτημα ό 

πληρωμϋσ μετϊ την αγορϊ. Η ςυγκεκριμϋνη μϋθοδοσ ςυναλλαγόσ αναφϋρεται 

κυρύωσ ςε αγορϋσ με πιςτωτικϋσ κϊρτεσ όπου ο πελϊτησ αγορϊζει on-line ϋνα 

προώόν και χρεώνεται ο λογαριαςμόσ μετϊ από ϋνα ςυγκεκριμϋνο χρονικό 

διϊςτημα. 

την πραγματικότητα, ο λογαριαςμόσ χρεώνεται αμϋςωσ, απλϊ ο πελϊτησ θα 

πληρώςει όταν πλϋον η τρϊπεζα θα τον καλϋςει με το αντύγραφο τιμολογύου τησ 

αγορϊσ του να πληρώςει την δόςη αν πρόκειται για πιςτωτικό κϊρτα ό για 

δϊνειο. 

5.5.2 ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΠΛΗΡΨΜΨΝ 

Η κεντρικό τρϊπεζα τησ Υινλανδύασ ςε ϋκθεςό τησ το 2003 (Jyrkonen, 2003 card, 

internet and mobile payments) κϊνει μια αναφορϊ ςτα πιο διαδεδομϋνα ςυςτόματα 

ηλεκτρονικών πληρωμών ανϊ την Ευρώπη. Ϊνα από τα πιο γνωςτϊ ςυςτόματα εύναι 

το PAYBOX (http://www.paybox.net) το οπούο εμφανύςτηκε αρχικϊ ςτη Γερμανύα 

και αργότερα υιοθετόθηκε από την Αυςτρύα, την Ιςπανύα, τη ουηδύα και το 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο. Η υπηρεςύα αυτό επιτρϋπει ςτουσ καταναλωτϋσ να προβούν ςτην 

αγορϊ αγαθών και υπηρεςιών μϋςω του κινητού τουσ τηλεφώνου και ςτη μεταφορϊ 

χρημϊτων μϋςω τραπεζικών λογαριαςμών. 

http://www.paybox.net/
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Μια ϊλλη εφαρμογό αρκετϊ διαδεδομϋνη ςτην Ιςπανύα αναφϋρεται να εύναι το 

MOBIPAY (http://www.mobipay.com). Σο ςύςτημα αυτό χρηςιμοποιεύται για αγορϋσ 

αγαθών και υπηρεςιών, αλλϊ ακόμη και για πληρωμό υπηρεςιών μεταξύ φυςικών 

προςώπων, αλλϊ και για εξόφληςη λογαριαςμών. 

 

Σϋλοσ, το ςύςτημα PAYEX (http://www.payex.no) εύναι αρκετϊ διαδεδομϋνο ςτη 

Νορβηγύα. Οι καταναλωτϋσ ανούγουν ϋνα λογαριαςμό ςτο ςύςτημα Payex και βϊζουν 

χρόματα ςε αυτόν ώςτε να προβούν ςτην αγορϊ αγαθών και υπηρεςιών μϋςω τησ 

ςυςκευόσ τουσ. 

5.5.3 Ο ΣΡΟΠΟ ΜΕ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΣΑΙ Η ΤΝΑΛΛΑΓΗ 

Όταν λϋμε τρόπο εννοούμε το μϋςο δια του οπούου γύνεται η ςυναλλαγό. Σο Back 

Office τησ τρϊπεζασ λαμβϊνει οριςμϋνα δεδομϋνα από κϊποιο Web Service. Σα 

δεδομϋνα αυτϊ εύναι οι υπηρεςύεσ – προώόντα που ζητούν οι πελϊτεσ να αγορϊςουν 

από την τρϊπεζα. Η μϋθοδοσ όμωσ τησ ςυναλλαγόσ αλλϊζει αναλογικϊ με το μϋςο που 

χρηςιμοποιούν κϊθε φορϊ οι πελϊτεσ ωσ γενικότερο μϋςω ηλεκτρονικόσ 

ςυναλλαγόσ. 

 

Ο πελϊτησ μπορεύ να επιλϋξει για τισ ςυναλλαγϋσ του Internet Banking (ςυναλλαγϋσ 

μϋςω του Διαδικτύου), PC Banking (ςυναλλαγϋσ μϋςω ειδικού τηλεφωνικού 

δικτύου), IVR (ςυναλλαγϋσ μϋςω ςταθερού τηλεφώνου), TV Banking (ςυναλλαγϋσ 

μϋςω αμφύδρομησ τηλεόραςησ), Mobile Banking (ςυναλλαγϋσ μϋςω κινητού 

τηλεφώνου). 

 

Κϊθε φορϊ που ο πελϊτησ αλλϊζει τον τρόπο με τον οπούο θϋλει να πραγματοποιόςει 

μια ηλεκτρονικό ςυναλλαγό, αλλϊζει και η μϋθοδοσ τησ ςυναλλαγόσ αφού 

διαφορετικϊ ςτοιχεύα απαιτούνται για ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ μϋςω Internet και 

διαφορετικϊ μϋςω τηλεφώνου. 

http://www.mobipay.com/
http://www.payex.no/
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5.6 ON-LINE ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΕΛΑΣΨΝ : Ο ΚΑΘΟΡΙΣΙΚΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΣΟΤ E–BANKING 

Η ανϊπτυξη υπηρεςιών E–Banking από τισ τρϊπεζεσ ςτοχεύει καταρχϊσ ςτην 

προςφορϊ ενόσ ακόμη μϋςου εξυπηρϋτηςησ των πελατών χωρύσ χρονικούσ και 

χωροταξικούσ περιοριςμούσ. Ϊχουν αναλυθεύ ςε αρκετό λεπτομϋρεια τα οφϋλη που 

προκύπτουν για την τρϊπεζα και τον πελϊτη από την προςφορϊ αυτών των 

υπηρεςιών και κυρύωσ ςε ό,τι αφορϊ το μικρότερο κόςτοσ, την ευκολύα και την 

ϊμεςη πρόςβαςη. Δεν θα όταν υπερβολό να πούμε ότι οι υπηρεςύεσ E–Banking 

αποτελούν ςόμερα ϋνα βαςικό και ςημαντικό κανϊλι εξυπηρϋτηςησ των πελατών, η 

ύπαρξη του οπούου θεωρεύται δεδομϋνη τόςο από τισ τρϊπεζεσ όςο και από τουσ 

πελϊτεσ. 

 

Ο ςτόχοσ, λοιπόν, των υπηρεςιών E–Banking εύναι η προςφορϊ προσ τουσ πελϊτεσ 

εύκολησ πρόςβαςησ ςτην τρϊπεζα 24 ώρεσ την ημϋρα, 7 ημϋρεσ την εβδομϊδα, με 

χαμηλότερο κόςτοσ, μετακινώντασ τισ ςυναλλαγϋσ ‘‘ρουτύνασ’’ από τα παραδοςιακϊ 

καταςτόματα ςτισ on-line υπηρεςύεσ. Ο ςημαντικότεροσ από τουσ παρϊγοντεσ 

επιτυχύασ των υπηρεςιών E–Banking εύναι η αποτελεςματικό και ποιοτικό on-line 

εξυπηρϋτηςη. 

 

Ο πελϊτησ λαμβϊνει ωσ εμπειρύα την εξυπηρϋτηςη που προςφϋρεται από την 

τρϊπεζα. Εμπειρύα που καταχωρεύται βαθιϊ ςτη μνόμη του ςε τϋτοιο βαθμό που 

χαρακτηρύζει τη ςυμπεριφορϊ του απϋναντι ςτην τρϊπεζα. Η τρϊπεζα μπορεύ να 

χϊςει ϋναν πελϊτη, αν οι εμπειρύεσ από τη ςχϋςη του με την τρϊπεζα εύναι κατώτερεσ 

των προςδοκιών του. 

 

το ςημερινό εξαιρετικϊ ανταγωνιςτικό επιχειρηματικό περιβϊλλον ϋχει 

καθοριςτικό ςημαςύα, όχι μόνο η προςϋλκυςη νϋων πελατών, αλλϊ και η διατόρηςη 

των υπαρχόντων και μϊλιςτα η ενδυνϊμωςη των ςχϋςεων με την τρϊπεζϊ τουσ (π.χ. 

με αύξηςη των προώόντων που ο πελϊτησ ϋχει αγορϊςει από την τρϊπεζα), δηλαδό η 

δημιουργύα πιςτών πελατών. Ο πιςτόσ πελϊτησ εύναι εκεύνοσ που θα πραγματοποιεύ 

επαναλαμβανόμενεσ αγορϋσ ςε βϊθοσ χρόνου και ϋτςι θα αναδειχθεύ ςε κερδοφόρο 

πελϊτη. 
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On-line ϋρευνα που διενεργόθηκε από το CRM Guru ςτισ ΗΠΑ ϋδειξε ότι οι Business 

Managers πιςτεύουν ότι «η αύξηςη τησ παραγωγικότητασ και η μεύωςη των 

δαπανών εύναι ςημαντικϋσ επιδιώξεισ, αλλϊ μεγαλύτερη αξύα για τον τραπεζικό 

οργανιςμό προκύπτει από την ενύςχυςη των ςχϋςεων με τουσ πελϊτεσ»: 

 

Πύνακασ 14 : Προςδοκώμενο όφελοσ από την on-line εξυπηρϋτηςη 

Προςδοκώμενο όφελοσ από την on-line εξυπηρέτηςη υμφωνούν 

Βελτύωςη τησ ικανοπούηςησ των πελατών (πιςτού πελϊτεσ) 89% 

Αύξηςη τησ διατόρηςησ πελατών 87% 

Βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των υπηρεςιών 83% 

Αναδιϊρθρωςη του προςωπικού εξυπηρϋτηςησ 74% 

Μεύωςη του προςωπικού εξυπηρϋτηςησ 57% 

Πηγό: CRM Guru 

 

 

Ο ςτόχοσ μϋςω τησ on-line εξυπηρϋτηςησ εύναι να προςτύθεται ςυνεχώσ αξύα ςτη 

ςχϋςη με τον πελϊτη, ώςτε όχι μόνο να μεύνει ευχαριςτημϋνοσ και ϊρα πιςτόσ προσ 

την τρϊπεζϊ του, αλλϊ και να το διαδώςει ςε φύλουσ και γνωςτούσ (‘‘Loyalty Effect’’). 

το χώρο του Διαδικτύου ιδιαύτερα μπορούμε να πούμε ότι: ‘‘Word of mouse spreads 

faster than word of mouth’’. Οι ςυςτϊςεισ των υπαρχόντων πελατών φϋρνουν νϋουσ 

πελϊτεσ χωρύσ πρόςθετο κόςτοσ. 

 

Σο μεγϊλο ςτούχημα που θα πρϋπει να κερδηθεύ μϋςω μιασ αποτελεςματικόσ και 

δυναμικόσ on-line εξυπηρϋτηςησ, εύναι η ενύςχυςη του ‘‘Loyalty effect’’. Ποια εύναι 

όμωσ τα ςτοιχεύα εκεύνα που χαρακτηρύζουν μια επιτυχημϋνη on-line εξυπηρϋτηςη; 

 

Πριν προχωρόςουμε ςτην παρουςύαςη αυτών των ςτοιχεύων, θα πρϋπει να τονιςτεύ 

ότι η on-line εξυπηρϋτηςη εύναι δυςκολότερη και πολυπλοκότερη ςε ςχϋςη με την 

εξυπηρϋτηςη ‘‘πρόςωπο με πρόςωπο’’. Η τρϊπεζα καλεύται να ςυνδυϊςει την 

αποδοτικότητα του E–Banking με την αποτελεςματικότητα τησ ανθρώπινησ επαφόσ. 

Με αυτό το ςυνδυαςμό επιδιώκει να προςφϋρει μια νϋα εμπειρύα ςτουσ πελϊτεσ τησ. 
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Θα πρϋπει να ςημειωθεύ ότι τα τελευταύα χρόνια υπϊρχει η τϊςη τα παραδοςιακϊ 

τραπεζικϊ καταςτόματα να εξελιχθούν περιςςότερο ςε κϋντρα ςυμβουλευτικόσ 

πώληςησ, παρϊ ςε ςημεύα πραγματοπούηςησ ςυναλλαγών (εςτιϊζοντασ ςτην 

προςφορϊ ολοκληρωμϋνων λύςεων με ϋμφαςη ςτην προςωπικό εξυπηρϋτηςη). Η 

παροχό ενημερωτικών και ςυμβουλευτικών υπηρεςιών, καθώσ και η ‘‘προςωπικό’’ 

εξυπηρϋτηςη αποτελούν τα ςυςτατικϊ του E–Banking. Εύναι οι βαςικού ϊξονεσ, πϊνω 

ςτουσ οπούουσ υλοποιεύται η ςύγχρονη Ηλεκτρονικό Σραπεζικό. 
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5.6.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΠΟΤ ΠΡΟΑΓΟΤΝ ΣΗΝ ON-LINE ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ 

Διαφοροπούηςη του περιεχομϋνου και των υπηρεςιών ςε διαφορετικϋσ ομϊδεσ 

πελατών ό ακόμη και ςε κϊθε πελϊτη (on-line self-service). Παρόλο που το 

Internet προςφϋρει τϋτοια ευκολύα πρόςβαςησ, δεν θα πρϋπει ο οργανιςμόσ να 

μπαύνει ςτον ‘‘πειραςμό’’ να προςφϋρει όλα ςε όλουσ. Η τρϊπεζα πρϋπει να δώςει 

απαντόςεισ ςε δύο ερωτόςεισ: Ποιοσ εύναι ο ςκοπόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ παρουςύασ 

ςτο Web και ποια εύναι η αγορϊ – ςτόχοσ (π.χ. νϋοι επαγγελματύεσ, οικογενειϊρχεσ, 

μικρϋσ επιχειρόςεισ, επενδυτϋσ κ.λπ.). Εύναι απαραύτητη η δημιουργύα μιασ γνωςτικόσ 

βϊςησ με ποιοτικϊ και όχι μόνο με ποςοτικϊ χαρακτηριςτικϊ, ϋτςι ώςτε ο πελϊτησ να 

μη ‘‘χϊνεται’’ κατϊ την πλοόγηςό του ςτο Web, καθώσ και να βρύςκει εύκολα την 

απϊντηςη ςτισ ερωτόςεισ και τισ απορύεσ του. Για το ςκοπό αυτό εύναι χρόςιμη η 

καταγραφό των επιλογών (Clicks) των πελατών και βϊςει αυτών να διαμορφώνεται 

ανϊλογα το περιεχόμενο. 

 

Ευκολύα ςτην πλοόγηςη, χρηςτικότητα. Η κοινό λογικό που ιςχύει ςτο φυςικό 

κόςμο ϋχει εφαρμογό και ςτο E–Banking. Για παρϊδειγμα, αν η υποβολό μιασ αύτηςησ 

ό μια ςυναλλαγό απαιτεύ ςημαντικό χρόνο, με πολύπλοκα βόματα, τότε αυξϊνονται 

οι πιθανότητεσ για παραλεύψεισ και λϊθη, ενώ υπϊρχει ο κύνδυνοσ να αποτραπεύ ο 

πελϊτησ να κϊνει το ύδιο ςτο μϋλλον. Σο Gartner Group εκτιμϊ ότι τα δύο τρύτα των 

πελατών εγκαταλεύπουν ϋνα site εξαιτύασ τησ πολυπλοκότητασ. 

 

Αυτοματοπούηςη τησ δημιουργύασ και διαχεύριςησ του περιεχομϋνου. Σο 

περιεχόμενο που αφορϊ τα τραπεζικϊ προώόντα και υπηρεςύεσ εύναι απϋραντο. Αν 

απαιτεύται η ςύμπραξη πολλών ανθρώπων και πολύσ χρόνοσ για να εκδοθεύ ςτο Web, 

τότε αυτό ςύγουρα αποτελεύ τροχοπϋδη που θα οδηγόςει ςε ανεπύκαιρη 

πληροφόρηςη. Η αυτοματοπούηςη τησ διαχεύριςησ του περιεχομϋνου γύνεται κρύςιμη. 

Σο κατϊλληλο λογιςμικό επιτρϋπει ςτα διϊφορα τμόματα τησ τρϊπεζασ εύκολα και 

γρόγορα να δημοςιοποιούν περιεχόμενο (ό/και νϋεσ ςυναλλαγϋσ) με τϋτοιο τρόπο 

ςαν να ςυναλλϊςςονται απευθεύασ με τουσ πελϊτεσ. 
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Διαχεύριςη των e-mails. Οι πελϊτεσ θα πρϋπει να ενθαρρύνονται ςτο να 

υποβϊλλουν ερωτόςεισ μϋςω e-mail. Σο e-mail ϋχει εξελιχθεύ ςε αξιόλογο μϋςο 

αμφύδρομησ επικοινωνύασ και μϋςω αυτού μπορεύ να γύνει διαχεύριςη ζητημϊτων των 

πελατών ό υποβολό ερωτόςεων. Οι απαντόςεισ πρϋπει να χαρακτηρύζονται από 

ςαφόνεια, προςωποπούηςη, προςφορϊ εναλλακτικών προτϊςεων και να δύνονται 

μϋςα ςε ϋνα εύλογο χρονικό διϊςτημα (ςυνόθωσ μϋςα ςτην ύδια εργϊςιμη ημϋρα). Ο 

πελϊτησ θα εμπιςτευθεύ τον οργανιςμό που θα απαντόςει ϊμεςα και όχι όςουσ 

χρειϊζονται εβδομϊδεσ, ακόμη και μόνεσ, για μια απϊντηςη. Η ανϊλυςη του 

περιεχομϋνου των e-mails με ςκοπό την εύρεςη λϋξεων – κλειδιών, αναφορών ςε 

προώόντα κ.λπ. εύναι πολύτιμη πληροφορύα που μπορεύ να αξιοποιηθεύ ανϊλογα. 

 

Ειδοποιόςεισ (Alerts). Μια εξαιρετικϊ χρόςιμη και χρηςτικό υπηρεςύα. Ο πελϊτησ 

ενημερώνεται με e-mail, με γραπτό μόνυμα ςτο κινητό τηλϋφωνο (SMS), με κλόςη 

από αντιπρόςωπο τησ τηλεφωνικόσ εξυπηρϋτηςησ. Ο πελϊτησ ξϋρει ότι η τρϊπεζϊ 

του εύναι πϊντα κοντϊ του ϋτοιμη να τον ενημερώςει για τισ οικονομικϋσ του 

ςυναλλαγϋσ, καθώσ και να τον πληροφορόςει για ό,τι αυτόσ ϋχει προεπιλϋξει. 

 

Κόςτη και Σιμολόγηςη. Ϊνασ καταναλωτόσ δεν θα πλόρωνε ποτϋ τισ τιμϋσ ενόσ 

ακριβού εςτιατορύου για ϋνα self-service γεύμα, ανεξϊρτητα από το πόςο καλό εύναι 

το φαγητό. Αντιςτοιχύα υπϊρχει και ςτισ on-line υπηρεςύεσ. Εύναι ευρϋωσ γνωςτό ότι 

οι on-line ςυναλλαγϋσ ϋχουν χαμηλότερο κόςτοσ για την τρϊπεζα και περιμϋνει να 

ϋχει ανϊλογο όφελοσ. Επιπρόςθετα, ςτο Διαδύκτυο εύναι πολύ εύκολη η ςύγκριςη των 

τιμών μεταξύ των ανταγωνιςτών, διευκολύνοντασ τον πελϊτη ςτισ επιλογϋσ του. 

Ϊνασ καλόσ τρόποσ που ενιςχύει την εμπιςτοςύνη των πελατών απϋναντι ςτην 

τρϊπεζα, εύναι η παροχό ςυμβουλών, οι οπούεσ μπορεύ να ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα το 

χαμηλότερο ςυνολικό κόςτοσ ςτισ ςυναλλαγϋσ του (π.χ. τρόποσ χρόςησ πιςτωτικόσ 

κϊρτασ, πϊγιεσ εντολϋσ, on-line πληρωμό λογαριαςμών, τα πλεονεκτόματα των 

εναλλακτικών δικτύων κ.λπ.). 

 

Μϋτρηςη των απόψεων των πελατών. Ο ευκολότεροσ τρόποσ εύναι οι on-line 

ϋρευνεσ. Σα αποτελϋςματϊ τουσ βοηθούν ςτη βελτύωςη των παρεχόμενων 

υπηρεςιών. 
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Ολοκλόρωςη τησ ηλεκτρονικόσ εξυπηρϋτηςησ με όλα τα δύκτυα τησ τρϊπεζασ. 

Κϊθε δύκτυο τησ τρϊπεζασ αποτελεύ τον κρύκο μιασ αλυςύδασ. Η δύναμη τησ αλυςύδασ 

δεν ξεπερνϊ την αντοχό του πιο αδύνατου κρύκου τησ. Η παροχό των πληροφοριών, 

των ςυμβουλών, η αντιμετώπιςη προβλημϊτων θα πρϋπει να γύνεται με τον ύδιο 

ποιοτικό τρόπο από όλα τα δύκτυα. 

5.7 ΠΡΟΨΘΗΗ & ΠΨΛΗΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ 

Η προώθηςη των δικτύων τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ εύναι το μϋγα θϋμα και 

ταυτόχρονα η μεγϊλη πρόκληςη. Παρϊ το γεγονόσ ότι οι πελϊτεσ ϋχουν αποδεχθεύ 

ότι η Ηλεκτρονικό Σραπεζικό παραπϋμπει αφενόσ ςτην ευκολύα ωσ μϋθοδο εκτϋλεςησ 

ςυναλλαγών (‘‘Convenience as a way to do Banking’’), αφετϋρου δε ςτη δυνατότητα 

απλόσ, ϊμεςησ, αυτόματησ και αμφύδρομησ επικοινωνύασ με την τρϊπεζα, εντούτοισ 

ανθύςτανται ςημαντικϊ ςτην αποδοχό τησ. 

 

Κλαςικό παρϊδειγμα εύναι το πλϋον διαδεδομϋνο ςόμερα δύκτυο Ηλεκτρονικόσ 

Σραπεζικόσ, το δύκτυο των ΑΣΜ. Μεγϊλη προςπϊθεια και πολύσ κόποσ χρειϊςτηκαν 

για την αποδοχό του. Παραμϋνει όμωσ ςτη ςυνεύδηςη του πελϊτη η ςυςκευό για 

ανϊληψη μετρητών. Οι λοιπϋσ υπηρεςύεσ αγνοούνται. 

 

Οι κυριότερεσ αιτύεσ που δυςκολεύουν την προώθηςη τησ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ, 

ςτην Ελλϊδα τουλϊχιςτον, εύναι: 

 Οι ςυναλλαςςόμενοι με τισ τρϊπεζεσ ςε μεγϊλο ποςοςτό δεν εύναι εξοικειωμϋνοι 

με τη χρόςη τησ τεχνολογύασ. 

 Η διεύςδυςη του Internet εύναι μικρό (35% του ενεργού πληθυςμού), αν και ο 

ετόςιοσ ρυθμόσ αύξηςησ –κυρύωσ λόγω των νϋων– εύναι ςημαντικόσ, τησ τϊξησ 

του 10%. Σραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ μϋςω Internet πραγματοποιούν μόνο 10% από 

τουσ χρόςτεσ του Internet. 

 Οι ςυναλλαςςόμενοι με τισ τρϊπεζεσ ανηςυχούν για την αςφϊλεια των 

ηλεκτρονικών δικτύων. Αιτύα για τη δημιουργύα αυτόσ τησ αντύληψησ εύναι τα 

γνωςτϊ προβλόματα που ςυχνϊ παρουςιϊζονται μϋςω των Μ.Μ.Ε. Προβλόματα 

που ςτο ςύνολό τουσ ϋχουν προκύψει από ςυναλλαγϋσ ηλεκτρονικού εμπορύου 
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που πραγματοποιούνται μϋςα από ςυςτόματα και εφαρμογϋσ που δεν 

περιλαμβϊνουν, προφανώσ λόγω κόςτουσ, την αςφϊλεια που διαθϋτουν τα 

ςυςτόματα και οι εφαρμογϋσ τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ. 

 

Η αντιμετώπιςη των ανωτϋρω αιτύων που δημιουργούν καθυςτϋρηςη ςτην 

ανϊπτυξη τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ μπορεύ να γύνει με: 

 ωςτό ενημϋρωςη των ςυναλλαςςομϋνων. 

 Διεύρυνςη τησ πελατειακόσ βϊςησ μϋςω ςυνεργαςιών με μεγϊλεσ 

εταιρύεσ/οργανιςμούσ του ιδιωτικού και δημόςιου τομϋα. 

 Ωμεςη υποςτόριξη των πελατών ςτα τυχόν ερωτόματα και προβλόματα που 

προκύπτουν από τη χρόςη των εναλλακτικών δικτύων. 

5.8 ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΜΕΨ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΥΨΝΟΤ 

(M–BANKING) 

Με τη ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα μπορούν να πραγματοποιηθούν τραπεζικϋσ αλλϊ και 

χρηματιςτηριακϋσ ςυναλλαγϋσ μϋςου κινητού τηλεφώνου, από όπου και αν 

βρύςκεται ο πελϊτησ. Οι τρϊπεζεσ που προςφϋρουν την εν λόγω υπηρεςύα 

ςυνεργϊζονται με ςυγκεκριμϋνουσ παροχεύσ τηλεπικοινωνιακών υπηρεςιών. 

ημειώνεται ότι η υπηρεςύα δεν προςφϋρεται δωρεϊν, καθώσ χρεώνεται ο 

λογαριαςμόσ του κινητού τηλεφώνου για κϊθε ςυναλλαγό που πραγματοποιεύται. 

Όλεσ οι ςυναλλαγϋσ γύνονται μϋςω γραπτών μηνυμϊτων (SMS). Η αποδεικτό αξύα 

των ηλεκτρονικών εντολών εύναι ύδια με αυτό των εγγρϊφων και οι ςυναλλαγϋσ 

γύνονται μόνο από το προςωπικό κινητό τηλϋφωνο του χρόςτη. 

 

Οι υπηρεςύεσ ςτισ οπούεσ ϋχουν πρόςβαςη οι πελϊτεσ μϋςω κινητού τηλεφώνου εύναι: 

 Κατϊςταςη λογαριαςμού 

 Τπόλοιπα και μεταφορϋσ χρημϊτων μεταξύ λογαριαςμών τησ ύδιασ τρϊπεζασ 

 Παραγγελύα για πλόρη statements 

 Αναφορϊ για απώλεια κϊρτασ 

 Αγορϊ και πώληςη μετοχών 

 Ενημϋρωςη εντόσ ολύγων λεπτών για εκτϋλεςη εντολόσ 
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 Ενημϋρωςη ςε πραγματικό χρόνο (real time) για την τιμό τησ μετοχόσ προσ 

αγορϊ ό πώληςη 

 Παρακολούθηςη και αποτύμηςη χαρτοφυλακύου 

 Αναλυτικό πληροφόρηςη για παρελθούςεσ κινόςεισ ςτο χαρτοφυλϊκιο 

 Πληροφορύεσ και διαφημιςτικϊ μηνύματα για υπηρεςύεσ, προώόντα και 

προςφορϋσ τησ τρϊπεζασ 

 Αλλαγό του απόρρητου κωδικού PIN 

 Προςωπικϊ μηνύματα 

 

Παρϊ τα πλεονεκτόματα, τισ ευκολύεσ και την ευχρηςτύα του το m–Banking δεν ϋχει 

καταφϋρει ακόμη να πεύςει το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Αυτό οφεύλεται 

ενδεχομϋνωσ ςτη χρόςη του κινητού ωσ κατεξοχόν μϋςου επικοινωνύασ, ςυνεπώσ η 

αποδοχό τησ αξιοπιςτύασ του ωσ μϋςου διεξαγωγόσ χρηματοοικονομικών 

ςυναλλαγών δεν εύναι εύκολη. Οι Ϊλληνεσ χρόςτεσ και οι επιχειρόςεισ δεύχνουν να 

εμπιςτεύονται περιςςότερο το Internet, γεγονόσ που εξηγεύ τα μεγαλύτερα ποςοςτϊ 

διεύςδυςησ του e–Banking ϋναντι του m–Banking. 

 

Ψςτόςο, με αργούσ αλλϊ ςταθερούσ ρυθμούσ τα πρϊγματα αλλϊζουν. Οι επιχειρόςεισ, 

και ειδικότερα οι μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ, αλλϊ και οι ιδιώτεσ ϋχουν αρχύςει να 

αντιλαμβϊνονται ότι οι υπηρεςύεσ Mobile Banking αποφϋρουν κϋρδοσ ςε πολύτιμο 

χρόνο και, κατϊ ςυνϋπεια, χρόμα. Από ϋρευνεσ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ για το 

λογαριαςμό τραπεζών υπολογύζεται ότι το 7% των πελατών τουσ κϊνει ςόμερα 

χρόςη του τηλεφώνου για τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ. Σα τελευταύα ςτοιχεύα που ϋχουν 

ςτη διϊθεςό τουσ οι τρϊπεζεσ δεύχνουν ότι το 2003 πραγματοποιόθηκαν 300.000 

εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ μϋςω κινητού τηλεφώνου, ενώ ο τζύροσ ανόλθε ςε € 5 δισ. 
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5.9 ΣΟ ERP ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΨΝ ΤΓΦΡΟΝΨΝ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 

Σο ERP (Enterprise Resource Planning), εύναι η ςυγχώνευςη των ςυςτημϊτων 

διαχεύριςησ πληροφοριών μιασ επιχεύρηςησ με ςκοπό να δεςμεύςουν περιςςότερο 

την επιχεύρηςη ώςτε να λειτουργεύ εύρυθμα ςυμπεριλαμβανομϋνου του ανθρώπινου 

δυναμικού, των καταλόγων και των οικονομικών υπηρεςιών τα οπούα ςυνδϋουν 

ταυτόχρονα την επιχεύρηςη με τουσ πελϊτεσ και τουσ προμηθευτϋσ 

(www.thespot4sap.com). 

 

ύμφωνα με τη διεθνό αποδεκτό ιςτοςελύδα ςτο χώρο του ERP, 

www.thespot4sap.com το Enterprise Resource Planning διαχϋεται ςτισ μεγϊλεσ 

επιχειρόςεισ μϋςα από επτϊ μεγϊλα κανϊλια. 

 Financial, δηλαδό ςε ό,τι αφορϊ το χρηματοοικονομικό τομϋα μιασ επιχεύρηςησ 

(λογιςτικϋσ διαδικαςύεσ, κοςτολόγηςη, τιμολόγηςη, χρηματιςτόριο). 

 Human Resources, δηλαδό ςε ό,τι ϋχει να κϊνει με τα τμόματα διαχεύριςησ 

ανθρώπινων πόρων. 

 Customer Relationship Management, τουσ τρόπουσ δηλαδό που προςεγγύζει μια 

επιχεύρηςη τουσ πελϊτεσ, ποια ςτϊςη διατηρεύ απϋναντύ τουσ καθώσ και τισ 

ςχϋςεισ τησ επιχεύρηςησ με τουσ πελϊτεσ τησ. 

 Supplier Relationship Management, τη διαχεύριςη ςχϋςεων τησ επιχεύρηςησ με 

τουσ προμηθευτϋσ τησ. 

 Product Lifecycle Management, τη διαχεύριςη του κύκλου ζωόσ των προώόντων. 

 Supply Chain Management, τη διαχεύριςη αλυςύδασ ανεφοδιαςμού. 

 Business Intelligence, ϋνα πολύ ςημαντικό τμόμα όλων των ςύγχρονων 

επιχειρόςεων, τη λεγόμενη επιχειρηςιακό νοημοςύνη. 

http://www.thespot4sap.com/
http://www.thespot4sap.com/
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5.9.1 Η ΔΡΑΗ ΣΟΤ ERP ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΣΟΤ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ 

Αν και ςε οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επιχεύρηςη όλα τα ςτϊδια του ERP εύναι 

εξαιρετικϊ χρόςιμα για τη διαχεύριςη όλων των λειτουργιών τησ ςτα τραπεζικϊ 

ιδρύματα, λόγω του μεγϋθουσ τουσ αλλϊ και των κεφαλαύων τουσ, υπϊρχει 

εξειδύκευςη ςτισ επιμϋρουσ εργαςύεσ ενώ εύναι ϊριςτα κατανεμημϋνεσ ώςτε να 

μπορούν να επιφϋρουν το βϋλτιςτο αποτϋλεςμα. 

 

τον ςυγκεκριμϋνο τραπεζικό τομϋα που ερευνούμε, το E–Banking, πολύ ςπουδαύο 

ρόλο παύζουν τα: Human Resourses, CRM, Product Lifestyle Management, Business 

Intelligence. 

 

 HR (Human Resources). Εύναι πολύ ςπουδαύο να επιλϋγεται το κατϊλληλο 

προςωπικό για ϋνα τϋτοιο τμόμα με τόςο λεπτϋσ ιςορροπύεσ ςτον ανταγωνιςμό 

και ςτισ ςχϋςεισ με τουσ πελϊτεσ του όπωσ εύναι το τμόμα E–Banking. Σο 

προςωπικό αυτό πρϋπει να γνωρύζει καλϊ τισ τϊςεισ του e-Commerce όχι μόνο 

ςτον Ελληνικό χώρο αλλϊ και παγκόςμια. Κρύνεται αναγκαύο να εύναι 

εξειδικευμϋνο ςε θϋματα ηλεκτρονικών υπολογιςτών (προγραμματιςτϋσ, 

γραφύςτεσ), αλλϊ και ςε θϋματα Marketing (διαφόμιςη, προβολό), να γνωρύζει τη 

ςημαςύα και να κατανοεύ την εξϋλιξη του E–Banking, ενώ όλα τα παραπϊνω 

βαδύζουν πϊνω ςτην πλατφόρμα του ςτρατηγικού Marketing. 

Με τη χρόςη, λοιπόν, κατϊλληλου προςωπικού επιτυγχϊνεται ομοιόμορφη 

κατανομό τησ εργαςύασ αλλϊ και μια πιο ϋντονη μορφό ςυνεργαςύασ με ςκοπό 

την όςο μεγαλύτερη διεύςδυςη των ηλεκτρονικών προώόντων ςτην αγορϊ. 

 

 CRM. Καθώσ η χώρα μασ δεν ϋχει μεγϊλα ποςοςτϊ χρόςησ Internet εύναι πολύ 

λεπτϋσ οι ςχϋςεισ των ηλεκτρονικών τραπεζών με τουσ πελϊτεσ τουσ. Αν λϊβουμε 

βϋβαια υπόψη και τισ απόπειρεσ τα τελευταύα χρόνια για ηλεκτρονικϋσ απϊτεσ, η 

ιςορροπύα αυτό εύναι ακόμη πιο εκτεθειμϋνη και χρόζει ιδιαύτερησ μεταχεύριςησ 

από την πλευρϊ των τμημϊτων Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ. Ϊτςι, τα ςυςτόματα 

διαχεύριςησ ERP παύζουν καταλυτικό ρόλο ςτη διαχεύριςη ςχϋςεων πελατών και 
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ηλεκτρονικών τραπεζών ό ηλεκτρονικών καταςτημϊτων. Σα ςυςτόματα 

διαχεύριςησ πελατειακών ςχϋςεων (CRM) εύναι απαραύτητα ςτα ηλεκτρονικϊ 

καταςτόματα των τραπεζών καθώσ τα τελευταύα πρϋπει να καθοδηγούν ςωςτϊ 

τουσ χρόςτεσ, να εύναι πρόθυμα να εξυπηρετόςουν αλλϊ και να προςεγγύζουν με 

ϋνα φιλικό αλλϊ ταυτόχρονα επύςημο τρόπο τουσ πελϊτεσ, να ςυςφύξουν δηλαδό 

τισ πελατειακϋσ τουσ ςχϋςεισ. 

 

 Product Lifestyle Management. Σα ηλεκτρονικϊ καταςτόματα των τραπεζών 

πρϋπει να διαχειρύζονται ϋτςι τον κύκλο ζωόσ των προώόντων και υπηρεςιών που 

προςφϋρουν ώςτε να μη δυςαρεςτούν τουσ πελϊτεσ τουσ, να ανανεώνουν τα 

προώόντα όποτε χρειαςτεύ, να δημιουργούν καινούριεσ υπηρεςύεσ και να τισ 

προωθούν με κατϊλληλουσ τρόπουσ ςτουσ πελϊτεσ. 

 

 Business Intelligence. Κρύνεται αναγκαύο τα τμόματα ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ 

των τραπεζών να διαθϋτουν υπολογιςτϋσ τελευταύασ τεχνολογύασ, προγρϊμματα 

αςφαλεύασ, ςχεδιαςτικϊ προγρϊμματα (ανϊλογα με τη τρϊπεζα), πολύ καλϊ 

ςχεδιαςμϋνα δύκτυα. Όλα αυτϊ εύναι απαραύτητα για να μπορϋςει να ςτηρύξει το 

δύκτυο τησ εκϊςτοτε τρϊπεζασ όλεσ τισ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ των πελατών 

τησ χωρύσ να παρουςιϊζει προβλόματα, να ικανοποιεύ ςτο μϋγιςτο τισ απαιτόςεισ 

των χρηςτών Internet Banking. Επιπρόςθετα, εύναι πολύ ςημαντικϊ για τα 

θϋματα διατόρηςησ αςφϊλειασ των δικτύων (πρωτόκολλα κρυπτογρϊφηςησ) 

και τησ γενικότερησ εύρυθμησ λειτουργύασ του ςυνόλου των ηλεκτρονικών 

ςυναλλαγών (GIZA Systems, Banking Solutions & Services). 

5.9.2 Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ERP ΣΟΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ 

ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Η διαρκόσ εξϋλιξη τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ και η αύξηςη χρόςησ Internet ανϊ 

χώρα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την αύξηςη του ανταγωνιςμού, όχι τόςο παγκοςμύωσ, 

αλλϊ πολύ περιςςότερο μεταξύ των τραπεζών που ανόκουν ςτην ύδια χώρα. 

 

Ειδικότερα, ςτην Ελλϊδα που τα ποςοςτϊ χρόςησ Internet ϋχουν μόλισ τα τελευταύα 

χρόνια αρχύςει να αυξϊνονται, τα τραπεζικϊ ιδρύματα προςπαθούν να κερδύςουν 
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ϋδαφοσ ςτον τομϋα τησ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ, αφομοιώνοντασ όςο το δυνατόν 

περιςςότερουσ πελϊτεσ – χρόςτεσ. Ανϊλογη του αριθμού πελατών e–Banking εύναι 

τα κϋρδη για τισ τρϊπεζεσ. 

Η αφομούωςη όμωσ πελατειακού κοινού εύναι ϋνα δύςκολο εγχεύρημα για τισ 

τρϊπεζεσ, ειδικότερα ςε χώρεσ που εξαιτύασ διϊφορων προβλημϊτων (δημογραφικό, 

χαμηλό επύπεδο μόρφωςησ) δύνεται δυςκολότερη η προςϋγγιςη του κοινωνικού 

ςυνόλου που θα μπορούςε να χρηςιμοποιόςει την ηλεκτρονικό τραπεζικό. 

 

Για τον ςκοπό αυτό τα τραπεζικϊ ιδρύματα χρηςιμοποιούν το Προγραμματιςμό 

Επιχειρηματικών Πόρων (ERP), δύνοντασ ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτον τομϋα ηλεκτρονικόσ 

τραπεζικόσ (E–Banking sector) ο οπούοσ εύναι ϋνασ ανερχόμενοσ τομϋασ παγκοςμύωσ. 

Μϋςα από τον προγραμματιςμό επιτυγχϊνεται όχι μόνο αποδοτικότερη προςϋγγιςη 

των πελατών αλλϊ και αποδοτικότερη χρόςη των όδη υπαρχόντων τεχνολογικών 

πόρων. Επύςησ, η καλύτερη κατανομό του ενεργητικού προςωπικού και η επιλογό 

του κατϊλληλου προςωπικού εύναι αποτελϋςματα του ERP. 

 

Όλα τα παραπϊνω δημιουργούν ϋνα αμϊγαλμα ιςχυρόσ τεχνολογύασ και Marketing, 

που όχι μόνο αντϋχει ςτον ανταγωνιςμό αλλϊ κερδύζει ςυνεχώσ ϋδαφοσ ςτον κόςμο 

τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ. Πολύ ςημαντικό ρόλο παύζουν τα χρηματικϊ κεφϊλαια 

τησ τρϊπεζασ που θα διαθϋςει για τα ςυςτόματα ERP. Ϊτςι, μικρότερεσ τρϊπεζεσ με 

περιοριςμϋνουσ χρηματικούσ πόρουσ βρύςκονται πιο χαμηλϊ ςτην βαθμύδα των 

υπηρεςιών που προςφϋρουν, διευκολύνοντασ με αυτό το τρόπο τον ανταγωνιςμό. 
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§ 6. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΛΗΡΨΜΕ 

Ο όροσ Ηλεκτρονικϋσ Πληρωμϋσ περιλαμβϊνει το ςύνολο εκεύνο των ανθρώπινων 

δραςτηριοτότων, που ϋχει ωσ ςκοπό τη μεταφορϊ χρηματικών ποςών για την 

κϊλυψη χρεών με ηλεκτρονικό τρόπο. Με πιο απλϊ λόγια, οι πληρωμϋσ με τη χρόςη 

ηλεκτρονικών μϋςων (υπολογιςτών, κινητών) και κατϊλληλων δικτύων (Διαδύκτυο, 

δύκτυα κινητόσ τηλεφωνύασ) ονομϊζονται Ηλεκτρονικϋσ Πληρωμϋσ. Ψςτόςο, ο 

αρχικόσ αυτόσ οριςμόσ δεν αποκλεύει κϊποιεσ περιπτώςεισ, οι οπούεσ δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ηλεκτρονικϋσ πληρωμϋσ. Ϊτςι, αποκλεύονται οι ςυναλλαγϋσ ςτα ταμεύα 

των τραπεζών, όπου γύνεται μεν χρόςη ηλεκτρονικών μϋςων και δικτύων, όμωσ ο 

πελϊτησ ϋχει φυςικό παρουςύα ςτο χώρο πληρωμών. 

 

Αντύθετα, οι ηλεκτρονικϋσ πληρωμϋσ, ϋτςι όπωσ τισ αξιοποιούν οι επιχειρόςεισ και οι 

πολύτεσ, προώποθϋτουν την «εξ’ αποςτϊςεωσ» πληρωμό οφειλών. Σο ςτοιχεύο αυτό 

εύναι ϋνα από τα μεγϊλα πλεονεκτόματα των ςυςτημϊτων ηλεκτρονικών πληρωμών, 

καθώσ ϊρει τουσ χωρικούσ και χρονικούσ περιοριςμούσ προςδύδοντασ ευελιξύα ςτην 

όλη διαδικαςύα15. 

 

Μια ερμηνεύα για το τι εύναι Ηλεκτρονικϋσ Πληρωμϋσ δύνει ο Nils Behling, ςύμφωνα 

με την οπούα ηλεκτρονικϋσ πληρωμϋσ εύναι τα ςυςτόματα πληρωμών που 

χρηςιμοποιούνται για την εξόφληςη χρεών που προκύπτουν από τον Κυβερνοχώρο, 

με την ηλεκτρονικό μεταφορϊ κεφαλαύων. Ο οριςμόσ αυτόσ αναφϋρεται βαςικϊ ςτισ 

ςυναλλαγϋσ που πηγϊζουν από δραςτηριότητεσ ςτο Διαδύκτυο, ωςτόςο μπορεύ να 

περιλϊβει και υποχρεώςεισ που προκύπτουν από ςυναλλαγϋσ του πραγματικού 

κόςμου16. 

                                                             
15 Βλ. .υρμακϋζησ, «Όλα Όςα Θϋλατε να Μϊθετε για τισ Ηλεκτρονικϋσ Πληρωμϋσ και Ειςπρϊξεισ», 
ςελ.2. Σο ςτοιχεύο τησ απόςταςησ εύναι ουςιώδεσ ςτισ ςυναλλαγϋσ, καθώσ η χρόςη ηλεκτρονικών 
μϋςων δεν θα προςϋφερε τύποτε το ιδιαύτερο, εφόςον απαιτούνταν και πϊλι η φυςικό παρουςύα του 
πελϊτη, ο οπούοσ με τον τρόπο αυτό δε θα απϋφευγε τισ ουρϋσ και τισ πολύωρεσ καθυςτερόςεισ. 
16 www.jurpc.de 
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6.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΠΛΗΡΨΜΨΝ 

Οι ηλεκτρονικϋσ πληρωμϋσ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βϊςη διαφορετικϊ 

κριτόρια, ωςτόςο ο πιο δόκιμοσ τρόποσ εύναι με βϊςη τα χαρακτηριςτικϊ των 

ςυναλλαςςόμενων μερών. Αυτό ςυμβαύνει γιατύ οι ανϊγκεσ και οι απαιτόςεισ κϊθε 

ατόμου που χρηςιμοποιεύ ϋνα ανϊλογο ςύςτημα εύναι διαφορετικϋσ από αυτϋσ μιασ 

επιχεύρηςησ, μιασ δημόςιασ υπηρεςύασ ό μιασ τρϊπεζασ. Εύναι, επομϋνωσ, απόλυτα 

κατανοητό το ότι η εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ ακολούθηςε τα κριτόρια αυτϊ, 

δημιουργώντασ διαφορετικϊ ςυςτόματα για διαφορετικούσ χρόςτεσ17. 

 

Ο κανόνασ κατηγοριοπούηςησ των ηλεκτρονικών πληρωμών ακολουθεύ τον κανόνα 

κατηγοριοπούηςησ του Ηλεκτρονικού Εμπορύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορύου που 

αναφϋρθηκαν πιο πριν. Ϊτςι υπϊρχουν οι πληρωμϋσ P2P, B2B, B2C και P2G ό B2G 

(ςυνολικϊ x2G). Οι κατηγορύεσ αυτϋσ ορύζουν τισ πληρωμϋσ από ϊτομα (P) ό 

επιχειρόςεισ (B) προσ ϊλλα ϊτομα, ϊλλεσ επιχειρόςεισ ό το δημόςιο (G)18. 

 

Η πρώτη περύπτωςη ϋχει να κϊνει με ςυναλλαγϋσ μεταξύ φυςικών προςώπων (όχι 

επιχειρόςεων), ενώ η δεύτερη με ςυναλλαγϋσ μεταξύ εταιριών, όπωσ προμηθευτϋσ με 

τουσ πελϊτεσ τουσ. την τρύτη περύπτωςη οι πελϊτεσ εξοφλούν ςυνόθωσ χρϋη για 

αγορϋσ μϋςω Διαδικτύου (π.χ. παραγγελύεσ από ηλεκτρονικϊ βιβλιοπωλεύα), ενώ οι 

ςυναλλαγϋσ με το δημόςιο αφορούν κυρύωσ εξοφλόςεισ χρεών προσ δημόςιεσ 

υπηρεςύεσ όπωσ φόροι, λογαριαςμού ΔΕΚΟ, οφειλϋσ προσ τελωνεύα κ.λπ. 

                                                             
17 Βλ. α) Α. Μόλιου & Α. Πομπόρτςη, «Τπηρεςύεσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ ςτο Διαδύκτυο», εκδόςεισ 
Σζιόλα, Αθόνα 2004, κεφ. 2 β) Α. ινανιώτη-Μαυρουδό & Ι. Υαρςαρώτασ, «Ηλεκτρονικό Σραπεζικό», 
εκδόςεισ ϊκκουλα, Αθόνα 2005 κεφ. 5, 8 & 9 γ) .υρμακϋζησ, «Όλα Όςα Θϋλατε να Μϊθετε για τισ 
Ηλεκτρονικϋσ Πληρωμϋσ και Ειςπρϊξεισ» δ) www.ftc.gov ε) Knud Bohle, Michael Rader, Ulrich Riehm, 
«Electronic Payment Systems in European Countries Country Synthesis Report», Final Report, 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe 1999. 
18 Βλ. .υρμακϋζησ, «Όλα Όςα Θϋλατε να Μϊθετε για τισ Ηλεκτρονικϋσ Πληρωμϋσ και Ειςπρϊξεισ», 
ςελ. 2 – 3. 
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6.1.1. ΔΙΑΣΡΑΠΕΖΙΚΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΛΗΡΨΜΕ 

Η κατηγοριοπούηςη των διατραπεζικών ηλεκτρονικών πληρωμών γύνεται με βϊςη τη 

φύςη του ςυναλλαςςόμενου που παύρνει την πρωτοβουλύα (οφειλϋτησ ό δανειςτόσ), 

τη διϊρκεια των πληρωμών ό το βαθμό αποώλοπούηςησ των διαδικαςιών εκτϋλεςησ 

τησ εντολόσ πληρωμόσ. 

Ϊτςι, διακρύνονται οι εξόσ κατηγορύεσ: 

 Πιςτωτικϋσ – Φρεωςτικϋσ, ανϊλογα με το αν η πληρωμό γύνεται από τον 

οφειλϋτη, με ςκοπό την αποπληρωμό χρϋουσ προσ το δανειςτό ό τη διαδικαςύα 

εκκινεύ ο δανειςτόσ, ώςτε να χρεώςει το λογαριαςμό του οφειλϋτη και να 

καλυφθεύ το χρϋοσ. 

 Μεμονωμϋνεσ – Διαρκεύσ, με βϊςη τη μορφό αποπληρωμόσ μιασ οφειλόσ. Αν 

γύνεται με διαδοχικϋσ δόςεισ, όπωσ η πληρωμό αςφαλύςτρων, τότε ονομϊζεται 

διαρκόσ, ενώ ςτην περύπτωςη που γύνεται εφϊπαξ εξόφληςη αποκαλεύται 

μεμονωμϋνη πληρωμό. 

 Εμπορικϋσ – Καταναλωτικϋσ. Εμπορικό λϋγεται μια πληρωμό, όταν γύνεται 

μεταξύ δύο επιχειρόςεων, όπωσ δύο τρϊπεζεσ για οφειλό που προκύπτει από τισ 

μεταξύ τουσ εμπορικϋσ ςχϋςεισ. Αν, όμωσ, τουλϊχιςτον ϋνασ από τουσ οφειλϋτεσ 

μπορεύ να χαρακτηριςτεύ καταναλωτόσ, η πληρωμό ονομϊζεται καταναλωτικό 

(όπωσ ςτην περύπτωςη χρόςησ πιςτωτικόσ). 

 Διατραπεζικϋσ – Ενδοτραπεζικϋσ, ανϊλογα αν η πληρωμό απαιτεύ μεταφορϊ 

κεφαλαύων μεταξύ λογαριαςμών τησ ύδιασ τρϊπεζασ ό μεταξύ διαφορετικών 

τραπεζών. 

 Αποώλοποιημϋνεσ ό Ϊγγραφεσ πληρωμϋσ, εφόςον όλα τα ςτϊδια γύνονται με 

χρόςη ηλεκτρονικών δικτύων ό απαιτεύται και η χρόςη υλικών εγγρϊφων19. 

6.1.2. ΜΙΚΡΟΠΛΗΡΨΜΕ (MICROPAYMENTS) 

Οι μικροπληρωμϋσ ό μικροςυναλλαγϋσ εύναι μύα μϋθοδοσ ηλεκτρονικών πληρωμών με 

ευρεύα χρόςη μϋςω του Διαδικτύου, ςε περιπτώςεισ προώόντων μικρόσ αξύασ. Εύναι 

πολύ χρόςιμεσ για τη μεταφορϊ μικροποςών (small money transfers)20. 

                                                             
19 Α. ινανιώτη-Μαυρουδό & Ι. Υαρςαρώτασ, «Ηλεκτρονικό Σραπεζικό», εκδόςεισ ϊκκουλα, Αθόνα 
2005 κεφ. 8, ςελ. 249-253 
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Ο όροσ δηλώνει ςυναλλαγϋσ, κατϊ τισ οπούεσ το ύψοσ των ποςών που μεταφϋρονται 

για την αγορϊ προώόντων καθιςτϊ τισ παραδοςιακϋσ μεθόδουσ πληρωμών (π.χ. 

πιςτωτικϋσ κϊρτεσ) αςύμφορεσ. Σα ποςϊ αυτϊ φτϊνουν ςυνόθωσ τα λύγα ευρώ και 

αφορούν τισ λεγόμενεσ μικροώπηρεςύεσ πληροφοριών (information mini-services), 

όπωσ η χρϋωςη για πρόςβαςη ςε ϊρθρα ςτο Διαδύκτυο. Σα πϊγια για τη χρόςη μύασ 

πιςτωτικόσ κϊρτασ μπορούν να εύναι πολλαπλϊςια τησ καθαρόσ αξύασ του προώόντοσ, 

επομϋνωσ προτιμϊται η χρόςη ηλεκτρονικού χρόματοσ21. 

 

Σο ευρωπαώκό Ινςτιτούτο Σεχνολογικών πουδών (Institute for Prospective Studies) 

ςε ςυνεργαςύα με το Παρατηρητόριο υςτημϊτων Ηλεκτρονικών Πληρωμών 

καθόριςαν το όριο των μικροςυναλλαγών αρχικϊ ςτα €25, για να το περιορύςουν 

αργότερα ςτα €5. ύμφωνα με τισ ύδιεσ πηγϋσ, τισ μικροςυναλλαγϋσ υποςτηρύζουν 

εκτόσ από τα ειδικϊ ςυςτόματα μικροςυναλλαγών, τα ςυςτόματα που 

χρηςιμοποιούν ηλεκτρονικό χρόμα, ειδικού προπληρωμϋνοι λογαριαςμού, ςυςτόματα 

πληρωμών μϋςω κινητού τηλεφώνου και ειδικϊ ςυςτόματα εικονικών 

λογαριαςμών/εικονικών πορτοφολιών (VACs), όπωσ φαύνεται και ςτον παρακϊτω 

πύνακα22. 

 

Πύνακασ 15 : υςτόματα που υποςτηρύζουν μικροςυναλλαγϋσ 

 
Smartcard + 

Software e-Money 

Prepaid Dedicated 

Accounts 
Microbilling VACs 

Mobile 

Payment 

Micropayments 

< €5 
17 15 19 15 8 

% of each 

category 

100% 

(of the e-Money 

Schemes) 

100% 

(of the Prepaid 

Dedicated 

Accounts) 

100% 

(of the 

Microbilling 

Schemes) 

65% 

(15 of 23 

VACs) 

42% 

(8 of 19 

m-pay 

Schenes) 

 

 
                                                                                                                                                                                         
20 www.eeei.gr/interbiz/answers/smtrans.html 
21 Βλ. ημεύωςη 27 & www.eeei.gr/interbiz/articles/mpay.htm 
22 http://epso.jrc.es το ϊρθρο του Gerard Carat, «ePayment Systems Database, Trends and Analysis», 
Electronic Payment Systems Observatory, Μϊρτιοσ 2002, ςελ. 15 
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Γενικϊ, αυτό η μϋθοδοσ ηλεκτρονικών πληρωμών και τα αντύςτοιχα ςυςτόματα που 

την υποςτηρύζουν εύναι κατϊλληλα για αγορϊ ϊυλων προώόντων μϋςω Διαδικτύου 

και ωσ εκ τούτου χαρακτηρύζονται απαιτητικϊ από πλευρϊσ ταχύτητασ και κόςτουσ 

επεξεργαςύασ πληρωμών. Όμωσ, εύναι αρκετϊ εύχρηςτα και αςφαλό για να 

αποτελούν μύα καλό λύςη για μικρϋσ αγορϋσ μϋςω Διαδικτύου23. 

6.2 ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΠΛΗΡΨΜΨΝ 

Εκτόσ από την κατηγοριοπούηςη με βϊςη τουσ ςυναλλαςςόμενουσ, εύναι εφικτόσ και 

ϋνασ ϊλλοσ διαχωριςμόσ με βϊςη τα μϋςα που χρηςιμοποιούνται. Τπϊρχουν δύο 

μεγϊλεσ κατηγορύεσ ςυςτημϊτων. Κϊποια λειτουργούν με τη βοόθεια υλικών μϋςων 

πληρωμόσ, όπωσ πιςτωτικϋσ ό χρεωςτικϋσ κϊρτεσ, ενώ ϊλλα ςυςτόματα λειτουργούν 

με ειδικϋσ «ϋξυπνεσ» κϊρτεσ και γενικότερα ηλεκτρονικό χρόμα βαςιςμϋνο ςε υλικό 

(hardware based). Επύςησ, χρηςιμοποιούνται λύςεισ βαςιςμϋνεσ ςε λογιςμικό, όπωσ 

εικονικού λογαριαςμού, εικονικϊ πορτοφόλια και ςυςτόματα αποθηκευμϋνησ αξύασ 

(stored-value). Σϋλοσ, εφόςον από τισ επιχειρόςεισ που χρηςιμοποιούν ςυςτόματα 

ηλεκτρονικών πληρωμών δε θα μπορούςαν να λεύπουν οι τρϊπεζεσ, υπϊρχουν ειδικϊ 

ςυςτόματα για τη διεκπεραύωςη διατραπεζικών ηλεκτρονικών πληρωμών, τα οπούα 

θα αναλυθούν λύγο αργότερα. 

6.2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΣΗΜΑΣΨΝ 

Όςον αφορϊ τισ προδιαγραφϋσ των ςυςτημϊτων ηλεκτρονικών πληρωμών, πρϋπει 

να πληρούνται οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ, προκειμϋνου τα ςυςτόματα αυτϊ να 

εξυπηρετούν τουσ χρόςτεσ και να αποδύδουν το μϋγιςτο δυνατό όφελοσ. Σα 

κυριότερα χαρακτηριςτικϊ τουσ εύναι οι δομϋσ δεδομϋνων που επεξεργϊζονται 

(αριθμού, αλφαριθμητικϊ), οι λογικού κανόνεσ για την εκτϋλεςη των εντολών 

πληρωμών, το απαιτούμενο δύκτυο για την υλοπούηςό τουσ, η δυνατότητα 

επικοινωνύασ με ϊλλα ςυςτόματα αλλϊ και η ςυμβατότητα με προώπϊρχοντα 

εξοπλιςμό. Αυτϊ αφορούν κυρύωσ το κομμϊτι που δεν μπορεύ να δει ο τελικόσ 

χρόςτησ, ωςτόςο εύναι αρκετϊ ςημαντικϊ ςτην επιλογό του κατϊλληλου 

ςυςτόματοσ. Από εκεύ και πϋρα εξύςου ςημαντικό εύναι η διαμόρφωςη των οθονών 
                                                             
23 Α. Μόλιου & Α. Πομπόρτςησ, «Τπηρεςύεσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ ςτο Διαδύκτυο», εκδόςεισ Σζιόλα, 
Αθόνα 2004, κεφ. 4, ςελ. 164 



‘ ‘E–Banking  & Ενα λλακ τικϊ Δύκτυα Δι ανομόσ Σ ραπεζών  
Μελϋτη Περύπτωςησ:  Η ATEbank  ςτη ςύγ χρονη  ελληνικό π ραγματικ ότητα’’  

ΜΠΕΣΑ ΣΑΣΙΑΝΑ  ελύδα 153  

που εμφανύζονται ςτο χρόςτη, ώςτε να του δύνει τη δυνατότητα να επιλϋγει την 

κατϊλληλη ενϋργεια χωρύσ να του προκαλεύ ςύγχυςη ό πολύπλοκουσ 

υπολογιςμούσ24. 

 

Δυςτυχώσ, υπϊρχει μύα περιοριςτικό αρχό, ςύμφωνα με την οπούα όςο μειώνεται η 

πολυπλοκότητα, αυξϊνεται η πιθανότητα ύπαρξησ αδυναμιών ςτην αςφϊλεια αυτών 

των ςυςτημϊτων. Με γνώμονα αυτό την αρχό αναζητεύται από τουσ ειδικούσ η χρυςό 

τομό. Σο κλειδύ ςτην όλη διαδικαςύα επιλογόσ του κατϊλληλου ςυςτόματοσ εύναι 

κατϊ πόςο το κϊθε ϋνα μπορεύ να ςυνεργαςτεύ αρμονικϊ με ϊλλα παρόμοια 

ςυςτόματα που εκτελούν παρόμοιεσ εργαςύεσ, αλλϊ με διαφορετικό τεχνολογύα, 

λογικό ςειρϊ ενεργειών ό με πρόςβαςη ςε διαφορετικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων25. 

6.2.2 ΔΟΜΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ 

Η δομό των περιςςότερων ςυςτημϊτων ηλεκτρονικών πληρωμών εύναι ιδιαύτερα 

πολύπλοκη και επομϋνωσ δύςκολο να προςεγγιςτεύ πλόρωσ. Μύα πιο απλό 

προςϋγγιςη επιτρϋπει τη διϊκριςη των εξόσ κύριων ςυςτατικών ςτοιχεύων, χωρύσ τα 

οπούα δεν εύναι δυνατό η λειτουργύα ούτε των πιο απλών ςυςτημϊτων. 

Απαραύτητα πρϋπει να υπϊρχει: 

 ϋνασ λογαριαςμόσ ςε ϋναν πϊροχο υπηρεςιών Διαδικτύου (Internet Service 

Provider), 

 ϋνα κατοχυρωμϋνο όνομα χώρου (domain name), με ςκοπό την εύκολη 

απομνημόνευςη, και ϊρα ευκολότερη πρόςβαςη ςτο ςύςτημα ηλεκτρονικών 

πληρωμών, 

 μύα ιςτοςελύδα ςτο Διαδύκτυο, από όπου θα δύνονται οι εντολϋσ πληρωμών και η 

πρόςβαςη ςε προώόντα και υπηρεςύεσ, ιδιόκτητη ό ενοικιαςμϋνη από κϊποιον 

τρύτο φορϋα (consolidator), 

 μύα βϊςη δεδομϋνων για την αποθόκευςη απαραύτητων πληροφοριών, τισ 

κατϊλληλεσ φόρμεσ για την καθοδόγηςη των πελατών, και φυςικϊ 

                                                             
24 Terry Dirienzo, «An EPC Perspective on Standards & Regulatory Framework for e-payments in 
Europe», European Payments Council Conference «e-payments without frontiers», November 2004. 
25Βλ. 
www.investni.com/index/develop/ebusiness/ebusiness_epayments/ebusiness_epayments_faqs.htm 

http://www.investni.com/index/develop/ebusiness/ebusiness_epayments/ebusiness_epayments_faqs.htm
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 ϋνα αςφαλϋσ δύκτυο, με ςύνδεςη ςτουσ εξυπηρετητϋσ (servers) του 

ςυνεργαζόμενου εμπόρου ό/και τρϊπεζασ, η οπούα αναλαμβϊνει την κύνηςη των 

λογαριαςμών26. 

 

Οι τελικού χρόςτεσ ενόσ τϋτοιου ςυςτόματοσ ςυνδϋονται μϋςω τερματικών με τουσ 

εξυπηρετητϋσ (servers) του παρόχου του ςυςτόματοσ. Ανϊμεςα ςτα δύο αυτϊ ϊκρα 

μεςολαβεύ μύα ςειρϊ ςυςκευών με διαφορετικϋσ λειτουργύεσ. Οι ςυςκευϋσ αυτϋσ εύναι 

διαμορφωτϋσ – αποδιαμορφωτϋσ ςόματοσ (modems), για τη μετϊδοςη του ςόματοσ 

μϋςω των τηλεφωνικών γραμμών, κωδικοποιητϋσ δεδομϋνων (encryptors) για 

μεγαλύτερη αςφϊλεια κατϊ τη μεταφορϊ δεδομϋνων, πύλεσ πρόςβαςησ του/των 

κεντρικού υπολογιςτό-ών και πολυπλϋκτεσ27. 

 

Οι τελευταύοι χρηςιμοποιούνται για να αποφευχθεύ η χρόςη γραμμών αφιερωμϋνων 

(dedicated) ςε ιςϊριθμουσ τερματικούσ ςταθμούσ και ϊρα χρόςτεσ. Με μύα τϋτοια 

ςυςκευό πολλϊ διαφορετικϊ τερματικϊ ςτϋλνουν και λαμβϊνουν δεδομϋνα μϋςω 

μύασ μόνο γραμμόσ, ενώ η κωδικοπούηςη ςυμβϊλει ώςτε να μην μπλϋκονται τα 

δεδομϋνα διαφορετικών χρηςτών. 

Ϊνασ ακόμη πολυπλϋκτησ ςτην ϊλλη ϊκρη τησ γραμμόσ λειτουργεύ αντύςτροφα, ώςτε 

να μοιρϊςει τα δεδομϋνα των διαφορετικών χρηςτών ςε πύλεσ, και ϋτςι κϊθε 

χρόςτησ να χρηςιμοποιεύ μύα πύλη για την επικοινωνύα με τον κεντρικό υπολογιςτό. 

Υυςικϊ, οι πολυπλϋκτεσ ςυμβϊλουν και ςτην αποφυγό ςυμφόρηςησ ςτο δύκτυο ςε 

περύπτωςη κϊποιασ βλϊβησ μιασ ενδιϊμεςησ ςυςκευόσ, αφού προςφϋρουν 

εναλλακτικϋσ διαδρομϋσ για τη μεταφορϊ των δεδομϋνων. Σϋλοσ, όςο πιο μεγϊλο 

εύναι ϋνα δύκτυο, τόςο παρεμβϊλλονται ςε αυτό δρομολογητϋσ (routers), για την 

καλύτερη ρύθμιςη του φόρτου μεταφορϊσ δεδομϋνων ςτο δύκτυο. 

6.2.3 ΔΙΑΣΡΑΠΕΖΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΠΛΗΡΨΜΨΝ 

Για τισ ςυναλλαγϋσ μεταξύ τραπεζών ϋχουν αναπτυχθεύ ειδικϊ ςυςτόματα, τα οπούα 

ϋχουν αναλυθεύ περαιτϋρω ςε πιο εξειδικευμϋνα υποςυςτόματα. Σα κυριότερα εύναι 

το ςύςτημα ΔΙΑ, το ςύςτημα ΕΡΜΗ, το ςύςτημα Ωυλων Σύτλων και το Γραφεύο 

                                                             
26 www.investni.com/index/develop/ebusiness/epayments/preparation.htm 
27 Α. Μόλιου & Α. Πομπόρτςησ, «Τπηρεςύεσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ ςτο Διαδύκτυο», εκδόςεισ Σζιόλα, 
Αθόνα 2004, κεφ. 2, ςελ. 72-74. 
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υμψηφιςμού Αθηνών. Από αυτϊ, το ΔΙΑ διαχειρύζεται η ΔΙΑ Α.Ε., ενώ τα υπόλοιπα 

η Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ. 

6.2.3.1 ΤΣΗΜΑ Δ.Ι.Α.. 

Σο πιο ςημαντικό από τα ςυςτόματα αυτϊ, αυτό που κερδύζει και το μεγαλύτερο 

ϋδαφοσ λόγω του πλόθουσ των εφαρμογών ςε ςυνδυαςμό με τη χρόςη ηλεκτρονικών 

ςυςτημϊτων εύναι το ςύςτημα ΔΙΑ. Σο ςύςτημα αυτό αναλαμβϊνει τη 

διεκπεραύωςη ςυναλλαγών που αφορούν τη λεγόμενη λιανικό τραπεζικό, δηλαδό 

όλεσ τισ τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ εκτόσ από ειδικϋσ περιπτώςεισ, όπωσ ςυναλλαγϋσ 

μεγϊλων επιχειρόςεων. Αποτελεύται από τα εξόσ υποςυςτόματα28: 

 DIASATM. Όπωσ δηλώνει το όνομϊ του, το ςύςτημα εξυπηρετεύ ςυναλλαγϋσ 

πελατών από μηχανόματα ATM ϊλλων τραπεζών – μελών του ςυςτόματοσ. Ϊτςι, 

εύναι δυνατό η ανϊληψη χρημϊτων από μηχϊνημα τησ τρϊπεζασ Α με κϊρτα τησ 

τρϊπεζασ Β. 

 DIASCHEQUE. Σο ςύςτημα DIASCHEQUE ϊρχιςε να λειτουργεύ μόλισ πρόςφατα 

ςτην Ελλϊδα και ςκοπό του ϋχει την ταχύτερη διακύνηςη των επιταγών μεταξύ 

των τραπεζών – μελών. 

 DIASTRANSFER. την περύπτωςη μεταφορϊσ κεφαλαύων με τη μορφό 

τραπεζικών εντολών χρηςιμοποιεύται το DIASTRANSFER, που προςφϋρει 

τυποποιημϋνο και ταχύτερο διακανονιςμό των εντολών αυτών. Και αυτό το 

ςύςτημα ξεκύνηςε τη λειτουργύα του ςχετικϊ πρόςφατα. 

 

Από τα τρύα προαναφερθϋντα ςυςτόματα προκύπτουν αποτελϋςματα, τα οπούα 

εκκαθαρύζονται καθημερινϊ ςε ςυγκεκριμϋνη ώρα από το ςύςτημα ΕΡΜΗ. 

 DIASPAY. Σο DIASPAY διαχειρύζεται τισ πληρωμϋσ μιςθών και ςυντϊξεων, 

πιςτώνοντασ τουσ κατϊλληλουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ. 

 DIASPOS. Σο υποςύςτημα του ΔΙΑ με τη μικρότερη χρόςη εύναι το DIASPOS, το 

οπούο αναλαμβϊνει την εκκαθϊριςη των οφειλών των φορολογουμϋνων προσ το 

Δημόςιο μϋςω πιςτωτικών ό χρεωςτικών καρτών. 

                                                             
28 Α. ινανιώτη-Μαυρουδό & Ι. Υαρςαρώτασ, «Ηλεκτρονικό Σραπεζικό», εκδόςεισ ϊκκουλα, Αθόνα 
2005 κεφ. 8, ςελ. 270 



‘ ‘E–Banking  & Ενα λλακ τικϊ Δύκτυα Δι ανομόσ Σ ραπεζών  
Μελϋτη Περύπτωςησ:  Η ATEbank  ςτη ςύγ χρονη  ελληνικό π ραγματικ ότητα’’  

ΜΠΕΣΑ ΣΑΣΙΑΝΑ  ελύδα 156  

6.2.4 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΨΜΨΝ ΜΕ ΚΑΡΣΕ (ΦΡΕΨΣΙΚΕ – 

ΠΙΣΨΣΙΚΕ – ΠΡΟΠΛΗΡΨΜΕΝΕ – ΕΞΤΠΝΕ ΚΑΡΣΕ) 

Ο μεγαλύτεροσ όγκοσ ςυναλλαγών μϋςω ςυςτημϊτων ηλεκτρονικών πληρωμών 

γύνεται με τη χρόςη καρτών, ενώ υπϊρχουν και ςυςτόματα που δεν χρηςιμοποιούν 

καθόλου υλικϊ μϋςα. Σο ποια μϋθοδοσ χρηςιμοποιεύται περιςςότερο ϋχει να κϊνει με 

την κουλτούρα κϊθε χώρασ. Ϊτςι, οι Ιςπανού καταναλωτϋσ προτιμούν τισ πιςτωτικϋσ 

κϊρτεσ, ενώ ςτη Γερμανύα και τη Γαλλύα προτιμούνται κυρύωσ οι μεταφορϋσ 

κεφαλαύων και οι ϊμεςεσ χρεώςεισ29. 

 

Η ελληνικό αγορϊ εύναι γενικϊ μύα ιςορροπημϋνη αγορϊ, καθώσ χρηςιμοποιούνται 

τόςο χρεωςτικϋσ κϊρτεσ όςο και πιςτωτικϋσ, ενώ ςτο βαθμό που ϋχει διειςδύςει η 

λογικό των ϊμεςων χρεώςεων, γύνεται αρκετϊ ςυχνϊ χρόςη και αυτόσ τησ μεθόδου. 

Ειδικότερα, για τισ κϊρτεσ ιςχύει η εξόσ κατηγοριοπούηςη. Οι πιο διαδεδομϋνεσ 

κϊρτεσ εύναι οι πιςτωτικϋσ, ενώ από κοντϊ ακολουθούν οι χρεωςτικϋσ. Η διαφορϊ 

τουσ ϋγκειται ςτο εξόσ. Η πιςτωτικό κϊρτα εκδύδεται από τραπεζικό οργανιςμό ό 

ςυμβεβλημϋνη με αυτόν επιχεύρηςη και επιτρϋπει την αγορϊ προώόντων και 

υπηρεςιών με πύςτωςη. τη λειτουργύα τησ υπειςϋρχονται χρονικού και πιςτωτικού 

περιοριςμού, για λόγουσ αςφαλεύασ30. Αντύθετα, η χρεωςτικό κϊρτα χρηςιμοποιεύται 

ςτισ ςυναλλαγϋσ μόνο με ςυνεργαζόμενεσ με την εκδότρια τρϊπεζα επιχειρόςεισ και 

επιτρϋπει ςτουσ εμπόρουσ να χρεώςουν ςχεδόν ϊμεςα το ςυνδεδεμϋνο τραπεζικό 

λογαριαςμό. Μπορεύ μύα κϊρτα να ςυνδυϊζει και τισ δύο ιδιότητεσ, ενώ εύναι πολύ 

πιθανό μύα χρεωςτικό κϊρτα να εύναι και κϊρτα ανϊληψησ μετρητών (Cash Card)31. 

 

ε μια αγορϊ με πιςτωτικό κϊρτα, ο καταναλωτόσ αφού επιλϋξει το προώόν που 

επιθυμεύ, ςυμπληρώνει μύα φόρμα που παρϋχεται από τον ϋμπορο, ςτην οπούα 

δηλώνει τον αριθμό τησ κϊρτασ, την ημερομηνύα λόξησ και κϊποια προςωπικϊ του 

ςτοιχεύα. Ϊπειτα γύνεται διαςταύρωςη των ςτοιχεύων, λαμβϊνεται εξουςιοδότηςη 

                                                             
29 Knud Bohle, Michael Rader, Ulrich Riehm, «Electronic Payment Systems in European Countries 
Country Synthesis Report», Final Report, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe 1999 
30 Α. ινανιώτη-Μαυρουδό & Ι. Υαρςαρώτασ, «Ηλεκτρονικό Σραπεζικό», εκδόςεισ ϊκκουλα, Αθόνα 
2005 κεφ. 5, ςελ. 184 - 186. 
31 www.ftc.gov, «A Consumer’s Guide to E-PAYMENTS», Federal Trade Commission, Bureau of 
Consumer Protection, Office of Consumer and Business Education, Μϊρτιοσ 2003 και Α. ινανιώτη-
Μαυρουδό & Ι. Υαρςαρώτασ, ό.π., ςελ. 184 – 187. 
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από την εκδότρια τρϊπεζα προσ τον ϋμπορο για την πύςτωςη του πελϊτη του με το 

ποςό τησ αγορϊσ. Σελικϊ ο καταναλωτόσ ενημερώνεται για την ϋγκριςη τησ 

ςυναλλαγόσ. Αυτό εύναι το πρώτο μϋροσ τησ διαδικαςύασ. το δεύτερο μϋροσ, ο 

ϋμποροσ αποςτϋλλει τα κατϊλληλα δικαιολογητικϊ ςτην τρϊπεζα για την εύςπραξη 

του αντιτύμου του προώόντοσ και χρεώνεται η πιςτωτικό κϊρτα, ενώ ςτο τρύτο μϋροσ 

ενημερώνεται η πιςτωτικό κϊρτα για τη μεταφορϊ του ποςού. 

 

Περνώντασ από τισ λύςεισ αυτϋσ ςε λιγότερο διαδεδομϋνεσ ςτην Ελλϊδα32, ςυναντϊ 

κανεύσ τη χρόςη ςυςτημϊτων προπληρωμϋνων μϋςων πληρωμόσ, όπωσ οι 

προπληρωμϋνεσ κϊρτεσ ό κϊρτεσ αποθηκευμϋνησ αξύασ (storedvalue). Οι κϊρτεσ 

αυτϋσ χρηςιμοποιούνται ευρύτατα ςτο εξωτερικό ςτισ δημόςιεσ ςυγκοινωνύεσ, τα 

πανεπιςτόμια ό ςε ςυναλλαγϋσ με αυτόματα μηχανόματα πωλόςεων. Η 

ιδιαιτερότητϊ τουσ εύναι ότι αποθηκεύουν ϋνα οριςμϋνο ποςό χρημϊτων ό ϊλλων 

μονϊδων ςυναλλαγόσ και το ποςό αυτό μειώνεται με κϊθε αγορϊ ό ϊλλη χρόςη. Μια 

τϋτοια κϊρτα μπορεύ να επαναφορτιςτεύ, εφόςον αδειϊςει το περιεχόμενό τησ33. 

Σϋτοια ςυςτόματα πληρωμών εύναι το e-Cash (το πρώην ολλανδικό πρόγραμμα 

DigiCash με τη ςυμμετοχό των Deutsche Bank, Mark Twain Bank), το Millicent τησ 

Compaq, το Micro Payments τησ IBM, το flooz.com και το beenz.com34. 

 

Οι κϊρτεσ αποθηκευμϋνησ αξύασ αποκαλούνται και «ϋξυπνεσ κϊρτεσ» (smart–cards), 

εφόςον ενςωματωθεύ ςε αυτϋσ ϋνα microchip. Η διαφορϊ τουσ ςτον τρόπο 

λειτουργύασ δε διαφϋρει πολύ, ωςτόςο η ενςωμϊτωςη ενόσ ολοκληρωμϋνου 

κυκλώματοσ αυξϊνει τη χωρητικότητα κατϊ 80 φορϋσ, επιτρϋπει τη χρόςη 

κρυπτογραφύασ, αυξϊνει την αυτονομύα των καρτών και κϊνει δυνατό την 

αποθόκευςη επιπλϋον δεδομϋνων, ώςτε η κϊρτα να λειτουργεύ όχι μόνο ωσ μϋςο 

πληρωμόσ, αλλϊ και για ϊλλουσ ςκοπούσ, όπωσ ωσ κλειδύ ςε κλειδαριϋσ αςφαλεύασ. 

υςτόματα που χρηςιμοποιούν τϋτοιεσ κϊρτεσ εύναι το Mondex και η Γερμανικό 

Geldkarte. 

                                                             
32 Η αγορϊ με χρόςη πιςτωτικών καρτών δεν εντϊςςεται πϊντα ςτισ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ, αφού 
μπορεύ να γύνει με φυςικό παρουςύα του κατόχου τησ κϊρτασ ςτο κατϊςτημα ό μϋςω τηλεφώνου ό 
φαξ. Ϊτςι η πληρωμό δε γύνεται μϋςω Διαδικτύου. 
33 www.ftc.gov, «A Consumer’s Guide to E-PAYMENTS», Federal Trade Commission, Bureau of 
Consumer Protection, Office of Consumer and Business Education, Μϊρτιοσ 2003, ςελ. 2. 
34 Nils Behling, «Cyberpayments - Credit Cards are Here to Stay», 
www.jurpc.de/aufsatz/20010016.htm, 2001, ςελ 11. 
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Ειδικότερα, το Mondex εύναι ϋνα ςύςτημα αρκετϊ δημοφιλϋσ, καθώσ επιτρϋπει και 

ςυναλλαγϋσ «Person to Person» ό πληρωμϋσ μϋςω τηλεφώνου. Γενικϊ εύναι ϋνα 

ιςχυρό εργαλεύο ηλεκτρονικού χρόματοσ που επιτρϋπει την αγορϊ προώόντων και 

υπηρεςιών με τη χρόςη «επαναφορτιζόμενων» καρτών, τόςο μϋςω ηλεκτρονικών 

ςυςτημϊτων όςο και μϋςω πιο ςυμβατικών δικτύων35. 

6.2.5 ΔΙΑΠΡΟΨΠΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΠΛΗΡΨΜΨΝ 

(Person to Person – P2P) 

Μύα ιδιαύτερη κατηγορύα ςυςτημϊτων ηλεκτρονικών πληρωμών εύναι αυτϊ που 

επιτρϋπουν ςυναλλαγϋσ μεταξύ φυςικών προςώπων, τα οπούα λειτουργούν χωρύσ 

την ιδιότητα του εμπόρου. Σα ςυςτόματα αυτϊ θα μπορούςαν να χαρακτηριςτούν 

και C2C (Consumer-to-Consumer) ςυςτόματα. Για την υλοπούηςη παρόμοιων 

ςυςτημϊτων δεν εύναι απαραύτητη η διαμεςολϊβηςη μιασ μεγϊλησ επιχεύρηςησ, όπωσ 

μύα τρϊπεζα. Σϋτοιο ςύςτημα εύναι το FastPay για ςυναλλαγϋσ μεταξύ φύλων, 

ςυγγενών ό ςυναδϋλφων. Ακόμη υπϊρχει το PayPal που χρηςιμοποιεύται μεταξύ 

ϊλλων από μη κερδοςκοπικούσ οργανιςμούσ και κυβερνητικϋσ οργανώςεισ. Σα 

ςυςτόματα αυτϊ προςφϋρουν μεγϊλη ευκολύα ςτισ πληρωμϋσ και ςε όςουσ 

επιθυμούν να αποφύγουν τισ πολύπλοκεσ διατυπώςεισ και τη ςύναψη ςυμβϊςεων 

και την αποδοχό περιοριςμών που θϋτουν οι τρϊπεζεσ και οι εμπορικϋσ 

επιχειρόςεισ36. 

                                                             
35 www.mondex.com/faqs 
36 Nils Behling, «Cyberpayments - Credit Cards are Here to Stay», 
www.jurpc.de/aufsatz/20010016.htm, 2001, ςελ. 5 και 
www.investni.com/index/develop/ebusiness/epayments/useful_websites.htm 
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6.2.6 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΜΕΗ ΦΡΕΨΗ 

το τϋλοσ αυτού του κεφαλαύου αξύζει να αναφερθούν τα ςυςτόματα, τα οπούα 

βαςύζονται ςε λιγότερο δημοφιλεύσ λύςεισ για την ηλεκτρονικό πληρωμό προώόντων 

και αγαθών. Εκτόσ από τη χρϋωςη κϊποιου τραπεζικού λογαριαςμού, μιασ κϊρτασ ό 

ενόσ εικονικού πορτοφολιού, εύναι δυνατό η χρϋωςη ενόσ λογαριαςμού τηλεφώνου ό 

του λογαριαςμού ςε ϋναν πϊροχο υπηρεςιών Διαδικτύου (Internet Service Provider) 

με τη βοόθεια ειδικού λογιςμικού. Σϋτοια ςυςτόματα εύναι το Echarge Phone, το 

οπούο χρηςιμοποιεύ την πρώτη μϋθοδο και το iPIN, που χρεώνει με τη δεύτερη 

μϋθοδο37. 

 

Ακόμη υπϊρχει η δυνατότητα ϊμεςησ μεταφορϊσ χρημϊτων για την ηλεκτρονικό 

πληρωμό προώόντων ό υπηρεςιών. Σϋτοια ςυςτόματα λειτουργούν ςτη ουηδύα και 

τη Υινλανδύα, όπωσ το «Electronic Giro»38. 

                                                             
37 www.jurpc.de/aufsatz/20010016.htm 
38 Knud Bohle, Michael Rader, Ulrich Riehm, «Electronic Payment Systems in European Countries 
Country Synthesis Report», Final Report, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe 1999. 



‘ ‘E–Banking  & Ενα λλακ τικϊ Δύκτυα Δι ανομόσ Σ ραπεζών  
Μελϋτη Περύπτωςησ:  Η ATEbank  ςτη ςύγ χρονη  ελληνικό π ραγματικ ότητα’’  

ΜΠΕΣΑ ΣΑΣΙΑΝΑ  ελύδα 160  

§ 7. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΡΗΜΑ 

Σο ηλεκτρονικό χρόμα εύναι μύα καινοτομικό λύςη για την πραγματοπούηςη 

ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώσ διακινεύται μϋςω των ςυςτημϊτων ηλεκτρονικών 

πληρωμών, διατηρώντασ ωςτόςο πολλϊ από τα χαρακτηριςτικϊ του παραδοςιακού 

υλικού χρόματοσ. Ϊτςι, ςυνδυϊζει την ευελιξύα και τα ϊλλα πλεονεκτόματα τησ 

ςύγχρονησ τεχνολογύασ των υπολογιςτών, ενώ ταυτόχρονα δεν απομακρύνεται από 

πιο παραδοςιακϋσ μεθόδουσ πληρωμών, με τισ οπούεσ οι καταναλωτϋσ εύναι 

εξοικειωμϋνοι. 

7.1 ΟΡΙΜΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟ 

Ϊχουν γύνει αρκετϋσ προςπϊθειεσ για την απόδοςη ενόσ ακριβούσ οριςμού του 

ηλεκτρονικού χρόματοσ. Όλεσ όμωσ οι προςπϊθειεσ ϋχουν κινηθεύ ςτα ύδια πλαύςια, 

παρουςιϊζοντασ αρκετϋσ ομοιότητεσ και διαφοροποιούμενεσ ςε επύ μϋρουσ 

λεπτομϋρειεσ. Γενικϊ, υπϊρχουν επιμϋρουσ πρωτοβουλύεσ ςε πολλϋσ χώρεσ, χωρύσ να 

παρατηρεύται μϋχρι ςτιγμόσ μύα ευρύτερη ςυντονιςμϋνη προςπϊθεια39. 

 

Παγκοςμύωσ, οι τϊςεισ για τον καθοριςμό του ηλεκτρονικού χρόματοσ με ϋνα ςαφό 

και περιεκτικό τρόπο δεν ςυμβαδύζουν μεταξύ τουσ. Ϊχουν δημιουργηθεύ δύο κύριεσ 

τϊςεισ, οι οπούεσ αντικατοπτρύζουν τισ διαφορϋσ ςτισ απόψεισ των Αμερικανών και 

των Ευρωπαύων. ύμφωνα με την αμερικανικό ϊποψη, το ηλεκτρονικό χρόμα 

θεωρεύται μύα ακόμη μϋθοδοσ για ηλεκτρονικό μεταφορϊ κεφαλαύων, επεκτεύνοντασ 

τον οριςμό ςε οποιαδόποτε περύπτωςη ςυναλλαγόσ γύνεται χρόςη ηλεκτρονικών 

μϋςων. Αυτό ςημαύνει ότι ωσ ηλεκτρονικό χρόμα θεωρεύται οποιαδόποτε 

νομιςματικό αξύα μεταφϋρεται ηλεκτρονικϊ. ύμφωνα μϊλιςτα με αυτόν τον οριςμό, 

μπορεύ όποιοσ διαθϋτει τα κατϊλληλα ηλεκτρονικϊ μϋςα και την αντύςτοιχη 

πρόςβαςη, να παρακολουθόςει αντύςτροφα την πορεύα μιασ μονϊδασ ηλεκτρονικού 

χρόματοσ μϋχρι την πρώτη του χρόςη ςε μύα ςυναλλαγό40. 

                                                             
39 Stefan Ingves, «Electronic Money from a central bank respective “Electronic trade – the new 
conditions”», Sveriges Riksbank, Stockholm 1998, ςελ. 2. 
40 users.ox.ac.uk/~opina/, «Some Thoughts about Electronic Money» 
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Από την ϊλλη πλευρϊ, οι Ευρωπαύοι ορύζουν το ηλεκτρονικό χρόμα περιοριςτικϊ, 

θεωρώντασ το ωσ μύα νϋα κατηγορύα ςυςκευών αποθηκευμϋνησ αξύασ. Η ειδοποιόσ 

διαφορϊ, ςύμφωνα με την ευρωπαώκό ϊποψη, εύναι το γεγονόσ ότι ςτισ ςυναλλαγϋσ 

με ηλεκτρονικό χρόμα δεν παρεμβϊλλεται κϊποια τρϊπεζα ό εταιρύα ϋκδοςησ 

πιςτωτικών ό χρεωςτικών καρτών, με ςκοπό να δώςει την εξουςιοδότηςη για 

ολοκλόρωςη των ςυναλλαγών αυτών. Σο ηλεκτρονικό χρόμα διαφϋρει από ϊλλα 

παρόμοια προώόντα, όπωσ οι πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, κϊτι το οπούο δε γύνεται ξεκϊθαρο 

ςύμφωνα με την αμερικανικό ϊποψη. Εύναι φυςικό, λοιπόν, το ηλεκτρονικό χρόμα να 

θεωρεύται από τουσ Ευρωπαύουσ ωσ ηλεκτρονικό υποκατϊςτατο του υλικού 

χρόματοσ (των χαρτονομιςμϊτων και των κερμϊτων), το οπούο αποθηκεύεται ςτη 

μνόμη ενόσ υπολογιςτό ό ςτο ολοκληρωμϋνο κύκλωμα μύασ πλαςτικόσ κϊρτασ, με 

ςκοπό την υλοπούηςη των ηλεκτρονικών πληρωμών. 

 

Η Ευρωπαώκό Κεντρικό Σρϊπεζα ορύζει ωσ ηλεκτρονικό χρόμα την ηλεκτρονικό 

αποθόκευςη νομιςματικόσ αξύασ ςε τεχνικό μϋςο ό ςυςκευό, το οπούο μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ για πληρωμϋσ προσ επιχειρόςεισ, εκτόσ από τον εκδότη. Δεν 

εμπλϋκονται αναγκαςτικϊ τραπεζικού λογαριαςμού, για το λόγο αυτό το ηλεκτρονικό 

χρόμα μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ ϋνα φορητό εργαλεύο προπληρωμϋνησ αξύασ41. Οι Α. 

Μόλιου και Α. Πομπόρτςησ θεωρούν το ηλεκτρονικό χρόμα ϋνα ηλεκτρονικό ανϊλογο 

του φυςικού χρόματοσ, το οπούο εύναι ανεξϊρτητο από οποιαδόποτε πλατφόρμα ό 

ςύςτημα42. 

 

Ο αντιπρόεδροσ τησ Αμερικανικόσ Ομοςπονδιακόσ Επιτροπόσ Κρατικού Αποθϋματοσ 

(Federal Reserve Board) Alan Blinder ανϋφερε ότι το ηλεκτρονικό χρόμα εύναι ϋνα 

νϋο χρηματικό εργαλεύο, το κατονόμαςε μϊλιςτα ωσ την ηλεκτρονικό εκδοχό του 

χρόματοσ που εκδύδεται από ιδιώτεσ, ενώ ο Eugene Ludwig το χαρακτόριςε ωσ ϋνα 

εναλλακτικό μϋςο ςυναλλαγών. Ϊνασ πιο πλόρησ οριςμόσ το αποδύδει ωσ χρόμα που 

κινεύται ηλεκτρονικϊ εκτόσ των κανονικών καναλιών πληρωμών, τα οπούα ωσ τώρα 

προςϋφεραν οι τρϊπεζεσ. Μπορεύ να μεταφερθεύ με ϋξυπνεσ κϊρτεσ ό κϊρτεσ 

                                                             
41 Α. ινανιώτη-Μαυρουδό & Ι. Υαρςαρώτασ, «Ηλεκτρονικό Σραπεζικό», εκδόςεισ ϊκκουλα, Αθόνα 
2005 κεφ. 7, ςελ. 231. 
42 Α. Μόλιου & Α. Πομπόρτςησ, «Τπηρεςύεσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ ςτο Διαδύκτυο», εκδόςεισ Σζιόλα, 
Αθόνα 2004, κεφ. 4, ςελ. 159-160. 
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αποθηκευμϋνησ αξύασ ό αλλιώσ ηλεκτρονικϊ πορτοφόλια, από ϊτομο ςε ϊτομο ό να 

χρηςιμοποιηθεύ ςτα ςημεύα πώληςησ χωρύσ την επϋμβαςη εξωτερικόσ πηγόσ. Ακόμη, 

διακινεύται μϋςω τηλεφωνικών γραμμών, ςυνδϋςεων καλωδιακόσ τηλεόραςησ αλλϊ 

κυρύωσ μϋςω ηλεκτρονικών υπολογιςτών, οι οπούοι του προςφϋρουν τη μεγαλύτερη 

δυνατό ευελιξύα43. 

 

Σϋλοσ, ςτο Διαδύκτυο βρύςκεται ϋνασ ακόμη οριςμόσ, ςύμφωνα με τον οπούο ωσ 

ηλεκτρονικό χρόμα ορύζεται οποιαδόποτε μορφό μεταφορϊσ κεφαλαύου με ψηφιακό 

τρόπο και χωρύσ τη μεςολϊβηςη υλικού μϋςου μεταξύ δύο ό περιςςότερων μερών44. 

7.2 ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟ 

Παρόλο που ϋνασ οριςμόσ μπορεύ να παρϋχει πολύτιμη βοόθεια ςτην κατανόηςη μύασ 

ϋννοιασ όπωσ το ηλεκτρονικό χρόμα, δεν αποτελεύ από μόνοσ του επαρκϋσ μϋςο για 

την πλόρη περιγραφό τησ ϋννοιασ αυτόσ. Τπϊρχουν κϊποια χαρακτηριςτικϊ που 

αποδύδουν καλύτερα τη διαφορετικότητα και την καινοτομικότητα του 

ηλεκτρονικού χρόματοσ, καθορύζοντασ ςαφϋςτερα τη ςυμπεριφορϊ του ςτισ 

διαφορετικϋσ περιπτώςεισ εφαρμογόσ του. 

 

Ειδικότερα, το ηλεκτρονικό χρόμα δεν μπορεύ παρϊ να ϋχει την κατϊλληλη μορφό, 

ώςτε να μετακινεύται ςτα υπϊρχοντα δύκτυα με την ταχύτητα τησ πληροφορύασ. ε 

μύα οικονομύα η οπούα ςτηρύζεται ςτην πληροφορύα και επηρεϊζεται ϊμεςα από 

αυτό, το χρόμα χϊνει την αξύα του, εφόςον δεν μπορεύ να αποκτηθεύ ό να 

μεταβιβαςτεύ εγκαύρωσ. Επομϋνωσ, πρϋπει να ϋχει τη μορφό πληροφορύασ45. 

 

Μύα ακόμη ιδιότητα του ηλεκτρονικού χρόματοσ εύναι ότι εκδύδεται ςε χρηματικϋσ 

μονϊδεσ, οι οπούεσ αντιςτοιχούν ςε μονϊδεσ υλικού χρόματοσ, όπωσ το υλικό χρόμα 

αντιςτοιχεύ ςτην αξύα των πολύτιμων μετϊλλων, τα οπούα διαθϋτουν τα κρατικϊ 

θηςαυροφυλϊκια. Επύςησ, το ηλεκτρονικό χρόμα μπορεύ να ςυνδυαςτεύ ςε 

μεγαλύτερεσ ποςότητεσ, όπωσ και το φυςικό χρόμα, ςε αντιδιαςτολό με ϊλλεσ 

                                                             
43 Thomas Vartanian, «The Emerging Law of Cyberbanking: Dealing Effectively with the New World of 
Electronic Banking & Bank Card Innovations», Consumer Protection: Digital Issues, February 1996 
44 www.eeei.gr/interbiz/answers/hlxrhm.html 
45 Αρχεύο Cyberbanking & Digital Money 
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μορφϋσ κινητών αξιών, όπωσ οι επιταγϋσ με τη ςαφώσ καθοριςμϋνη αξύα. Ακόμη, 

κϊθε μονϊδα ηλεκτρονικού χρόματοσ πρϋπει να ϋχει κϊποια ιδιαύτερα 

χαρακτηριςτικϊ, ώςτε να εύναι μοναδικό, όπωσ τα χαρτονομύςματα 

διαφοροποιούνται ωσ προσ τον αύξοντα αριθμό τουσ. Δυςτυχώσ, η ηλεκτρονικό 

φύςη του ηλεκτρονικού χρόματοσ κϊνει πιο εύκολη τη διαδικαςύα αντιγραφόσ τουσ, 

κϊτι το οπούο καταπολεμϊται με τη χρόςη ειδικών μεθόδων αςφαλεύασ. 

 

Η ομοιότητα του ηλεκτρονικού με το φυςικό χρόμα γύνεται αντιληπτό κυρύωσ από το 

γεγονόσ ότι επιτρϋπει τισ ανώνυμεσ ςυναλλαγϋσ μεταξύ των καταναλωτών ό των 

εμπόρων και των επιχειρόςεων. Μϊλιςτα, η ανωνυμύα ενιςχύεται όταν ςυνυπϊρχει 

με τη δυνατότητα ςυνδυαςμού μονϊδων χρόματοσ μικρότερησ ό μεγαλύτερησ αξύασ, 

κϊνοντασ ϋτςι, τουλϊχιςτον, ιδιαύτερα χρονοβόρα τη διαδικαςύα παρακολούθηςησ 

τησ διακύνηςησ του χρόματοσ μϋςω των ηλεκτρονικών δικτύων46. 

 

Βϋβαια, το ηλεκτρονικό χρόμα διαφϋρει ςε οριςμϋνα ςημεύα από το φυςικό χρόμα, 

αποδεικνύοντασ ϋτςι το ςυνδυαςμό χαρακτηριςτικών περιςςότερων του ενόσ 

ςυμβατικών ςυςτημϊτων και ςυναλλακτικών μϋςων. Μύα ςημαντικό διαφορϊ εύναι 

ότι το ηλεκτρονικό χρόμα δεν ϋχει εγγυημϋνη αξύα. Ϊτςι, χϊνει την αξύα του εφόςον ο 

εκδότησ δηλώςει πτώχευςη, ακριβώσ όπωσ και ο τραπεζικόσ λογαριαςμόσ χϊνει την 

αξύα του ςε περύπτωςη πτώχευςησ τησ αντύςτοιχησ τρϊπεζασ. Επύςησ, το 

ηλεκτρονικό χρόμα δε θεωρεύται ακόμη νόμιμο χρόμα αποπληρωμόσ χρϋουσ (legal 

tender), καθώσ δεν υποχρεούται ο παραλόπτησ να το δεχθεύ ωσ μϋςο πληρωμόσ, 

όπωσ ςυμβαύνει με τα χαρτονομύςματα και τα κϋρματα47. 

 

Οι Α. ινανιώτη – Μαυρουδό και Ι. Υαρςαρώτασ αναφϋρουν τισ εξόσ διαφορϋσ μεταξύ 

ηλεκτρονικού και φυςικού χρόματοσ. 

 Σο φυςικό χρόμα ϋχει φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ αςφαλεύασ, ενώ το ηλεκτρονικό 

χρόμα βαςύζεται ςε τεχνικϋσ που ςτηρύζονται ςτη ςύγχρονη τεχνολογύα τησ 

κρυπτογρϊφηςησ. 

                                                             
46 Stefan Ingves, «Electronic Money from a central bank respective» “Electronic trade–the new 
conditions”, Sveriges Riksbank, Stockholm 1998, ςελ. 2. 
47 Stefan Ingves, ό.π. 
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 Σο ηλεκτρονικό χρόμα μπορεύ να διακινηθεύ μϋςω οποιουδόποτε δικτύου 

τηλεπικοινωνιών, εύτε αυτό χρηςιμοποιεύται από ϋνα δύκτυο υπολογιςτών εύτε 

από μύα εταιρύα κινητόσ τηλεφωνύασ, καθιςτώντασ το κατϊλληλο για εξ’ 

αποςτϊςεωσ πληρωμϋσ. 

 Σϋλοσ, μύα ςημαντικό διαφορϊ εύναι ότι το ηλεκτρονικό χρόμα μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ για ςυναλλαγϋσ μικρών ποςών, όπωσ αναλύθηκε και παραπϊνω, 

ενώ το φυςικό χρόμα καθύςταται αςύμφορο. Ειδικϊ οι μεταφορϋσ μεγϊλων 

ποςών ςε μορφό ηλεκτρονικού χρόματοσ χαρακτηρύζονται ωσ ιδιαύτερα 

επικύνδυνεσ. 

 

Μύα ςυνοπτικό περιγραφό των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών του ηλεκτρονικού 

χρόματοσ δύνεται από το Γιώργο Επιτόδειο, ςύμφωνα με τον οπούο το ηλεκτρονικό 

χρόμα πρϋπει: 

1. να εύναι αποδεκτό από το ςύνολο τησ αγορϊσ, 

2. να προςφϋρεται για αςφαλεύσ ςυναλλαγϋσ ςε επαρκό βαθμό48, 

3. να εξαςφαλύζει την ανωνυμύα των ςυναλλαγών, 

4. να μπορεύ εύκολα να μετατραπεύ από την ηλεκτρονικό ςε ϊλλη μορφό (υλικϊ 

χρόματα ό πιςτωτικϋσ κϊρτεσ) και το αντύςτροφο, 

5. να μην ϋχει ημερομηνύα λόξεωσ, 

6. να μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ελεύθερα ςτην αγορϊ, χωρύσ να περιορύζεται ςε 

κλειςτούσ κύκλουσ (όπου όλο το κυκλοφορούν χρόμα επιςτρϋφει ςτην εκδότρια 

τρϊπεζα), 

7. να μπορεύ να ςυνδυαςτεύ ςε μονϊδεσ μεγαλύτερησ αξύασ ό να διαιρεθεύ ςε 

μονϊδεσ μικρότερησ αξύασ, όπωσ ςυμβαύνει με τα χαρτονομύςματα), 

8. να εύναι εύχρηςτο και 

9. να διατηρεύ ςταθερό την αξύα του όςο αυτό εύναι δυνατό, υποςτηριζόμενο 

απϋναντι ςε πληθωριςτικϋσ πιϋςεισ και υποτιμόςεισ49. 

 

                                                             
48 ...χωρύσ βϋβαια τα ςυςτόματα και τα χαρακτηριςτικϊ αςφαλεύασ να μετατρϋπουν το ηλεκτρονικό 
χρόμα ςε ϋνα δύςχρηςτο μϋςο ςυναλλαγόσ. Κϊτι τϋτοιο θα ςυνϋβαινε εφόςον τα χαρακτηριςτικϊ 
αςφαλεύασ όταν τόςο πολύπλοκα, που θα απαιτούνταν δαπανηρϋσ διαδικαςύεσ για τη διαςταύρωςη 
τησ γνηςιότητασ ακόμη και μικρών ποςοτότων ηλεκτρονικού χρόματοσ. 
49 www.eeei.gr/interbiz/answers/hlxrhm.html 
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υνοψύζοντασ, το ηλεκτρονικό χρόμα εύναι κϊτι περιςςότερο από την ηλεκτρονικό 

μορφό μετρητών, αλλϊ εξακολουθεύ να χρηςιμοποιεύται ςε ςυμβατικϊ δύκτυα και 

διαδικαςύεσ πληρωμών, εξαιτύασ κϊποιων χαρακτηριςτικών που διατηρεύ από 

προώπϊρχοντα μϋςα ςυναλλαγών. την πραγματικότητα αποτελεύ ϋνα ςυνδυαςμό 

παλαιότερων και νεότερων ςυςτημϊτων πληρωμών, διατηρώντασ τα θετικϊ 

ςτοιχεύα από κϊθε κατηγορύα, ςε μια προςπϊθεια να καταπολεμηθούν οι αντύςτοιχεσ 

αδυναμύεσ50. 

7.3 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟ 

Προκειμϋνου το ηλεκτρονικό χρόμα να εύναι ευϋλικτο και να προςαρμόζεται ςε 

διαφορετικϋσ ανϊγκεσ, υλοποιεύται με διαφορετικούσ τρόπουσ, ανϊλογα με την 

τεχνολογύα που χρηςιμοποιεύται και τα δύκτυα και ςυςτόματα ςτα οπούα 

αξιοποιεύται. Ανϊλογα διακρύνονται και οι αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ ηλεκτρονικού 

χρόματοσ, η κϊθε μύα με δικϊ τησ ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ και δυνατότητεσ 

εφαρμογόσ. 

7.3.1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΟΡΣΟΥΟΛΙ – ΧΗΥΙΑΚΟ ΦΡΗΜΑ 

Οι δύο κύριεσ κατηγορύεσ ηλεκτρονικού χρόματοσ εύναι το ηλεκτρονικό χρόμα με 

χρόςη πλαςτικόσ κϊρτασ, γνωςτόσ ωσ Κϊρτασ Αποθηκευμϋνησ Αξύασ (Stored Value 

Card ό SVC), και το ηλεκτρονικό χρόμα λογιςμικού, αλλιώσ Εικονικό Αποθηκευμϋνη 

Αξύα (Virtual Stored Value ό VSV)51. 

 

την πρώτη περύπτωςη, το ηλεκτρονικό χρόμα αποτελεύται από μύα πλαςτικό κϊρτα, 

ςτην οπούα ϋχει ενςωματωθεύ ϋνασ μικροεπεξεργαςτόσ. Η κϊρτα χαρακτηρύζεται και 

ωσ προπληρωμϋνη κϊρτα, καθώσ αποθηκεύεται ςτον επεξεργαςτό μύα οριςμϋνη 

ποςότητα ηλεκτρονικού χρόματοσ, η οπούα μειώνεται κϊθε φορϊ που η κϊρτα 

χρηςιμοποιεύται για την αγορϊ ενόσ προώόντοσ. Όταν η αποθηκευμϋνη αξύα 

μηδενιςτεύ, η κϊρτα μπορεύ να «επαναφορτιςτεύ», φορτώνοντασ μύα νϋα ποςότητα 

                                                             
50 Stefan Ingves, «Electronic Money from a central bank respective» “Electronic trade–the new 
conditions”, Sveriges Riksbank, Stockholm 1998, ςελ. 3 
51 David Bounie & Livio Vaninetti, «E-payments: Which Systems in Europe for the Coming Years?» , 
Socio-economic Trends Assessment for the Digital Revolution, Issue Report N. 13, June 2001, ςελ. 14. 
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ηλεκτρονικού χρόματοσ. Η μεταφορϊ ποςοτότων ηλεκτρονικού χρόματοσ ςτην 

κϊρτα γύνεται με τη χρόςη ειδικών αναγνωςτών καρτών προςαρμοςμϋνων ςε 

ηλεκτρονικό υπολογιςτό. ε ϊλλεσ περιπτώςεισ, χρηςιμοποιούνται τα «ϋξυπνα» 

τηλϋφωνα (smart phones) ό ακόμη και ειδικϊ αυτόματα μηχανόματα ανϊληψησ 

(ΑΣΜ), ανϊλογα με τη χρηςιμοποιούμενη τεχνολογύα. 

 

Σο ηλεκτρονικό χρόμα αντιςτοιχεύ ςε ϋνα τραπεζικό λογαριαςμό, ςτον οπούο 

βρύςκεται αποταμιευμϋνη ύςη ποςότητα υλικού χρόματοσ ό καταβϊλλεται το 

αντύτιμό του κατϊ την αποθόκευςό του ςε ϋνα μϋςο που θα διαχειρύζεται ο 

πελϊτησ52. Εξαιτύασ του τρόπου με τον οπούο λειτουργεύ η κϊρτα, ϋχει καθιερωθεύ η 

ονομαςύα ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-purse). Η μεταφορϊ τησ αποθηκευμϋνησ αξύασ 

κατϊ την αγορϊ γύνεται με χρϋωςη τησ κϊρτασ και πύςτωςη του λογαριαςμού του 

εμπόρου κυρύωσ μϋςω του Διαδικτύου, χωρύσ τη μεςολϊβηςη κϊποιασ τρϊπεζασ ό 

ϊλλησ επιχεύρηςησ. Αυτό εύναι και η κύρια διαφορϊ του ηλεκτρονικού πορτοφολιού 

από τισ κλαςικϋσ πιςτωτικϋσ και χρεωςτικϋσ κϊρτεσ, καθώσ το ηλεκτρονικό χρόμα 

μπορεύ να κυκλοφορεύ ελεύθερο από τη ςτιγμό που φορτώνεται ςε ϋνα ηλεκτρονικό 

πορτοφόλι. Μύα ϊλλη δυνατότητα εύναι η απευθεύασ μεταφορϊ ηλεκτρονικού 

χρόματοσ από ϋνα πορτοφόλι ςε ϋνα ϊλλο (purse to purse ό P2P). Σϋτοιεσ κϊρτεσ 

χρηςιμοποιούν ςυνόθωσ την τεχνολογύα ςυςτημϊτων ηλεκτρονικών πληρωμών 

Mondex ό VisaCash53. 

 

Για να γύνει η μεταφορϊ ηλεκτρονικού χρόματοσ από την κϊρτα του καταναλωτό ςτο 

λογαριαςμό του εμπόρου, πρϋπει να μεταφερθούν τα αποθηκευμϋνα δεδομϋνα τησ 

κϊρτασ μϋςω ενόσ ηλεκτρονικού δικτύου, ςυνόθωσ του Διαδικτύου ό μϋςω ενόσ 

υπολογιςτό. Αυτό ςυμβαύνει με τρεισ τρόπουσ. Ο ϋνασ εύναι η ανϊγνωςη τησ κϊρτασ 

από ϋναν ειδικό αναγνώςτη ςυνδεδεμϋνο με ϋναν υπολογιςτό. Για το δεύτερο τρόπο 

απαιτεύται η χρόςη τεχνολογύασ «τηλεανϊγνωςησ», δεν υπϊρχει δηλαδό επαφό τησ 

κϊρτασ με κϊποιο μηχϊνημα, ενώ ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ χρηςιμοποιούνται και οι δύο 

προαναφερόμενεσ τεχνολογύεσ54. 

 

                                                             
52 Τπϊρχει και η περύπτωςη τησ επύ πιςτώςει ϋκδοςησ ηλεκτρονικού χρόματοσ, κϊτι που αποτελεύ 
ςημαντικό παρϊγοντα αςτϊθειασ ςτη νομιςματικό πολιτικό των εθνικών οικονομιών. 
53 David Bounie & Livio Vaninetti, ό.π. & http://epso.jrc.es/newsletter/vol03/4.html 
54 http://users.ox.ac.uk/~opina/0601_shachar.shtml 
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Η ϊλλη μεγϊλη κατηγορύα ηλεκτρονικού χρόματοσ εύναι το ηλεκτρονικό χρόμα με 

μορφό λογιςμικού (Virtual Stored Value – VSV). Αυτό η μορφό ονομϊζεται αλλιώσ και 

ψηφιακό χρόμα (digital cash), καθώσ εύναι πλόρωσ ϊυλο. ε αντύθεςη με την 

προηγούμενη περύπτωςη, το ψηφιακό χρόμα δεν αποθηκεύεται ςε υλικό μϋςο, αλλϊ 

ςε κϊποια ψηφιακό μνόμη (ςκληρό δύςκο ηλεκτρονικού υπολογιςτό) ό ςε κϊποιο 

δύκτυο, με κρυπτογραφημϋνη μορφό55. 

 

Σο λογιςμικό που χρηςιμοποιεύται για την αποθόκευςη του ηλεκτρονικού χρόματοσ 

ονομϊζεται και αυτό ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ωςτόςο ο αγγλικόσ όροσ που 

χρηςιμοποιεύται για το λογιςμικό και ενύοτε για τον υπολογιςτό ςτον οπούο 

αποθηκεύεται το ψηφιακό χρόμα διαφϋρει από τον αντύςτοιχο τησ πλαςτικόσ 

κϊρτασ. Ϊτςι, η κϊρτα ονομϊζεται e-purse, ενώ για το μϋςο αποθόκευςησ ψηφιακού 

χρόματοσ χρηςιμοποιεύται ο όροσ e-wallet. Σο πορτοφόλι ψηφιακού χρόματοσ 

χρηςιμοποιεύται και ςαν μϋςο ελϋγχου γνηςιότητασ των αποθηκευμϋνων μονϊδων 

ηλεκτρονικού χρόματοσ, πριν γύνει η μεταφορϊ οριςμϋνησ ποςότητασ από το 

λογαριαςμό του καταναλωτό ςε αυτόν του εμπόρου. 

 

Σο ψηφιακό χρόμα ονομϊζεται και δικτυακό χρόμα, καθώσ μπορεύ να αποθηκεύεται 

και να διακινεύται μϋςω Διαδικτύου, χωρύσ την παρεμβολό οποιουδόποτε υλικού 

μϋςου. 

 

Μύα τρύτη μορφό ηλεκτρονικού χρόματοσ, αν και ςυναντϊται πιο ςπϊνια από τισ 

υπόλοιπεσ κατηγορύεσ, εύναι το ηλεκτρονικό χρόμα που χρηςιμοποιεύται ςε φορητϋσ 

ςυςκευϋσ, όπωσ τα κινητϊ. Σο χρόμα αυτό διαφϋρει από τα υπόλοιπα λόγω των 

χρηςιμοποιούμενων τεχνολογιών. Αν και χρηςιμοποιούν τεχνολογύα παρόμοια με 

αυτό των ϋξυπνων καρτών, τα κινητϊ τηλϋφωνα μπορούν να ςυνδϋονται με 

αυτόματα μηχανόματα για αποθόκευςη ηλεκτρονικού χρόματοσ εύτε με αςύρματη 

τεχνολογύα, η οπούα χρηςιμοποιεύται ευρϋωσ ςτην αγορϊ των κινητών, εύτε μϋςω 

ειδικών δικτύων. Ακόμη, για τη μεταφορϊ και αποθόκευςη ηλεκτρονικού χρόματοσ 

με τη μορφό ψηφιακών δεδομϋνων (ψηφιακό χρόμα) μπορεύ να αξιοποιηθεύ η 

τεχνολογύα αςύρματησ επικοινωνύασ κινητών τηλεφώνων από μικρό απόςταςη. 

                                                             
55 http://users.ox.ac.uk/~opina/0601_shachar.shtml 
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7.3.2 ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ – ΑΝΨΝΤΜΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΡΗΜΑ 

Εκτόσ από την κατηγοριοπούηςη του ηλεκτρονικού χρόματοσ με βϊςη το 

χρηςιμοποιούμενο μϋςο αποθόκευςησ και διακύνηςησ, μπορεύ να γύνει διαχωριςμόσ 

ανϊλογα με την ανωνυμύα ό όχι του κατόχου. Ϊτςι, υπϊρχει το υπογεγραμμϋνο 

(identified) και το ανώνυμο (anonymous) ηλεκτρονικό χρόμα. 

 

Σο ανώνυμο χρόμα εύναι αυτό που δεν επιτρϋπει τον εντοπιςμό τησ ταυτότητασ του 

κατόχου του. ε αντύθεςη με πολλϊ ςυςτόματα ηλεκτρονικού χρόματοσ που ζητούν 

εύτε πλόρη ςτοιχεύα από τουσ χρόςτεσ εύτε τουλϊχιςτον κϊποια διεύθυνςη 

ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου, ϋνα ςύςτημα ανώνυμου χρόματοσ δεν ενδιαφϋρεται για 

τϋτοια ςτοιχεύα56. 

 

Βϋβαια, ςε οριςμϋνεσ ςυναλλαγϋσ εύναι απαραύτητη η απόδειξη τησ ταυτότητασ του 

ςυναλλαςςόμενου, κυρύωσ για λόγουσ αςφαλεύασ, αλλϊ και για την ανϊπτυξη ςχϋςησ 

εμπιςτοςύνησ ό την επιβεβαύωςη ολοκλόρωςησ τησ ςυναλλαγόσ. ε ανϊλογεσ 

περιπτώςεισ, τα ςυςτόματα ανώνυμου χρόματοσ επιτρϋπουν τη δημιουργύα προφύλ 

χρηςτών ώςτε να μην εντοπύζεται το ιςτορικό των χρηςτών, αλλϊ να αναπτύςςεται 

ο κατϊλληλοσ βαθμόσ εμπιςτοςύνησ. Αυτό ςημαύνει ότι ςτην πραγματικότητα 

κανϋνα ςύςτημα δεν επιτρϋπει τουσ πραγματικϊ ανώνυμουσ χρόςτεσ, τουλϊχιςτον 

τα πιο διαδεδομϋνα. Ψςτόςο, ο εντοπιςμόσ τησ πορεύασ μιασ ποςότητασ 

ηλεκτρονικού χρόματοσ μϋςα ςε ϋνα δύκτυο εύναι μύα ιδιαύτερα πολύπλοκη και 

χρονοβόρα διαδικαςύα, η οπούα αποκαλεύται λεπτομερειακό ανϊλυςη κυκλοφορύασ 

(detailed traffic analysis). Μϊλιςτα, κϊποιοσ θα μπορούςε να δυςχερϊνει ακόμη 

περιςςότερο μια τϋτοια προςπϊθεια, αν χρηςιμοποιούςε περιςςότερα, ςυμβατϊ 

μεταξύ τουσ, ςυςτόματα. 

 

Μύα ακόμη παρϊμετροσ ςτην προςταςύα τησ ανωνυμύασ εύναι οι μηχανιςμού 

αςφαλεύασ. Οι μϋθοδοι κρυπτογρϊφηςησ βοηθούν ώςτε να μην υπϊρχει πρόςβαςη 

                                                             
56 www.infoanarchy.org/wiki/index.php/Anonymous Emoney 
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ςτα δεδομϋνα που μεταφϋρονται (ηλεκτρονικό χρόμα ό ςτοιχεύα ταυτότητασ) και 

επομϋνωσ να προςτατεύεται η ανωνυμύα του χρόςτη57. 

7.3.3 ΕΛΕΓΦΟΜΕΝΟ – ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΡΗΜΑ 

Σο ηλεκτρονικό χρόμα χωρύζεται και ςε ελεγχόμενο (on-line) ό αυτόνομο (off-line). 

Σο ελεγχόμενο χρόμα εύναι αυτό που ελϋγχεται και διακινεύται ςε πραγματικό χρόνο. 

Αντύθετα, το αυτόνομο χρόμα χρηςιμοποιεύται ςε ςυςτόματα μη πραγματικού 

χρόνου και η εκκαθϊριςη των ςυναλλαγών γύνεται ςε μεταγενϋςτερη χρονικό ςτιγμό. 

Σα ςυςτόματα τησ δεύτερησ κατηγορύασ ενιςχύουν τισ προςπϊθειεσ εντοπιςμού 

πλαςτού ηλεκτρονικού χρόματοσ, ενώ βοηθούν ςτην ευρύτερη αποδοχό του ςτισ 

ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ μϋςω Διαδικτύου. Σϋτοια ςυςτόματα αυτόνομου χρόματοσ 

εύναι το ευρωπαώκό CAFE, αλλϊ και ςυςτόματα ϋξυπνων καρτών, όπωσ το βρετανικό 

Mondex ό το CyberCash. Εκτόσ των δύο αυτών κατηγοριών, υπϊρχουν και 

ςυςτόματα που υποςτηρύζουν τη λεγόμενη «αςθενό ανωνυμύα», όπωσ το NetCash. Σο 

NetCash προςτατεύει την ανωνυμύα του χρόςτη, εκτόσ εϊν ο αποδϋκτησ των 

χρημϊτων ςυνεργαςτεύ με τον «εξυπηρϋτη λογαριαςμού» (accounting server)58. 

 

Σα πρότυπα που φαύνεται να κυριαρχούν εύναι το ελεγχόμενο και υπογεγραμμϋνο 

χρόμα για μεταφορϋσ μεγϊλων ποςών, ενώ το αυτόνομο και ανώνυμο χρόμα για 

μικρότερεσ ςυναλλαγϋσ που απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξύα και ταχύτητα59. 

 

Γενικϊ, ο μεγϊλοσ αριθμόσ ςυςτημϊτων ηλεκτρονικού χρόματοσ και οι διαφορετικϋσ 

κατηγορύεσ ςυναλλαγών αλλϊ και του ύδιου του ηλεκτρονικού χρόματοσ, εύναι 

απόδειξη πωσ η αγορϊ τησ ηλεκτρονικόσ οικονομύασ βρύςκεται ακόμη ςε πειραματικό 

ςτϊδιο. Επομϋνωσ, αναπτύςςονται διαφορετικϊ ςυςτόματα, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ 

που κϊθε ϋνα αντιμετωπύζει ωσ πιο ςημαντικϋσ και ϊμεςεσ. Από τη ςτιγμό, μϊλιςτα, 

που δεν εύναι ςαφϋσ ποιεσ ανϊγκεσ θα κληθεύ να αντιμετωπύςει το ηλεκτρονικό 

χρόμα, καθώσ η τεχνολογύα και η δομό τησ ςύγχρονησ οικονομύασ αναπτύςςονται 

                                                             
57 Α. Μόλιου & Α. Πομπόρτςησ, «Τπηρεςύεσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ ςτο Διαδύκτυο», εκδόςεισ Σζιόλα, 
Αθόνα 2004, κεφ. 4, ςελ. 160. Ϊνα ερευνητικό πρόγραμμα που ςυνδυϊζει μεγαλύτερη αςφϊλεια και 
επεκτεύνει την ανωνυμύα εύναι το CAFE (Conditional Access For Europe). 
58 Α. Μόλιου & Α. Πομπόρτςησ, «Τπηρεςύεσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ ςτο Διαδύκτυο», εκδόςεισ Σζιόλα, 
Αθόνα 2004, κεφ. 4, ςελ. 160-161. 
59 www.eeei.gr/interbiz/answers/notyet.html 
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ταχύτατα και ςυνεχώσ προκύπτουν νϋεσ καταναλωτικϋσ ανϊγκεσ, η επιλογό του 

κατϊλληλου ςυςτόματοσ γύνεται ακόμη πιο δύςκολη. Οι κυριότεροι παρϊγοντεσ που 

ϋχει διαπιςτωθεύ ότι παύζουν ρόλο κατϊ τισ ςυναλλαγϋσ μϋςω ηλεκτρονικών 

ςυςτημϊτων εύναι η ανωνυμύα, η αςφϊλεια, η αποδοχό από την αγορϊ, το κόςτοσ 

των ςυναλλαγών, η ανεξαρτηςύα από τη χρηςιμοποιούμενη πλατφόρμα και η 

δυνατότητα ςυνδυαςμού μικρότερων ποςών ηλεκτρονικού χρόματοσ ςε 

μεγαλύτερεσ ό η διαύρεςη μιασ ποςότητασ ςε μικρότερα ποςϊ. Αυτού και ϊλλοι 

παρϊγοντεσ επηρεϊζουν την ανϊπτυξη νϋων ςυςτημϊτων και τη βελτύωςη 

παλιότερων, μϋχρι η αγορϊ να καταςταλϊξει ςτη ςυμφερότερη και αποδοτικότερη 

λύςη60. 

7.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟ 

Η φύςη του ηλεκτρονικού χρόματοσ ςυμβϊλει ςημαντικϊ ςτη διευκόλυνςη των 

ςύγχρονων ςυναλλαγών, καθώσ μπορεύ να διακινηθεύ μϋςω ηλεκτρονικών δικτύων 

ϊμεςα και ςε μεγϊλεσ αποςτϊςεισ. Ψςτόςο, το πλεονϋκτημϊ του αυτό εύναι και ϋνα 

αδύναμο ςημεύο του. 

 

την πραγματικότητα, το ηλεκτρονικό χρόμα εύναι μια ςειρϊ από δυαδικϊ ψηφύα 

(bits) με τιμϋσ 0 και 1. Επομϋνωσ, εύναι πολύ εύκολο να αντιγραφεύ μύα οποιαδόποτε 

ςειρϊ από τϋτοια ψηφύα, η οπούα αντιςτοιχεύ ςε μύα ποςότητα ηλεκτρονικού 

χρόματοσ (ϋςτω ϋνα ηλεκτρονικό νόμιςμα), δημιουργώντασ τϋλεια αντύγραφα του 

πρωτοτύπου. Αυτόματα, λοιπόν, οποιοςδόποτε ϋχει ςτην κατοχό του μύα ελϊχιςτη 

ποςότητα ηλεκτρονικών νομιςμϊτων, μπορεύ εύκολα να τα αντιγρϊψει όςεσ φορϋσ 

επιθυμεύ, δημιουργώντασ χωρύσ κόπο, αρκετϊ εκατομμύρια εικονικών χρημϊτων. Σο 

πρόβλημα που προκύπτει, κατϊ πόςο δηλαδό μπορεύ κϊποιοσ να χρηςιμοποιόςει μύα 

μονϊδα ηλεκτρονικού χρόματοσ παρϊλληλα ςε πολλϋσ ςυναλλαγϋσ, χωρύσ να εξαντλεύ 

ποτϋ τα υπόλοιπα των λογαριαςμών του, ονομϊζεται πρόβλημα παρϊλληλου 

χρόματοσ (double spending problem)61. 

 

                                                             
60 www.eeei.gr/interbiz/answers/eidhhlxr.html 
61 www.eeei.gr/interbiz/answers/dblspend.html 
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Μια μεθοδολογύα για την αντιμετώπιςη του προβλόματοσ προτεύνει τη διαςταύρωςη 

τησ ταυτότητασ του ιδιοκτότη των χρημϊτων, προκειμϋνου να εντοπιςτεύ η 

περύπτωςη παρϊλληλου χρόματοσ. Ο ιδιοκτότησ οφεύλει να αποκαλύψει μϋροσ τησ 

ταυτότητϊσ του, δηλώνοντασ οριςμϋνα προςωπικϊ του ςτοιχεύα που από μόνα τουσ 

δεν εύναι ικανϊ να αποκαλύψουν την ταυτότητϊ τουσ62. 

 

Σο πρόβλημα του παρϊλληλου χρόματοσ επιλύεται με τη μϋθοδο που εύναι πιο 

κατϊλληλη για το χρηςιμοποιούμενο ςύςτημα. τα ςυςτόματα ελεγχόμενου 

χρόματοσ εύναι υποχρεωτικό η επιβεβαύωςη τησ ςυναλλαγόσ από μύα τρϊπεζα, 

επομϋνωσ παρεμβϊλλεται ϋνασ ϋλεγχοσ ςτην όλη διαδικαςύα. Ο τρόποσ για να γύνει 

αυτό εύναι ο ϋλεγχοσ του υπολούπου του λογαριαςμού του καταναλωτό – αγοραςτό. 

Εφόςον όλη η διαθϋςιμη ποςότητα ϋχει χρηςιμοποιηθεύ ςε προηγούμενεσ 

ςυναλλαγϋσ, δεν εύναι δυνατό η περαιτϋρω ςυνϋχιςη τησ τρϋχουςασ ςυναλλαγόσ, 

μϋχρι ο πελϊτησ τησ τρϊπεζασ να ανανεώςει το υπόλοιπο με κϊποιο τρόπο. Η βϊςη 

δεδομϋνων τησ τρϊπεζασ ενημερώνεται μετϊ από κϊθε ςυναλλαγό με το νϋο 

υπόλοιπο των λογαριαςμών και ϋτςι μπορεύ να παρακολουθεύ ανϊ πϊςα ςτιγμό τα 

διαθϋςιμα υπόλοιπα63. 

 

Για την αντιμετώπιςη του προβλόματοσ του παρϊλληλου χρόματοσ, όπωσ ϋχει όδη 

αναφερθεύ παραπϊνω, μύα ϊλλη μϋθοδοσ εύναι η χρόςη των ηλεκτρονικών 

πορτοφολιών τα οπούα ελϋγχουν τα ηλεκτρονικϊ χρόματα που περιϋχουν. Γενικϊ, 

υπϊρχουν ειδικϋσ ςυςκευϋσ υλικού που αποκαλούνται εύτε με τον όρο «ηλεκτρονικϊ 

πορτοφόλια» (e-wallets) εύτε «επιτηρητϋσ» (observers) και ελϋγχουν κατϊ πόςο τα 

χρόματα που αποθηκεύονται ςε αυτϋσ ϋχουν ξαναχρηςιμοποιηθεύ ςε ϊλλεσ 

ςυναλλαγϋσ. Σο ςύςτημα CAFÉ χρηςιμοποιεύ τϋτοιεσ ςυςκευϋσ. 

 

Όταν πρόκειται για ςυςτόματα αυτόνομου χρόματοσ, υπϊρχουν περιςςότερεσ από 

μύα τεχνικϋσ για την επύλυςη του προβλόματοσ. Μύα τεχνικό εύναι η προαναφερόμενη 

χρόςη του «επιτηρητό» (observer), ενόσ ειδικού μικροεπεξεργαςτό ενςωματωμϋνου 

ςε μύα ϋξυπνη κϊρτα. Ο επιτηρητόσ αποθηκεύει τα δεδομϋνα των προηγούμενων 

                                                             
62 Α. Μόλιου & Α. Πομπόρτςησ, «Τπηρεςύεσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ ςτο Διαδύκτυο», εκδόςεισ Σζιόλα, 
Αθόνα 2004, κεφ. 4, ςελ. 160-161. 
63 www.eeei.gr/interbiz/answers/dblspend.html 
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ςυναλλαγών ςτισ οπούεσ χρηςιμοποιόθηκε η ςυγκεκριμϋνη κϊρτα ςε μύα μικρό βϊςη 

δεδομϋνων με τϋτοιο τρόπο, ώςτε να μην μπορούν να αλλοιωθούν. Όταν ο ςυνολικόσ 

όγκοσ ςυναλλαγών καλύψει το υπόλοιπο τησ κϊρτασ με βϊςη τα δεδομϋνα που εύναι 

αποθηκευμϋνα ςτον επεξεργαςτό, δεν επιτρϋπεται η παραπϋρα χρόςη τησ64. 

 

Μύα ϊλλη μϋθοδοσ που βρύςκει εφαρμογό ςε ςυςτόματα αυτόνομου ηλεκτρονικού 

χρόματοσ εύναι η χρόςη ειδικών πρωτοκόλλων κρυπτογραφύασ, τα οπούα βοηθούν 

ςτον εντοπιςμό τησ παρϊλληλησ χρόςησ μύασ ποςότητασ χρόματοσ ςε περιςςότερεσ 

ςυναλλαγϋσ. Η διαφορϊ εύναι ότι ο ϋλεγχοσ και ο εντοπιςμόσ τησ παρανομύασ γύνονται 

εκ των υςτϋρων, ωςτόςο αποτελεύ μύα φτηνό μϋθοδο, η οπούα μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ ςε προςωπικούσ υπολογιςτϋσ και φτηνϋσ ϋξυπνεσ κϊρτεσ65. 

 

Μύα παραλλαγό τησ μεθόδου εύναι η χρόςη υπογεγραμμϋνου χρόματοσ. ε κϊθε 

χρόςη μύασ μονϊδασ υπογεγραμμϋνου χρόματοσ προςτύθενται ςτην υπογραφό 

κϊποια ςτοιχεύα, τα οπούα δηλώνουν την ταυτότητα του ατόμου που 

πραγματοπούηςε την τελευταύα ςυναλλαγό. Όταν το χρόμα αυτό κατατεθεύ ςε 

κϊποια τρϊπεζα ελϋγχεται η ενδεχόμενη παρϊλληλη χρόςη του από το ύδιο ϊτομο. 

Αντύθετα, το ανώνυμο χρόμα που αναφϋρθηκε πριν δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα 

των ςυναλλαςςομϋνων, εκτόσ και αν εντοπιςτεύ φαινόμενο παρϊλληλησ χρόςησ. Αν 

κϊτι τϋτοιο δε ςυμβεύ, τα ςτοιχεύα που εύναι αποθηκευμϋνα ςτον επεξεργαςτό, 

διαφορετικϊ από αυτϊ που καταγρϊφονται ςτο υπογεγραμμϋνο χρόμα, δεν 

αποκαλύπτουν την ταυτότητα των ενδιϊμεςων ςταθμών τησ ςυγκεκριμϋνησ 

ποςότητασ χρόματοσ. 

                                                             
64

 www.eeei.gr/interbiz/answers/dblspend.html 
65 www.eeei.gr/interbiz/answers/dblspend.html 
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§ 8. E–BANKING & ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ – 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ & ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

ΣΟΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

8.1 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΣΟΤ E–BANKING 

Η ςύγχρονη δόμηςη τησ οικονομύασ που βαςύζεται ςτισ καινούριεσ δικτυακϋσ 

υποδομϋσ και η ςυνεχόσ ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ δημιουργεύ περιςςότερεσ απειλϋσ 

ςτισ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ και ςτην ηλεκτρονικό τραπεζικό. Παρϊ τισ εξελιγμϋνεσ 

μεθόδουσ για τη διαςφϊλιςη των τραπεζικών ςυναλλαγών, η ςυχνότητα των 

ηλεκτρονικών επιθϋςεων αυξϊνεται τα τελευταύα χρόνια, μιασ και όλο και 

περιςςότερεσ τρϊπεζεσ παρϋχουν ςτουσ πελϊτεσ τουσ on-line υπηρεςύεσ. Η αύξηςη 

αυτό δεν εύναι τερϊςτια, εντούτοισ όμωσ αποτελεύ ϋνα ανηςυχητικό φαινόμενο 

καθώσ πολλού θεωρούν τισ οικονομικϋσ πληροφορύεσ που τουσ αφορούν ϊκρωσ 

απόρρητεσ και διατηρούν μια επιφυλακτικό ςτϊςη απϋναντι ςε διαδικαςύεσ που τισ 

καθιςτούν ευϊλωτεσ ςτο ευρύ κοινό, όπωσ εύναι το E–Banking. (Πρόγραμμα 

δικτυωθεύτε: http://www.go-online.gr: ‘‘Απειλϋσ και Κύνδυνοι ςτην Ηλεκτρονικό 

Σραπεζικό’’). Ασ μην ξεχνϊμε ότι διακυβεύονται τερϊςτια ποςϊ, ειδικϊ ςτισ 

περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ θύματα απϊτησ γύνονται επιχειρόςεισ. 

 

τοιχεύα για το ηλεκτρονικό ϋγκλημα δεν κοινοποιούνται δημοςύωσ, αλλϊ 

υπολογύζεται ότι ςτισ Η.Π.Α. χϊνονται ετηςύωσ περύπου 11 διςεκατομμύρια δολϊρια 

από εταιρύεσ και καταναλωτϋσ λόγω αυτόσ τησ μορφόσ εγκλόματοσ. Σο μεγαλύτερο 

μϋροσ προϋρχεται από οικονομικϊ ιδρύματα. Μϊλιςτα, το μεγαλύτερο μϋροσ των 

ζημιών δεν προκύπτει από τισ κλοπϋσ χρημϊτων, αλλϊ από ϋξοδα που κϊνουν οι 

εταιρύεσ μετϊ από τϋτοιου εύδουσ επιθϋςεισ, προκειμϋνου να διαςφαλύςουν τα 

ςυςτόματϊ τουσ ώςτε να μην ξαναςυμβούν. Ειδικού ςε θϋματα αςφαλεύασ ϋχουν 

υπολογύςει ότι μύα τρϊπεζα μπορεύ να ξοδϋψει μϋχρι 1 εκατομμύριο δολϊρια ςε 

εξοπλιςμό και ςυμβούλουσ αςφαλεύασ προκειμϋνου να διορθώςει τισ ατϋλειεσ και να 

κλεύςει τισ «τρύπεσ» ςτο ςύςτημϊ τησ. Σο πρόβλημα πϊντωσ δεν προβϊλλεται ςτισ 

http://www.go-online.gr/
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πλόρεισ του διαςτϊςεισ για ευνόητουσ λόγουσ. Οι μεγαλύτερεσ και εντυπωςιακότερεσ 

επιθϋςεισ εύναι αυτϋσ που θα δοθούν ςτη δημοςιότητα, οι υπόλοιπεσ και 

περιςςότερεσ, κρατούνται κρυφϋσ. 

 

Παρϊ τισ οποιεςδόποτε τεχνικϋσ αδυναμύεσ των ςυςτημϊτων για Online Banking, οι 

μεγαλύτεροι κύνδυνοι δεν προϋρχονται από ατϋλειεσ των ςυςτημϊτων αςφαλεύασ και 

κρυπτογρϊφηςησ, αλλϊ από τον ανθρώπινο παρϊγοντα. Οι επύδοξοι ειςβολεύσ ϋχουν 

πολλούσ τρόπουσ πϊντωσ να επιτύχουν τουσ ςκοπούσ τουσ. Ϊρευνεσ ειδικών ςε 

θϋματα αςφαλεύασ αποδεικνύουν ότι ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ επιθϋςεων, οι 

ειςβολεύσ εύχαν την εκούςια ό ακούςια –ςυνόθωσ– βοόθεια και κϊποιου που 

εργαζόταν ςτην τρϊπεζα, εύτε υπϋκλεψαν κωδικούσ χρηςτών. Και χωρύσ τη βοόθεια 

εκ των ϋςω, πϊντωσ, οι ειςβολεύσ μπορούν να εκμεταλλευτούν την πρόςβαςη που 

ϋχουν οι πελϊτεσ τησ τρϊπεζασ από το ςπύτι τουσ, οι περιςςότεροι από τουσ οπούουσ 

δεν χρηςιμοποιούν λογιςμικό για αςφϊλεια. Οι ϊνθρωποι αυτού αποτελούν τουσ πιο 

προκλητικούσ ςτόχουσ, καθώσ δεν ϋχουν ςυνεύδηςη του μεγϋθουσ τησ ζημιϊσ που 

μπορούν να κϊνουν ανούγοντασ απλϊ μύα επιςύναψη ςτο ηλεκτρονικό τουσ 

ταχυδρομεύο ό ακολουθώντασ ϋνα Link. Οι απλού χρόςτεσ πϋφτουν πολύ εύκολα 

θύματα προγραμμϊτων που υποτύθεται ότι κϊνουν κϊτι χρόςιμο για αυτούσ, αλλϊ 

ςτην πραγματικότητα ανούγουν «τρύπεσ» αςφαλεύασ ςτο ςύςτημα επιτρϋποντασ ςε 

χϊκερσ να ϋχουν πρόςβαςη ςε αυτό. Οι κλεμμϋνεσ πληροφορύεσ αποτελούν την 

πρώτη φϊςη μιασ αρκετϊ επύπονησ διαδικαςύασ που μπορεύ να διαρκϋςει μϋχρι και 

εβδομϊδεσ, ϋτςι ώςτε ο χϊκερ να υποδυθεύ κϊποιον ϊλλο ςτο διαδύκτυο, η οπούα 

όμωσ διευκολύνεται ςυνεχώσ με καινούρια προγρϊμματα που κυκλοφορούν ςτην 

αγορϊ. Η εποχό που πολλϋσ επιθϋςεισ θα γύνονται με αυτοματοποιημϋνο τρόπο δεν 

απϋχει πολύ, ςύμφωνα με αρκετούσ ειδικούσ. 

 

Οι επιχειρόςεισ – πελϊτεσ εύναι ςυνόθωσ προςεκτικϋσ και χρηςιμοποιούν ςυςτόματα 

αςφαλεύασ ςτα δύκτυϊ τουσ. Ψςτόςο, και οι επιχειρόςεισ δεν εύναι πϊντοτε αςφαλεύσ. 

ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, εταιρύεσ ςυνεργϊζονται με τρϊπεζεσ προκειμϋνου να 

διαχειριςτούν τισ πληρωμϋσ των λογαριαςμών και τισ ςυναλλαγϋσ με εταιρικούσ 

πελϊτεσ. Οι τρϊπεζεσ ενύοτε επιτρϋπουν ςτισ εταιρύεσ αυτϋσ να διαχειρύζονται 

ολόκληρο το δύκτυό τουσ. ε αυτόν την περύπτωςη, οι επιτόδειοι μελετούν τον τρόπο 

με τον οπούο οι επιχειρόςεισ επεξεργϊζονται τισ πληρωμϋσ και μεταφϋρουν τα 
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χρόματα. Μόλισ βρεθεύ μια αδυναμύα, μεταφϋρουν με λύγεσ απλϋσ κινόςεισ 

ολόκληρουσ εταιρικούσ λογαριαςμούσ ςτισ προςωπικϋσ τουσ θυρύδεσ. Η διαχεύριςη 

όμωσ τραπεζικού δικτύου από εταιρικό πελϊτη, δεν ςυνηθύζεται ςτην Ελλϊδα. 

 

Ϊνασ ϊλλοσ τρόποσ εύναι να χτυπόςουν τισ μικρϋσ, τοπικϋσ τρϊπεζεσ οι οπούεσ 

μπόκαν ςτον τομϋα του E–Banking εςπευςμϋνα προκειμϋνου να διατηρόςουν τον 

ανταγωνιςμό με τισ μεγαλύτερεσ τρϊπεζεσ. Δυςτυχώσ, όμωσ, λόγω αυτόσ τησ 

βιαςύνησ, οι τρϊπεζεσ αφόνουν πολλϋσ «τρύπεσ» ςτα ςυςτόματϊ τουσ, κϊτι που οι 

επύδοξοι ειςβολεύσ εκμεταλλεύονται πολύ εύκολα. 

 

Οι ειδικού μασ πληροφορούν ότι κλοπϋσ ποςών 5.000 μϋχρι 10.000 δολαρύων 

μπορούν να πραγματοποιηθούν ςε χρονικό διϊςτημα μερικών εβδομϊδων. Για ποςϊ 

μϋχρι και 1 εκατομμύριο δολαρύων χρειϊζονται 4 μϋχρι 6 μόνεσ. 

8.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΣΗ 

Οι ειςβολεύσ μπορούν να ‘‘ειςχωρόςουν’’ ςε τρϊπεζεσ που όδη εφαρμόζουν 

ςυςτόματα Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ με τρόπουσ όπωσ το Phising (πλαςτϊ e-mails), 

με Spam (πλαςτού δικτυακού τόποι τραπεζών), με Δουρεύουσ ύππουσ ό αλλιώσ Trojan 

Horses (εγκατϊςταςη παρϊνομου λογιςμικού). 

8.2.1 PHISING 

ύμφωνα με το τμόμα αςφϊλειασ ηλεκτρονικών ςυναλλαγών τησ Emporiki E–

Banking, το Phishing εύναι μια διεθνόσ πρακτικό παραπλϊνηςησ με ςτόχο την 

απόςπαςη των προςωπικών ςτοιχεύων του πελϊτη. Με την χρόςη του e-mail ό των 

αναδυόμενων παραθύρων, οι Phishers παραπϋμπουν τον χρόςτη Ηλεκτρονικόσ 

Σραπεζικόσ ςε ψεύτικεσ ιςτοςελύδεσ που ϋχουν οι ύδιοι δημιουργόςει. Σα e-mails 

αυτϊ ςυνόθωσ ιςχυρύζονται ότι πρϋπει να ανανεωθούν ό να επικυρωθούν 

προςωπικϊ και εμπιςτευτικϊ ςτοιχεύα του πελϊτη και τον προτρϋπουν, με ϋναν 

ϊριςτα παραπλανητικό τρόπο, να ειςϊγει για παρϊδειγμα τον αριθμό τησ πιςτωτικόσ 

του κϊρτασ, τον κωδικό πρόςβαςησ καθώσ και αλλϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με τουσ 
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λογαριαςμούσ του. Κϊθε ςτοιχεύο που ειςϊγει κανεύσ ςτην ψεύτικη ιςτοςελύδα θα 

υποκλαπεύ από τουσ απατεώνεσ για την εξυπηρϋτηςη των παρϊνομων ςκοπών τουσ. 

 

υνόθωσ τα Phishing e-mails ό Pop ups προτρϋπουν τον πελϊτη να μεταβεύ ςε 

ιςτοςελύδα παρόμοια με αυτό τησ τρϊπεζασ. Για παρϊδειγμα, ενώ το αληθινό site τησ 

Emporiki Bank εύναι http://www.emporiki.gr οι απατεώνεσ μπορεύ να ϋχουν 

καταςκευϊςει το http://www.emporici.gr ό http://www.emboriki.gr. Εκεύ ςε 

παραπϋμπουν με ϋνα e-mail με το λογότυπο τησ τρϊπεζασ όπου ιςχυρύζονται ότι 

λόγω αδυναμύασ του ςυςτόματοσ ο λογαριαςμόσ θα μπλοκϊρει για οριςμϋνεσ ημϋρεσ. 

Για να αποφευχθεύ αυτό πρϋπει να ςυμπληρωθεύ μια φόρμα με κϊποια ςτοιχεύα όπωσ 

οι κωδικού του λογαριαςμού του ό οι κωδικού πιςτωτικών του καρτών. Με το link : 

Fill out the form ανούγει η φόρμα όπου ο ανυποψύαςτοσ πελϊτησ ςυμπληρώνει τα 

ςτοιχεύα του. το τϋλοσ, το παραπλανητικό e-mail ευχαριςτεύ τον πελϊτη εκ μϋρουσ 

των υπεύθυνων τησ τρϊπεζασ ενώ ζητϊ ςυγνώμη για αυτόν την αναταραχό και την 

κατανόηςη των χρηςτών για το πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο, ιδιαύτερα οι νϋοι 

χρηςτϋσ πϋφτουν ςτην παγύδα και χϊνουν χρηματικϊ ποςϊ από τουσ λογαριαςμούσ 

τουσ. Ϊνασ ακόμη ιςχυριςμόσ του ψεύτικου e-mail εύναι η επιςτροφό χρηματικού 

ποςού εκ μϋρουσ τησ τρϊπεζασ εξαιτύασ κϊποιου λϊθουσ που εύχε γύνει ςτο παρελθόν. 

8.2.2 TROJAN HORSE 

Εδώ οι Hackers τοποθετούν παρϊνομα (ςυνόθωσ μϋςω αναδυόμενων παραθύρων) 

εξειδικευμϋνα λογιςμικϊ ςτουσ υπολογιςτϋσ των χρηςτών, αλλϊ και των εταιριών 

που ςυναλλϊςςονται με τισ τρϊπεζεσ μϋςω ηλεκτρονικού εμπορύου. Σο λογιςμικό 

αυτό ϋχει την ιδιότητα να καταγρϊφει οτιδόποτε πληκτρολογεύ ο χρόςτησ ςε κϊθε 

ξεχωριςτό site που επιςκϋπτεται. Όταν για παρϊδειγμα, ο χρόςτησ χρηςιμοποιεύ την 

Ηλεκτρονικό Σραπεζικό τησ Emporiki Bank για μια ηλεκτρονικό ςυναλλαγό, το 

software καταγρϊφει: 

http://www.emporiki.gr (Site τησ Emporiki Bank) 

E–Banking (το Link) 

0123456789 (Username) 

Pass123 (Password) 

http://www.emporiki.gr/
http://www.emporiki.gr/
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Οι κωδικού αυτού αυτόματα ςτϋλνονται ηλεκτρονικϊ μϋςω e-mail ςτον Hacker όπου 

πλϋον γνωρύζει τουσ κωδικούσ του πελϊτη και μπορεύ να ‘‘επιτεθεύ’’ ςτουσ 

λογαριαςμούσ του (Emporiki Bank: Σμόμα Αςφϊλειασ Ηλεκτρονικών υναλλαγών). 

8.3 Η ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & Η ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΨΝ 

ΚΙΝΔΤΝΨΝ 

Η αςφϊλεια των ςυναλλαγών εύναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των υπεύθυνων 

μηχανογρϊφηςησ και των αρμόδιων ςτελεχών των τραπεζών. Δεν εύναι το ύδιο να 

μπορεύ κανεύσ να ϋχει πρόςβαςη ςε μύα πιςτωτικό κϊρτα και ςε όλουσ τουσ 

λογαριαςμούσ τησ τρϊπεζασ. Η πιςτωτικό κϊρτα ϋχει περιοριςμϋνη χρόςη μόνο για 

αγορϋσ και για περιοριςμϋνο πιςτωτικό όριο. Αντύθετα, η πρόςβαςη ςτον 

λογαριαςμό μπορεύ να ϋχει πολλαπλϊ αποτελϋςματα, καθώσ θεωρητικϊ εύναι ςε θϋςη 

κανεύσ να εκτελϋςει διϊφορεσ ςυναλλαγϋσ, να πιςτώςει και να χρεώςει ϊλλουσ 

λογαριαςμούσ. Οι περιςςότερεσ τρϊπεζεσ ακολουθούν το πρωτόκολλο SET (Secure 

Electronic Transaction), που υποςτηρύζεται από τισ δυο πιο ςημαντικϋσ εταιρύεσ 

πιςτωτικών καρτών, τη MasterCard και τη Visa, καθώσ και από εταιρύεσ όπωσ την 

IBM, τη Microsoft και τη Netscape. Ωλλο παρϊδειγμα εύναι η Emporiki Bank που 

χρηςιμοποιεύ το πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL) για τη διαχεύριςη τησ 

ςυνοδού, ενώ η χρόςη των ψηφιακών πιςτοποιητικών VeriSign που χρηςιμοποιεύ 

δύνουν τη δυνατότητα ςτουσ χρόςτεσ να επαληθεύουν την ταυτότητα του 

ςυςτόματοσ. Επιπλϋον, η υπηρεςύα E–Banking ϋχει ςχεδιαςτεύ με τϋτοιο τρόπο που 

να αποςυνδϋει αυτόματα τον χρόςτη ςτην περύπτωςη που δεν χρηςιμοποιεύται το 

ςύςτημα για χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των πϋντε λεπτών. 

 

Μϋγιςτη μϋριμνα ϋχει δοθεύ τόςο ςτην αςφϊλεια του δικτύου όςο και των 

ςυςτημϊτων που υποςτηρύζουν την υπηρεςύα. Πϋρα τησ κρυπτογραφύασ, η υπηρεςύα 

Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ προςτατεύεται από πολλαπλϊ και τελευταύασ τεχνολογύασ 

εξειδικευμϋνου λογιςμικού αςφαλεύασ ςυςτόματα όπωσ τα Firewalls και Intrusion 

Detection Systems (IDS). 

 

Η αςφαλόσ διαδικαςύα ςυναλλαγών εύναι αρκετϊ περύπλοκο θϋμα και προώποθϋτει 

την ύπαρξη αςφαλών γραμμών, ψηφιακών πιςτοποιητικών και πιςτοποιημϋνων 
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διακομιςτών. Σο πρωτόκολλο SET ςτηρύζεται ςτην κρυπτογραφύα, μια μϋθοδο που 

χρηςιμοποιεύται εδώ και πολλϊ χρόνια ςτην προςταςύα τησ μετϊδοςησ «απόρρητων» 

πληροφοριών. ε ϋνα κρυπτογραφικό ςύςτημα οι πληροφορύεσ μεταδύδονται υπό τη 

μορφό μηνυμϊτων, τα οπούα κωδικοποιούνται με τη χρόςη ενόσ ‘‘κωδικού’’. Σο 

κωδικοποιημϋνο μόνυμα μεταφϋρεται ςτον παραλόπτη όπου αποκρυπτογραφεύται, 

χρηςιμοποιώντασ ϋναν αντύςτοιχο ‘‘κωδικό’’. Η κρυπτογρϊφηςη εύναι ουςιαςτικϊ 

ϋνασ τρόποσ να ξαναγραφεύ το κεύμενο ςε ϋναν κώδικα και αργότερα να 

αποκωδικοποιηθεύ με τη χρόςη του κατϊλληλου κλειδιού. 

 

Αυτό τη ςτιγμό υπϊρχουν δύο επύπεδα αςφαλεύασ και αφορούν ςτην 

κρυπτογρϊφηςη των μηνυμϊτων. Σα εύδη κρυπτογρϊφηςησ εύναι τα 40-bit 

Encryption (μϋθοδοσ με ϋναν μυςτικό ‘‘κωδικό’’) και 128-bit Encryption (μϋθοδοσ με 

ϋναν κοινό ‘‘κωδικό’’). Ϊτςι, λοιπόν, ςτην πρώτη περύπτωςη, η κρυπτογρϊφηςη 

γύνεται με τη χρόςη του ύδιου ‘‘κωδικού’’, τόςο ςτην κωδικοπούηςη όςο και ςτην 

αποκωδικοπούηςη, πρϊγμα που ςημαύνει ότι ο αποςτολϋασ και ο παραλόπτησ του 

μηνύματοσ μοιρϊζονται το ύδιο κλειδύ. Ϊνασ από τουσ πιο γνωςτούσ αλγόριθμουσ που 

χρηςιμοποιούν αυτό τη μϋθοδο εύναι το DES (Data Description Standard), που 

χρηςιμοποιεύται από τραπεζικούσ οργανιςμούσ για τη δημιουργύα των αριθμών PIN. 

Η δεύτερη μϋθοδοσ χρηςιμοποιεύ δύο κλειδιϊ: το ϋνα (κοινό κλειδύ) για να 

κωδικοποιόςει το μόνυμα και ϋνα ϊλλο (ιδιωτικό κλειδύ) για να το 

αποκωδικοποιόςει. Η κρυπτογρϊφηςη που χρηςιμοποιεύται εφαρμόζει μια 

μαθηματικό διαδικαςύα για το κλειδύ, το οπούο φτιϊχνεται με οριςμϋνο αριθμό bits 

(ϋτςι ϋχουμε την κρυπτογρϊφηςη των 128-bits). Όςο μεγαλύτεροσ εύναι ο αριθμόσ 

των bits τόςο καλύτερη εύναι θεωρητικϊ η κρυπτογρϊφηςη. Κϊθε φορϊ που 

ςυνδϋεςτε με την εκϊςτοτε υπηρεςύα, όλη η επικοινωνύα ανϊμεςα ςτον υπολογιςτό 

ςασ και το ςύςτημα τησ τρϊπεζασ και αντιςτρόφωσ κρυπτογραφεύται με χρόςη 128-

bits. Η προςταςύα που παρϋχει η κρυπτογρϊφηςη των 40-bits δεν ξεπερνϊ τα 2^40 

διαφορετικϊ κλειδιϊ, ϋνα από τα οπούα χρηςιμοποιεύται ςε μύα ςύνδεςη (on-line 

session). Αντύθετα, η κρυπτογρϊφηςη των 128-bits παρϋχει 2^128 διαφορετικϊ 

κλειδιϊ, δηλαδό 2^88 περιςςότερουσ ςυνδυαςμούσ κλειδιών από ότι η 

κρυπτογρϊφηςη των 40-bits. 
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Σα δύο κλειδιϊ ϋχουν μύα μαθηματικό ςχϋςη μεταξύ τουσ, ϋτςι ώςτε ϋνα μόνυμα που 

θα αποκωδικοποιηθεύ με το ϋνα κλειδύ θα μπορϋςει να αποκωδικοποιηθεύ με το ϊλλο. 

Ο παροχϋασ περιεχομϋνου, η τρϊπεζα ςτην προκειμϋνη περύπτωςη, μπορεύ να 

διανεύμει το κοινό κλειδύ, κρατώντασ το ιδιωτικό κλειδύ για την αποκωδικοπούηςη. 

Για να εξαςφαλιςτεύ η ςιγουριϊ ςτη μϋθοδο κρυπτογρϊφηςησ, η τρϊπεζα ϋχει την 

ευθύνη να δημιουργόςει και να αποθηκεύςει τα δύο ζευγϊρια κλειδιών. Ϊνασ από 

τουσ πιο γνωςτούσ αλγόριθμουσ που χρηςιμοποιούν αυτό τη μϋθοδο εύναι η RSA. Η 

μϋθοδοσ με το μυςτικό κλειδύ αποδεικνύεται ανϋφικτη και καθόλου πρακτικό ςτην 

περύπτωςη που μεταφϋρονται μηνύματα μεταξύ μιασ μεγϊλησ ομϊδασ ανθρώπων 

πϊνω από ϋνα δημόςιο δύκτυο, όπωσ εύναι το Internet. Ϊνα ηλεκτρονικό κατϊςτημα 

δεν θα μπορούςε να υλοποιόςει με αςφϊλεια τισ εμπορικϋσ του ςυναλλαγϋσ με τουσ 

διαφορετικούσ πελϊτεσ που εμφανύζονται μϋςα ςτο Internet, αν θα ϋπρεπε καθϋνασ 

από αυτούσ να ϋχει δικό του προςωπικό κλειδύ. Θα όταν ςαν να ζητούςε ο 

περιπτερούχοσ την ταυτότητα κϊθε αγοραςτό. Ακόμα χειρότερα, ο επιςκϋπτησ ςτο 

Internet θα ϋπρεπε να διαθϋτει διαφορετικϋσ ταυτότητεσ για κϊθε ηλεκτρονικό 

μαγαζύ. 

 

το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce), τα πρϊγματα, όςον αφορϊ ςτην αςφϊλεια 

δεδομϋνων, εύναι πιο απλϊ. Εδώ χρειϊζεται να δώςει ο επιςκϋπτησ τα ςτοιχεύα τησ 

πιςτωτικόσ του κϊρτασ. Υυςικϊ, απαιτεύται κι εδώ η αςφαλόσ ςυναλλαγό, καθώσ 

αυτϊ τα ςτοιχεύα εύναι απόρρητα και δεν θα πρϋπει να καταλόξουν ςε ϊλλα χϋρια. 

 

Γενικϊ, λοιπόν, οι καταναλωτϋσ θα πρϋπει να ϋχουν υπόψη τουσ ότι καμύα τρϊπεζα 

δεν θα ζητόςει ποτϋ και με κανϋναν τρόπο από τουσ πελϊτεσ τησ ηλεκτρονικόσ 

τραπεζικόσ (E–Banking customers) τουσ κωδικούσ πρόςβαςησ ςτην υπηρεςύα 

ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ. Η τρϊπεζα δεν χρειϊζεται να γνωρύζει τον κωδικό 

πρόςβαςησ ςτην υπηρεςύα E–Banking, αφού η διαδικαςύα ϋκδοςησ κωδικού 

πρόςβαςησ εύναι αυτοματοποιημϋνη και ο κωδικόσ αυςτηρϊ προςωπικόσ, τον οπούο 

και υποχρεούται ο πελϊτησ να τον αλλϊξει με την πρώτη εύςοδό του ςτην υπηρεςύα. 

 

Εύναι αυτονόητο πωσ οι πελϊτεσ δεν θα πρϋπει να απαντϊνε ςε αιτόςεισ προςωπικών 

δεδομϋνων μϋςω e-mail. ε περύπτωςη που απϊντηςε κϊποιοσ χρηςτόσ ςε ϋνα τϋτοια 
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e-mail και δεν εύναι ςύγουροσ για την αυθεντικότητϊ του πρϋπει ςύμφωνα με τη 

διεθνό πρακτικό αςφϊλειασ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ να κϊνει τα εξόσ: 

 Να αλλϊξει αμϋςωσ τον κωδικό πρόςβαςησ ςτην υπηρεςύα Ηλεκτρονικόσ 

Σραπεζικόσ τησ κϊθε τρϊπεζασ. 

 Να μηδενύςει το ανώτατο όριο μεταφορϊσ ςε τρύτουσ. 

 Να ελϋγξει τον πύνακα λογαριαςμών τρύτων προσ τουσ οπούουσ επιτρϋπεται 

μεταφορϋσ ποςών για νϋεσ ϊγνωςτεσ ςε αυτόν προςθόκεσ. 

 Να ελϋγξει τισ κινόςεισ των λογαριαςμών για τυχόν αποςτολϋσ εμβαςμϊτων ςε 

ϊλλεσ τρϊπεζεσ για τισ οπούεσ δεν ϋχει γνώςη. 

 Να επικοινωνόςει αμϋςωσ με τα ειδικϊ τηλϋφωνα τησ τρϊπεζασ για τα θϋματα 

αςφαλεύασ. 

(Emporiki Bank, Σμόμα Αςφϊλειασ Ηλεκτρονικών υναλλαγών) 

8.4 ΤΝΙΣΨΕ ΑΥΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΠΛΗΡΨΜΨΝ 

Σα γενικϊ χαρακτηριςτικϊ που αναφϋρονται παρακϊτω αποτελούν τα ςυςτατικϊ 

ςτοιχεύα αςφαλεύασ που θα πρϋπει να ϋχει ϋνα ςύςτημα ηλεκτρονικών πληρωμών 

και υναλλαγών (European Central Bank, 2006, E-payments in Europe) 

 Διαθεςιμότητα (Availability): Σο ςύςτημα θα πρϋπει να προςφϋρει 

αποτελεςματικό αςφϊλεια και ςτιγμιαύα χρονικό απόκριςη, ακόμη θα πρϋπει να 

ϋχει ταχύτατη ανϊκτηςη δεδομϋνων ςτην περύπτωςη διακοπόσ τησ λειτουργύασ 

του. 

 Αυθεντικότητα και Έγκριςη ςυναλλαγόσ (Authenticity and Authorisation): Σο 

ςύςτημα θα πρϋπει να διαθϋτει τισ απαραύτητεσ μετρικϋσ ώςτε να ελϋγχει τη 

γνηςιότητα τησ ταυτότητασ αυτού που ςυναλλϊςςεται χρηςιμοποιώντασ μια 

υπηρεςύα και να εξαςφαλύςει τη νομιμότητα τησ ςυναλλαγόσ. 

 Ακεραιότητα (Integrity): Σο ςύςτημα θα πρϋπει να διαςφαλύζει τη προςταςύα 

των προςωπικών δεδομϋνων των ςυναλλαςςόμενων. 

 Μη αποπούηςη ευθύνησ (Non–Repudiation): Σο ςύςτημα θα πρϋπει να εφαρμόζει 

κατϊλληλεσ μεθόδουσ ςυναλλαγόσ ώςτε από τη ςτιγμό που θα διαπιςτωθεύ η 

γνηςιότητα τησ ταυτότητασ του προςώπου το οπούο ςυναλλϊςςεται, να 

εξαςφαλύζει με αποδεικτικϊ μϋςα και τη γνηςιότητα τησ ςυναλλαγόσ. 



‘ ‘E–Banking  & Ενα λλακ τικϊ Δύκτυα Δι ανομόσ Σ ραπεζών  
Μελϋτη Περύπτωςησ:  Η ATEbank  ςτη ςύγ χρονη  ελληνικό π ραγματικ ότητα’’  

ΜΠΕΣΑ ΣΑΣΙΑΝΑ  ελύδα 181  

 Εμπιςτευτικότητα (Confidentiality): Σο ςύςτημα θα πρϋπει να διαςφαλύζει την 

προςταςύα των δεδομϋνων τησ ςυναλλαγόσ από τρύτουσ. 

 

Η επύτευξη αυτών των χαρακτηριςτικών αςφαλεύασ επιβϊλει τον ςυνδυαςμό 

διαφόρων τεχνικών κρυπτογρϊφηςησ που πρϋπει να ςυνδυαςτούν με τισ ςχετικϋσ 

επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ ενόσ οργανιςμού. 

8.5 ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΡΑΠΕΖΕ 

Citibank (1994) 

Περιςτατικό: Ο Ρώςοσ χϊκερ Βλαντιμύρ Λϋβιν απϋςπαςε ποςό από λογαριαςμούσ τησ 

Citibank που υπολογύςτηκε ότι ανερχόταν ςτα $ 10.000.000. Απϋκτηςε πρόςβαςη 

ςτα δύκτυα τησ τρϊπεζασ από την Αγύα Πετρούπολη ςτη Ρωςύα. Όταν ςυνελόφθη 

από την κότλαντ Γιαρντ και το FBI, παραδϋχτηκε ότι χρηςιμοπούηςε κλεμμϋνουσ 

κωδικούσ και passwords από πελϊτεσ τησ τρϊπεζασ και μετϋφερε ποςϊ ςτο 

λογαριαςμό του. Σο 1998, ϋνα δικαςτόριο ςτισ Η.Π.Α. τον καταδύκαςε ςε 3 χρόνια 

κϊθειρξη. Η τρϊπεζα ανϋκτηςε όλο το ποςό εκτόσ από $ 400.000. 

 

ΑΒΝ ΑΜRO (Ολλανδικό Πολυεθνικό Σρϊπεζα) επτϋμβριοσ 2000 

Περιςτατικό: Ϊνα ολλανδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα αποκϊλυψε πωσ χϊκερσ, 

ϋκλεβαν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ των πελατών τησ τρϊπεζασ. Οι χϊκερσ ϋςτελναν 

ςτουσ πελϊτεσ τησ τρϊπεζασ μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου που υποτύθεται 

ότι προερχόταν από την τρϊπεζα. Σα e-mails αυτϊ εγκαθιςτούςαν ςτουσ 

υπολογιςτϋσ των πελατών προγρϊμματα τα οπούα επϋτρεπαν ςτουσ χϊκερσ να ϋχουν 

πρόςβαςη ςε κρύςιμεσ πληροφορύεσ των λογαριαςμών τουσ και με αυτόν τον τρόπο 

να μεταφϋρουν χρόματα από αυτούσ. Η τρϊπεζα διϋνειμε καινούριεσ εκδόςεισ του 

λογιςμικού τησ. 

 

Charles Schwab (Η μεγαλύτερη χρηματιςτηριακό εταιρύα ςτισ Η.Π.Α.) Δεκϋμβριοσ 

2000 

Περιςτατικό: Ο δικτυακόσ τόποσ τησ εταιρύασ ϋδινε τη δυνατότητα ςε χϊκερσ να 

ϋχουν πρόςβαςη ςε όλουσ τουσ λογαριαςμούσ των πελατών τησ. Μϊλιςτα, όςο ο 
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πελϊτησ όταν ςυνδεδεμϋνοσ ςτο ςύςτημα, ο χϊκερ μπορούςε να αγορϊςει και να 

πουλόςει μετοχϋσ από το λογαριαςμό του. 

 

Barclays Bank (Μια Αγγλικό Σρϊπεζα που ιςχυρύζεται ότι διαχειρύζεται τουσ 

περιςςότερουσ on-line λογαριαςμούσ ςε όλο το Ηνωμϋνο Βαςύλειο) Ιούλιοσ 2000 

Περιςτατικό: Ϊνα ελϊττωμα ςτο λογιςμικό του ςυςτόματοσ τησ τρϊπεζασ επϋτρεπε 

ςτουσ πελϊτεσ τησ να βλϋπουν τισ λεπτομϋρειεσ των λογαριαςμών των υπολούπων 

πελατών. Η τρϊπεζα ϋκλειςε το ςύςτημα μόλισ ανακϊλυψε το πρόβλημα. 

 

Nara Bank, Western Union, Central National Bank (Texas) Απρύλιοσ 2001 

Περιςτατικό: Αμερικανού ειςαγγελεύσ κατηγόρηςαν δύο Ρώςουσ για ηλεκτρονικϊ 

εγκλόματα που ςχετύζονταν με μια ςειρϊ επιθϋςεων ςε δύκτυα τραπεζών και ϊλλων 

εταιριών. Οι δύο χϊκερσ, ειςϋβαλαν ςτα ςυςτόματα των εταιριών, ϋκλεψαν 

πολύτιμεσ πληροφορύεσ και κατόπιν εμφανύζονταν ςτισ εταιρύεσ ωσ ςύμβουλοι 

αςφαλεύασ και προςϋφεραν τισ υπηρεςύεσ τουσ για να διορθωθούν τα ςφϊλματα. 

8.6 ΔΕΚΑ ΤΜΒΟΤΛΕ ΑΥΑΛΟΤ ΦΡΗΗ 

ΣΟΤ E–BANKING 

1. Οι προςωπικού ςασ κωδικού να μην υπϊρχουν ςε γραπτό μορφό (ιδιαύτερα κοντϊ 

ςτο γραφεύο που ϋχετε τον υπολογιςτό ςασ) και να τουσ αλλϊζετε τακτικϊ. 

2. Προςπαθεύτε να επιλϋγετε προςωπικούσ κωδικούσ που δεν εύναι απλοώκού και 

δεν εύναι εύκολο να τουσ μαντϋψει κανεύσ. Να αποφεύγονται ιδιαιτϋρωσ η χρόςη 

ημερομηνιών γεννόςεωσ, επετεύων και νούμερα τηλεφώνων. 

3. Μην αποκαλύπτετε ποτϋ τουσ κωδικούσ αςφαλεύασ (User ID, Password) ςε 

τρύτουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των υπαλλόλων τησ τρϊπεζασ. 

4. ασ βεβαιώνουμε ότι η τρϊπεζα ποτϋ δεν θα ςασ ζητόςει την αποκϊλυψη 

απόρρητων προςωπικών κωδικών (password) με οποιοδόποτε τρόπο. 

5. Να επιβεβαιώνετε την ταυτότητα τησ ιςτοςελύδασ μϋςω του εικονιδύου (λουκϋτο  

– digital certificate), το οπούο εμφανύζεται ςυνόθωσ ςτην κϊτω δεξιϊ πλευρϊ τησ 

οθόνησ ςασ. 

6. Να ελϋγχετε πϊντα ότι οι ςελύδεσ του E–Banking ξεκινούν με το https, περιϋχει το 

‘‘s’’ ςτο πρωτόκολλο http. 
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7. Όταν χρηςιμοποιεύτε υπολογιςτϋσ ςε δημόςιουσ χώρουσ π.χ. αεροδρόμια, 

βιβλιοθόκεσ, internet café βεβαιωθεύτε ότι δεν ϋχετε υποθηκεύςει κωδικούσ ό 

ϊλλα προςωπικϊ ςτοιχεύα. 

8. Όποτε χρηςιμοποιεύτε το E–Banking να φροντύζετε όταν καταχωρεύτε τουσ 

κωδικούσ αςφαλεύασ (User ID, Password) να μην ϋχει τρύτο ϊτομο οπτικό επαφό 

με το πληκτρολόγιό ςασ. 

9. Να επιςκϋπτεςτε ςυχνϊ την ιςτοςελύδα με τισ αναβαθμύςεισ του λειτουργικού 

ςυςτόματοσ του υπολογιςτό ςασ και να πραγματοποιεύτε όςεσ προτεύνει ο 

καταςκευαςτόσ. 

10. Προτεύνουμε να εγκαταςτόςετε ςτον υπολογιςτό ςασ κϊποιο πρόγραμμα 

αντιμετώπιςησ ιών (Antivirus) και ιδιαύτερα κϊποιο πρόγραμμα αντιμετώπιςησ 

παρϊνομων προγραμμϊτων (Anti-Spy Ware). 
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ : 

 

‘‘Η
   

ΣΗ ΤΓΦΡΟΝΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ’’ 
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§ 9. Η ATEbank ΣΗ ΤΓΦΡΟΝΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

9.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΗ ATEbank 

Η Αγροτικό Σρϊπεζα τησ Ελλϊδασ ιδρύθηκε το 1929. Λειτούργηςε αρχικϊ ωσ ϋνα 

εξειδικευμϋνο πιςτωτικό ύδρυμα, μη κερδοςκοπικό, με ςκοπό την υποςτόριξη και 

ανϊπτυξη του αγροτικού τομϋα ςτην Ελλϊδα (δηλαδό αποκλειςτικό χρηματοδότηςη 

με ευνοώκούσ όρουσ του αγροτικού τομϋα), ο οπούοσ παραμϋνει μϋχρι και ςόμερα ϋνασ 

από τουσ πιο βαςικούσ πυλώνεσ δραςτηριοπούηςόσ τησ με προςφορϊ πιςτώςεων και 

εγγυόςεων ςε αγρότεσ και ςυνεταιριςμούσ και με ταχεύα διανομό των κοινοτικών 

επιδοτόςεων. Σο 1950 ιδρύει μια ςειρϊ εταιριών μεταπούηςησ αγροτικών προώόντων 

και αξιοπούηςησ των πλουτοπαραγωγικών πόρων διαφόρων περιοχών τησ χώρασ. 

 

Η ΑΣΕbank εύναι πιςτωτικό ύδρυμα που λειτουργεύ νόμιμα, υπαγόμενη ςτην ελληνικό 

και κοινοτικό τραπεζικό νομοθεςύα και ειδικότερα ςτον Ν. 2076/92 όπωσ ιςχύει 

ςόμερα, που ωσ γνωςτό ενςωμϊτωςε ςτο ελληνικό δύκαιο την δεύτερη τραπεζικό 

οδηγύα 89/646/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

 

Από τισ αρχϋσ τισ δεκαετύασ του 1980 η ΑΣΕbank εμπλούτιςε και διευρύνει τισ 

δραςτηριότητϋσ τησ και ςτον εξωγεωργικό τομϋα, παρϋχοντασ ευρύ φϊςμα 

χρηματοοικονομικών προώόντων και υπηρεςιών τόςο προσ τα φυςικϊ πρόςωπα – 

πελϊτεσ όςο και ςτισ ατομικϋσ και λοιπϋσ επιχειρόςεισ. 

 

 

Εικόνα 3 : Ο παλιόσ διακριτικόσ τύτλοσ τησ Αγροτικόσ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ 
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9.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ATEbank 

 Σο 1991 μετατρϋπεται ςε Α.Ε., ενώ παρϊλληλα ιδρύει ϋνα ολοκληρωμϋνο όμιλο 

παροχόσ χρηματοοικονομικών προώόντων και υπηρεςιών. 

 Σο 2000 πραγματοποιεύ αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου και ειςϊγεται ςτο 

Φρηματιςτόριο Αξιών Αθηνών. 

 Σο 2004 και 2005, με μια γιγαντιαύα αύξηςη του μετοχικού τησ κεφαλαύου 

(Ιούνιοσ 2005), με δυναμικό πολιτικό εξυγύανςησ του χαρτοφυλακύου τησ, με 

αποτελεςματικό εφαρμογό του νόμου για τα πανωτόκια με τον οπούο 

ευνοόθηκαν ςυνολικϊ 63.220 οφειλϋτεσ από τουσ οπούουσ οι 54.000 όταν 

αγρότεσ (οι διαγραφϋσ χρεών από την ΑΣΕbank ανόλθαν ςε € 1.8 δισ από τα 

οπούα τα € 1.1 δισ αφορούςαν χρϋη αγροτών), με μεταςχηματιςμό τησ εταιρικόσ 

τησ εικόνασ ωσ ΑΣΕbank, καθώσ και με την ειςαγωγό τησ μετοχόσ τησ ΑΣΕbank 

ςτο δεύκτη FTSE/Athex20 των επιχειρόςεων μεγϊλησ κεφαλαιοπούηςησ 

(Νοϋμβριοσ 2005), επιβεβαιώνει την θϋςη τησ ωσ μια από τισ μεγαλύτερεσ 

τρϊπεζεσ ςτην Ελλϊδα και την ςταθερϊ ανοδικό πορεύα τησ. 

 Σο 2006, ςυνεχύζοντασ την πολιτικό των 2 προηγούμενων ετών, επεκτεύνει τισ 

δραςτηριότητϋσ τησ ςτα Βαλκϊνια με την εξαγορϊ ποςοςτού τησ ΑΙΚBanka ςτη 

ερβύα και τησ MINDbank (Ιούλιοσ 2006) ςτη Ρουμανύα, η οπούα 

μεταςχηματύζεται ςε ΑΣΕbank Romania και επιτυγχϊνει την ϋκδοςη ϊδειασ για 

τραπεζοαςφαλιςτικϋσ εργαςύεσ. 

 

Σο νϋο όνομα και η ςύγχρονη εταιρικό εικόνα τησ ΑΣΕbank οριοθετεύ ςυμβολικϊ και 

ουςιαςτικϊ το πϋραςμα τησ Σρϊπεζασ ςτη νϋα εποχό ωσ Σρϊπεζασ όλων των 

Ελλόνων, όλων των ηλικιών και όλων των επαγγελματικών και κοινωνικών 

κατηγοριών. Με ιςχυρό κεφαλαιακό δομό, αυξανόμενη κερδοφορύα, με 

αποτελεςματικό και ςύγχρονη διούκηςη, με διαφϊνεια ςτη λειτουργύα τησ, καθώσ και 

επιχειρηςιακό πελατοκεντρικό φιλοςοφύα, η ΑΣΕbank ςτοχεύει ςτην περαιτϋρω 

ανϊπτυξό τησ ςτο ελληνικό και διεθνϋσ οικονομικό περιβϊλλον. 
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Διαθϋτει το δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό δύκτυο εξυπηρϋτηςησ ςτην Ελλϊδα και το 

μεγαλύτερο ςτην Ελληνικό Περιφϋρεια, προςφϋρει ϋνα ανταγωνιςτικό πακϋτο 

χρηματοοικονομικών προώόντων και υπηρεςιών ςε εταιρύεσ και ιδιώτεσ. 

 

Με ϋμπειρο, εξειδικευμϋνο, φιλικό και ςυνεχώσ εκπαιδευόμενο προςωπικό που 

ενημερώνεται ςυνεχώσ για τισ τελευταύεσ εξελύξεισ αλλϊ και με τη χρόςη τεχνολογιών 

αιχμόσ, εκςυγχρονύζει τη λειτουργύα τησ, επιτυγχϊνει ταχύτητα και διαρκό ανϊπτυξη, 

βελτύωςη του επιπϋδου εξυπηρϋτηςησ και καλύπτει κϊθε ανϊγκη του πελϊτη. 

Επενδύει ςτο ϋργο του μεταςχηματιςμού των καταςτημϊτων τησ με ςτόχο την 

παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών προσ τουσ πελϊτεσ τησ, ώςτε να λαμβϊνουν την 

πιο ςυμφϋρουςα χρηματοοικονομικό απόφαςη. 

 

Η ΑΣΕbank με ςταθερό ευρωπαώκό προςανατολιςμό εύναι επικεφαλόσ ενόσ 

δυναμικού Ομύλου εξειδικευμϋνων χρηματοοικονομικών εταιριών, που 

δραςτηριοποιούνται ςε αςφϊλειεσ, πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, αμοιβαύα κεφϊλαια, 

χρηματοδοτικό μύςθωςη, χρηματιςτηριακϋσ υπηρεςύεσ, υπηρεςύεσ διαχεύριςησ 

κεφαλαύων κ.ϊ. 

 

Η ΑΣΕbank εύναι η Σρϊπεζα – ςυνεργϊτησ που με την κατανόηςη, την αμεςότητα, την 

ευαιςθηςύα και κοινωνικό ευθύνη, εξαςφαλύζει γρόγορεσ και ευϋλικτεσ λύςεισ ςε 

διαφορετικϋσ ομϊδεσ κοινού και ικανοποιεύ όλεσ τισ χρηματοοικονομικϋσ ανϊγκεσ 

τουσ. Σο μϋγεθοσ και η ιςτορύα τησ εγγυώνται το κτύςιμο μακροχρόνιων ςχϋςεων με 

τουσ πελϊτεσ τησ. ε αυτό το ςημεύο αξύζει να ςημειώςουμε ότι ςύμφωνα με μια 

ϋρευνα του Metron Analysis που ϋλαβε χώρα τον Δεκϋμβρη 2007 ωσ προσ την 

εμπιςτοςύνη των Ελλόνων προσ τισ τρϊπεζεσ, η ATEbank κϋρδιςε την πρώτη θϋςη 

ςτισ προτιμόςεισ των ανθρώπων. Εκεύ, λοιπόν, βαςύζεται και το χρηςιμοποιούμενο 

λογότυπο : «ATEbank, Σρϊπεζα Εμπιςτοςύνησ». 
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Γρϊφημα 24 : Εμπιςτοςύνη των Ελλόνων προσ τισ Σρϊπεζεσ 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Millenium Bank

Citibank

Marfin Egnatia

Eurobank

Τράπεζα Κύπροσ

Τράπεζα Πειραιώς

Εμπορική Τράπεζα

Alpha Bank

Τατ.Ταμιεστήριο.

Εθνική Τράπεζα

ΑΤΕbank

 

Πηγό : Έρευνα Metron Analysis (Δεκϋμβριοσ 2007) 

 

 

 

Εικόνα 4 : Ο νϋοσ διακριτικόσ τύτλοσ τησ Αγροτικόσ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ 



‘ ‘E–Banking  & Ενα λλακ τικϊ Δύκτυα Δι ανομόσ Σ ραπεζών  
Μελϋτη Περύπτωςησ:  Η ATEbank  ςτη ςύγ χρονη  ελληνικό π ραγματικ ότητα’’  

ΜΠΕΣΑ ΣΑΣΙΑΝΑ  ελύδα 189  

9.3 Η ΑΣΕbank ΗΜΕΡΑ 

9.3.1 Ε ΑΡΙΘΜΟΤ 

Μύα τρϊπεζα πολλαπλών δραςτηριοτότων που διαθϋτει ϋνα εκτενϋςτατο 

πανελλαδικό δύκτυο, το οπούο αποτελεύται από: 

 470 καταςτόματα ςτην Ελλϊδα κι ϋνα ςτην Γερμανύα 

 21 γραφεύα 

 1.000 ΑΣΜ 

 Πϊνω από 6.000 POS 

 

Παρϊλληλα διαθϋτει: 

 17,52 δισ € Καταθϋςεισ ςε 3.738.000 ενεργούσ λογαριαςμούσ 

 19,64 δισ € Ενεργητικό 

 01,14 δισ € Ίδια Κεφϊλαια 

 333 εκατ. € Ακύνητη Περιουςύα 
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9.3.2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ATEbank ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2007 

χόμα 14 : Οργανόγραμμα ATEbank Δεκϋμβριοσ 2007 
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9.3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ ATEbank ΕΣΟΤ 2007 

Πύνακασ 16 : Οικονομικϊ τοιχεύα τησ ATEbank Ϊτουσ 2007 

Αύξηςη Καθαρών Κερδών 28,1% 

Δεύκτησ Αποδοτικότητασ Ιδύων Κεφαλαύων 17,4% 

Αύξηςη Φαρτοφυλακύου Δανεύων (παρϊ τισ διαγραφϋσ που όταν € 461 

εκατ.) 
19,1% 

Εντυπωςιακό αύξηςη των υπολούπων τησ λιανικόσ τραπεζικόσ 

ςημαντικϊ υψηλότερη τησ αγορϊσ 
27,4% 

Αύξηςη Καταθϋςεων (με το κόςτοσ ϊντληςησ ςτο χαμηλό επύπεδο του 

2,04%) 
14,1% 

Δεύκτησ Φορηγόςεων προσ Καταθϋςεισ 86,1% 

Αύξηςη του κόςτουσ ςε λογικϊ επύπεδα 6,6% 

Μεύωςη του Δεύκτη μη εξυπηρετούμενων Δανεύων (από 10,8% το 

2006) 
(-) 7,1% 

Διανομό Μερύςματοσ € 0,05 ανϊ μετοχό (επιπλϋον του μερύςματοσ € 

0,05 τον Δεκϋμβριο του 2007) 
 

 

Ικανοποιητικό κερδοφορύα παρουςιϊζει η ΑΣEbank κατϊ το ϋτοσ χρόςησ 2007 με τα 

ενοποιημϋνα κϋρδη μετϊ από φόρουσ (και δικαιώματα μειοψηφύασ) να ανϋρχονται ςε 

€ 241,4 εκατ. ϋναντι κερδών € 188,4 εκατ. την προηγούμενη χρόςη, παρουςιϊζοντασ 

αύξηςη 28,1%. 

Σα καθαρϊ ϋςοδα τόκων ανόλθαν ςε € 614,9 εκ. παρουςιϊζοντασ αύξηςη κατϊ 2,3%. 

Η ςυμπεριφορϊ των καθαρών εςόδων ϊλλαξε λόγω: 

 Σησ ςημαντικόσ αύξηςησ των εςόδων τόκων λόγω τησ αλλαγόσ του μεύγματοσ 

καταθϋςεων προσ τισ υψηλού επιτοκύου προθεςμιακϋσ καταθϋςεισ. 

 Σησ πύεςησ περιθωρύων επιτοκύων λόγω υψηλού ανταγωνιςμού. 

 Σου προςωρινού αρνητικού αντύκτυπου των δανεύων με επιτόκιο χαμηλόσ 

εκκύνηςησ, τα οπούα όμωσ με την πϊροδο του 2008 θα αναπροςαρμόζονται 

ςταδιακϊ υψηλότερα, επιδρώντασ θετικϊ ςτα μελλοντικϊ ϋςοδα από τόκουσ. 

 Σων χαμηλότερων ςε ςχϋςη με το 2006 μϋςων υπολούπων για διαχεύριςη ςτην 

τραπεζικό αγορϊ. 
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 Σων χαμηλότερων ςε ςχϋςη με το 2006 εςόδων τόκων από επικαιροποιόςεισ 

χορηγόςεων ςε καθυςτϋρηςη. 

 

Ψσ αποτϋλεςμα των παραπϊνω, το καθαρό περιθώριο επιτοκύου μειώθηκε ςτο τϋλοσ 

του 2007 ςε 3,24% από 3,37% ςτισ 31/12/2006. 

Η ΑΣΕbank παρακολουθεύ ςτενϊ την εξϋλιξη των καθαρών εςόδων από τόκουσ και 

αναμϋνει η αλλαγό του μύγματοσ δανεύων προσ τομεύσ υψηλότερου επιτοκύου να 

ενιςχύςει ςημαντικϊ τα ϋςοδα τόκων. 

Σα ϋςοδα από αμοιβϋσ και προμόθειεσ ςημεύωςαν αύξηςη κατϊ 4,9% ϋναντι τησ 

αντύςτοιχησ περιόδου του προηγούμενου ϋτουσ και ϋφταςαν ςτο επύπεδο των €84,5 

εκατ., επηρεαςμϋνα κυρύωσ από τα χαμηλότερα ϋςοδα προμηθειών αμοιβαύων 

κεφαλαύων, καθώσ και την υψηλό ςυνειςφορϊ προσ το ταμεύο εγγυόςεων 

καταθϋςεων που ςυνδϋεται με την αύξηςη των καταθετικών υπολούπων.  

Σα λοιπϊ λειτουργικϊ ϋςοδα εμφανύζουν μια ςημαντικό αύξηςη κατϊ 27,2%, 

φθϊνοντασ το επύπεδο των €251,3 εκατ., επηρεαςμϋνα κυρύωσ από πωλόςεισ 

μετοχών του διαθϋςιμου προσ πώληςη χαρτοφυλακύου και την εντυπωςιακό πορεύα 

του εμπορικού χαρτοφυλακύου. 

Σα ϋξοδα διαχεύριςησ ανόλθαν ςε €568 εκατ. αυξημϋνα κατϊ 6,6% ϋναντι του ϋτουσ 

2006. Πρϋπει να ςημειωθεύ προσ ςτα λοιπϊ ϋξοδα περιλαμβϊνεται ποςό €3 εκατ. ωσ 

ενύςχυςη των πληγϋντων από τισ φωτιϋσ του καλοκαιριού. Ψσ ςυνϋπεια, ο δεύκτησ 

κόςτουσ προσ ϋςοδα του ομύλου διαμορφώθηκε το 2007 ςε 59,8%, ϋναντι 60,7% το 

2006. 

Οι προβλϋψεισ για επιςφαλεύσ απαιτόςεισ ανόλθαν ςε €79,9 εκατ. των οπούων €78,1 

εκατ. αφορϊ το χαρτοφυλϊκιο χορηγόςεων και €1,8 εκατ. την πρόβλεψη 

απομεύωςησ λοιπών ςτοιχεύων ενεργητικού. 

Σα υπόλοιπα του χαρτοφυλακύου δανεύων ςτο τϋλοσ του 2007 εμφανύζουν μια 

αύξηςη 19,1% ςε ςχϋςη με το τϋλοσ του 2006 διαμορφούμενα ςε € 17,8 δισ. Επύςησ, 

ςημειώνεται ότι εϊν ληφθούν υπόψη και οι διαγραφϋσ που πραγματοποιόθηκαν το 

2007, ύψουσ €461 εκατ., το ςυνολικό χαρτοφυλϊκιο δανεύων θα εύχε αυξηθεύ κατϊ 

22,2%. Η αύξηςη του χαρτοφυλακύου μετϊ προβλϋψεων ανόλθε ςε 23,9% 

ςυγκριτικϊ με το 2006. 

Σο χαρτοφυλϊκιο προσ τα νοικοκυριϊ ςυνϋχιςε να αυξϊνεται με εντυπωςιακούσ 

ρυθμούσ, 27,4% –αρκετϊ υψηλότερουσ των ρυθμών αύξηςησ τησ αγορϊσ– με 
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αποτϋλεςμα ςτο τϋλοσ του Δεκεμβρύου 2007 να ανϋρχεται ςε € 6,2 δισ ϋναντι €4,8 δισ 

ςτο τϋλοσ του Δεκεμβρύου 2006. Σα υπόλοιπα ςτο χαρτοφυλϊκιο των ςτεγαςτικών 

δανεύων κατϊ το 2007 όταν αυξημϋνα κατϊ 26% ςε ςχϋςη με το 2006, 

διαμορφούμενα ςε € 5,1 δισ. Παρομούωσ, ςτην καταναλωτικό πύςτη εμφανύζεται 

ςημαντικό αύξηςη, με υπόλοιπα 764 εκατ., κατϊ 46% το ϋτοσ 2007 ςε ςχϋςη με το 

2006, ενώ τα υπόλοιπα των πιςτωτικών καρτών αυξόθηκαν ϊνω των ρυθμών τησ 

αγορϊσ κατϊ 13,1% και ανόλθαν ςε €308 εκατ., μετϊ από διαγραφϋσ €25 εκατ. 

Η ςυνεχόσ αύξηςη του ποςοςτού ςυμμετοχόσ του τομϋα των νοικοκυριών 

αποδεικνύει τησ δυνατότητεσ τησ ΑΣΕbank να διευρύνει τισ δραςτηριότητϋσ τησ και 

τα μερύδια αγορϊσ τησ ςε τομεύσ που εύχε μικρό παρουςύα μϋχρι πριν λύγα χρόνια. ε 

αυτϊ τα πλαύςια, οι ςυντονιςμϋνεσ προςπϊθειεσ που ξεκύνηςαν το 2007 για 

διεύςδυςη ςτον τομϋα των ΜΜΕ αρχύζουν να εμφανύζουν θετικϊ ςημϊδια (αύξηςη 

12,1% εϊν ληφθούν υπόψη και οι ςημαντικϋσ διαγραφϋσ) και τα επόμενα χρόνια ο 

τομϋασ αυτόσ θα αποτελϋςει μαζύ με τισ δανειοδοτόςεισ προσ τα νοικοκυριϊ τουσ 

κύριουσ τομεύσ ανϊπτυξησ του χαρτοφυλακύου των δανεύων. 

Σα €461εκατ. ςυνολικών διαγραφών που πραγματοποιόθηκαν κατϊ το ϋτοσ 

2007ςυντϋλεςαν ςτην μεύωςη του ςυνολικού δεύκτη των μη εξυπηρετούμενων 

δανεύων από 10,8% τον Δεκϋμβριο 2006 ςε 7,1% ςτισ 31/12/2007. Παρϊλληλα, ο 

δεύκτησ κϊλυψησ επιςφαλών απαιτόςεων με ςυςςωρευμϋνεσ προβλϋψεισ παρϊ τισ 

διαγραφϋσ παρϋμεινε ςτο ικανοποιητικϊ επαρκϋσ επύπεδο του 81,1%. 

Οι καταθϋςεισ αυξόθηκαν κατϊ 14,1% ςε ςχϋςη με την 31/12/2006 φθϊνοντασ το 

επύπεδο των € 20,6 δισ, με τον δεύκτη δανεύων προσ καταθϋςεισ ςτο επύπεδο του 

86,1%. Σο κόςτοσ ϊντληςησ των καταθϋςεων παραμϋνει ςε χαμηλϊ επύπεδα (2,04% 

ςτο τϋλοσ του 2007) και ςε ςχϋςη με τον χαμηλό δεύκτη δανεύων προσ καταθϋςεισ 

αποτελεύ ϋνα ςημαντικό ςυγκριτικό πλεονϋκτημα για ανϊπτυξη με χαμηλό κόςτοσ ςε 

μια περύοδο ϋλλειψησ ρευςτότητασ. 

Με βϊςη τα καθαρϊ κϋρδη του 2007, η αποδοτικότητα του μϋςου Ενεργητικού 

ανόλθε ςε 1,07% ενώ η αποδοτικότητα των μϋςω Ιδύων Κεφαλαύων ϋφταςε το 

επύπεδο του 17,4%. 

Η ΑΣΕbank διαθϋτει ιςχυρό κεφαλαιακό βϊςη και με βϊςη τισ νϋεσ οδηγύεσ τησ 

Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ, ο δεύκτησ εποπτικών κεφαλαύων πρώτησ διαβϊθμιςησ Tier Ι 

να εκτιμϊται το 2007 ςτο 9,3%. 
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Με βϊςη τα αποτελϋςματα του 2007, το Διοικητικό υμβούλιο τησ ΑΣΕbank 

αποφϊςιςε να ειςηγηθεύ ςτην Σακτικό Γενικό υνϋλευςη των Μετόχων τη διανομό 

μερύςματοσ €0,10 ανϊ μετοχό, το οπούο ςυμπεριλαμβϊνει και το προμϋριςμα ύψουσ 

€0,05 ανϊ μετοχό που δόθηκε τον Δεκϋμβριο 2007, δηλαδό αυξημϋνο κατϊ 11% 

ϋναντι τησ προηγούμενησ περιόδου. 

9.3.4 ΑΝΘΡΨΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

Για την ΑΣΕbank, το ανθρώπινο δυναμικό τησ αποτελεύ το ςημαντικότερο κεφϊλαιο. 

Ο ανθρωποκεντρικόσ χαρακτόρασ τησ Σρϊπεζασ αντανακλϊται ςτον κομβικό ρόλο 

που ϋχει αναλϊβει η Διεύθυνςη Ανθρώπινου Δυναμικού, ωσ ουςιαςτικόσ ςυνεργϊτησ 

ςτη διαμόρφωςη τησ εταιρικόσ κουλτούρασ και τησ ςτρατηγικόσ διαχεύριςησ των 

ανθρώπων τησ, ςε ϊρρηκτη ενότητα με τη ςυνολικό επιχειρηςιακό ςτρατηγικό, ςτη 

δυναμικό πορεύα ανϊπτυξόσ τησ και επύτευξησ των εταιρικών τησ ςτόχων. 

 

Η Διεύθυνςη Ανθρώπινου Δυναμικού δύνει ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη των λειτουργιών 

τησ διούκηςησ ανθρώπινων πόρων και ςτον εκςυγχρονιςμό των ςυςτημϊτων 

υποςτόριξησ των λειτουργιών αυτών. 

Ειδικότερα: 

 Υροντύζει για τη ςυςτηματικό αναβϊθμιςη των γνώςεων και των δεξιοτότων 

του προςωπικού με ςτοχευμϋνα προγρϊμματα εκπαύδευςησ και επιμόρφωςησ. 

 Εξελύςςει τα ςυςτόματα αξιολόγηςησ ώςτε να ςυνδεθούν τελικϊ με τη διϊγνωςη 

των εκπαιδευτικών αναγκών, την ανϊπτυξη καριϋρασ και τη ςύνδεςη των 

αμοιβών με την απόδοςη. 

 Διαμορφώνει διαδικαςύεσ αναγνώριςησ και επιβρϊβευςησ βελτιώνοντασ τα 

ςυςτόματα παροχών και κινότρων. 

 Μεριμνϊ για την ενύςχυςη τησ ενδοεπιχειρηςιακόσ επικοινωνύασ, την καλλιϋργεια 

πνεύματοσ ςυνεργαςύασ και ομαδικότητασ και την ανϊπτυξη κλύματοσ 

εμπιςτοςύνησ. 
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9.3.5 ΜΕΣΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ATEbank 

ΣΟ ΚΑΣΡΙ 

Ση μετεξϋλιξη του εκπαιδευτικού κϋντρου τησ ΑΣΕbank ςτο Καςτρύ ςε ϋνα ςύγχρονο, 

ευϋλικτο και αποτελεςματικό οργανιςμό εκπαύδευςησ και επιμόρφωςησ, που θα 

αξιοποιεύ όλεσ τισ δυνατότητεσ των κτιριακών και τεχνολογικών υποδομών, 

αποφϊςιςε το Διοικητικό υμβούλιο τησ ΑΣΕ. 

ύμφωνα με το επιχειρηςιακό ςχϋδιο που ϋχει ςυνταχθεύ από την εταιρεύα ‘‘Grant 

Thornton’’, αποφαςύςτηκε η ύδρυςη Ανώνυμησ Εταιρύασ με ςτόχο, το Εκπαιδευτικό 

Κϋντρο τησ ΑΣΕ να αποτελϋςει μια βιώςιμη, ανεξϊρτητη οικονομικό μονϊδα που θα 

ςυνεχύςει να παρϋχει τισ εκπαιδευτικϋσ υπηρεςύεσ του προσ την ΑΣΕ, θα επιτυγχϊνει 

μεύωςη του κόςτουσ και γενικότερα ςτελϋχωςη και λειτουργύα με βϊςη 

ιδιωτικοοικονομικϊ κριτόρια. Επύςησ, θα αξιοποιεύ με την νϋα μορφό του τισ 

ςύγχρονεσ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ που αποτιμώνται ςόμερα ςε 44 εκατ., τη μεγϊλη 

δυναμικότητϊ του, τη ςυςςωρευμϋνη εμπειρύα και τεχνογνωςύα 15 ετών 

λειτουργύασ, την αξιοπούηςη επιςτημονικού προςωπικού, το οπούο θα ενταχθεύ ςε 

οργανόγραμμα και θα προςδιορύζεται από τισ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ του Κϋντρου, την 

εμπειρύα ςε υλοπούηςη Κοινοτικών προγραμμϊτων και τισ διαςυνδϋςεισ με 

εκπαιδευτικούσ φορεύσ του εξωτερικού. 

 

Με βϊςη τη νϋα μορφό του Εκπαιδευτικού Κϋντρου αναμϋνεται η αύξηςη τησ μϋχρι 

ςόμερα αξιοπούηςησ τησ δυναμικότητασ των υποδομών του ςε ώρεσ διδαςκαλύασ, 

αλλϊ και ςε φιλοξενύα δραςτηριοτότων ςτισ εκπαιδευτικϋσ και ξενοδοχειακϋσ 

εγκαταςτϊςεισ του, καθώσ επύςησ και η διεύςδυςό του ςτην ελεύθερη αγορϊ όπου 

υπϊρχουν ςοβαρϊ περιθώρια προςϋλκυςησ δραςτηριοτότων, οι οπούεσ ϋχουν 

ςυνϊφεια με τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοπούσ του. 

Οι μετοχϋσ τησ Ανώνυμησ Εταιρύασ θα κατϋχονται αποκλειςτικϊ από τον Όμιλο 

εταιριών τησ ΑΣΕ. 
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9.3.6 ΣΟ ΝΕΟ ΟΝΟΜΑ 

ταθερϊ και επύμονα δημιουργεύ την Σρϊπεζα που θα εξυπηρετεύ το ύδιο καλϊ και τον 

αγρότη και τον επαγγελματύα και το νϋο και τον ξϋνο επιςκϋπτη ςτη χώρα μασ. 

Δημιουργεύ την Σρϊπεζα όλων των Ελλόνων, όλων των ηλικιών και όλων των 

επαγγελματικών και κοινωνικών κατηγοριών, με ϋμφαςη ςτουσ νϋουσ. 

 

Σο νϋο όνομα και το νϋο λογότυπο οριοθετεύ ςυμβολικϊ και ουςιαςτικϊ το πϋραςμα 

ςτη νϋα εποχό τησ Αγροτικόσ Σρϊπεζασ ωσ ΑΣΕbank. 

Η επιλογό των γραμμϊτων ΑΣΕ επικυρώνει ςτην ουςύα αυτό που από το 1991 

ςυνϋβαινε με τισ εταιρύεσ και υπηρεςύεσ του Ομύλου (ΑΣΕ ΑΕΔΑΚ, ΑΣΕ LEASING, ATE 

KAΡTA, ΑΣΕ ΝΕΣ) και που η αγορϊ ϋχει αποδεχθεύ πλόρωσ: Ση ςυντομογραφύα του 

ύδιου του ονόματόσ τησ Αγροτικόσ Σρϊπεζασ Ελλϊδοσ, δηλαδό Α.Σ.Ε. 

Η λϋξη «bank» που ςυνοδεύει, ολοκληρώνει τη νϋα ονομαςύα και χαρακτηρύζει τη νϋα 

Ευρωπαώκό προοπτικό τησ ιςτορικόσ Σρϊπεζασ. 

 

Σο όνομα ATEbank: 

 Διαφοροποιεύ το πρόςωπό τησ χωρύσ να αρνεύται τισ καταβολϋσ και την ιςτορύα 

τησ επιτυγχϊνοντασ δυναμικό, μοντϋρνα, ελκυςτικό και νϋα εικόνα. 

 Προςδύδει κύροσ, μϋγεθοσ και προοπτικό και δηλώνει διευρυμϋνο πλαύςιο 

ςύγχρονων υπηρεςιών, τεχνοκρατικό αντύληψη και λειτουργύα. 

 Εύναι ελκυςτικό ςε όλο το φϊςμα των πελατών, οικεύο ςτουσ νϋουσ που 

ενδιαφϋρουν ιδιαιτϋρωσ την τρϊπεζα και αναγνωρύςιμο από τουσ ξϋνουσ 

επιςκϋπτεσ τησ χώρασ μασ. 

 Αποτελεύ ευϋλικτο όχημα για ενιαύα και αποτελεςματικό επικοινωνύα, όχι μόνο 

των εταιριών του Ομύλου, αλλϊ και των πολλαπλών υπηρεςιών τουσ. 

 

Η επεξεργαςύα τησ νϋασ ταυτότητασ υλοποιόθηκε από την διαφημιςτικό εταιρύα του 

Ομύλου, την ATEAdvertising, και αποτελεύ την απαρχό από μια ςειρϊ πρωτοβουλύεσ 

που ςτοχεύουν ςτη ριζικό αναμόρφωςη τησ ΑΣΕ. 
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το πλαύςιο του μεταςχηματιςμού ολοκληρώνεται: 

 Η ανανϋωςη των προςόψεων των καταςτημϊτων, με βϊςη τισ νϋεσ αιςθητικϋσ 

προςαρμογϋσ που επιφϋρει το λογότυπο τησ Σρϊπεζασ, δημιουργώντασ ϋνα 

ςύγχρονο και αναγνωρύςιμο πρόςωπο τησ ΑΣΕ. 

 Η αξιοπούηςη των εναλλακτικών δικτύων διανομόσ με: 

1. Συποπούηςη του περιβϊλλοντοσ χώρου του δικτύου των ΑΣΜσ. 

2. Ανανϋωςη των Καρτών Ανϊληψησ Μετρητών τησ ΑΣΕnet, ςτισ οπούεσ ϋχουν 

προβλεφθεύ ιδιαιτϋρεσ εκδόςεισ για νϋουσ πελϊτεσ. 

3. Ϊκδοςη χρεωςτικόσ κϊρτασ. 

4. Λειτουργύα ςύγχρονου κϋντρου Σηλε–εξυπηρϋτηςησ πελατεύασ. 

5. Δραςτηριοπούηςη τησ ΑΣΕ ςτο Δύκτυο των ΑΣΜσ, ςτα ηλεκτρονικϊ 

καταςτόματα, ςτην τηλεφωνικό εξυπηρϋτηςη, ςτην κινητό τηλεφωνύα και το 

διαδύκτυο, που αναμϋνεται να βελτιώςει το επύπεδο εξυπηρϋτηςησ και τα 

ςυνολικϊ αποτελϋςματϊ τησ. 

 Η ΑΣΕ διαθϋτει πρότυπο για την εςωτερικό διαρρύθμιςη, εργονομύα, ροό 

πελατεύασ και εςωτερικό εμφϊνιςη καταςτημϊτων, ώςτε η εικόνα τησ να 

εναρμονύζεται με την ςύγχρονη τραπεζικό πελατοκεντρικό αντύληψη. 

9.4 ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ATEbank 

& ΕΣΑΙΡΙΕ ΟΜΙΛΟΤ ATEbank 

Κύριο, λοιπόν, χαρακτηριςτικό τησ δυναμικόσ ανϊπτυξησ των δραςτηριοτότων και 

των επιδόςεων του Ομύλου όταν η μεταςτροφό των αποτελεςμϊτων όλων ςχεδόν 

των εταιριών του Ομύλου ςε κερδοφορύα. 

Οι παρεμβϊςεισ και τα αποτελϋςματϊ τουσ ςτισ θυγατρικϋσ εταιρύεσ, ςε γενικό 

επύπεδο, ςυνοψύζονται ςτα εξόσ: 

 Σοποθετόθηκαν ςχεδόν ςτο ςύνολο των εταιριών επαγγελματικό management 

(ανθρώπουσ από την αγορϊ) και ςυνεχύζουν προσ αυτό την κατεύθυνςη. 

 Ζητόθηκε από όλεσ τισ εταιρύεσ του Ομύλου, η εκπόνηςη τριετούσ 

Επιχειρηματικού χεδύου, ώςτε να εύναι εφικτό η εκπόνηςη και Επιχειρηματικού 

χεδύου για ολόκληρο τον Όμιλο. 

 Για λόγουσ ενοπούηςησ Ιςολογιςμών με την μητρικό, αλλϊ και για λόγουσ ςωςτόσ 

πληροφόρηςησ, όλεσ οι εταιρύεσ ςτισ οπούεσ διατηρεύ ςτην πλειοψηφύα ςτο 
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μετοχικό τουσ κεφϊλαιο η ΑΣΕbank, ςυντϊςςουν πλϋον τισ οικονομικϋσ τουσ 

καταςτϊςεισ με βϊςη τα Διεθνό Λογιςτικϊ Πρότυπα. 

 Καθιερώθηκε η τακτικό ςυνϊντηςη τησ Διούκηςησ τησ Σρϊπεζασ με τισ Διοικόςεισ 

των εταιριών, ώςτε να υπϊρξει ϋνασ καλύτεροσ ςυντονιςμόσ και κυρύωσ να 

εμπεδωθεύ η ςυνεύδηςη του Ομύλου τησ ΑΣΕbank, ςε υψηλό επύπεδο. 

 

Με όλα τα παραπϊνω, ςε ςυνδυαςμό με τη λόψη μϋτρων για περιςτολό δαπανών, 

όπου αυτό όταν εφικτό, κατόρθωςε η ΑΣΕ ώςτε οι εταιρύεσ του Ομύλου από 

παγιωμϋνοι ζημιογόνοι οργανιςμού να μετατραπούν ςε κερδοφόρουσ, ύςτερα από 

πολλϊ χρόνια, με ιςχυρϋσ βϊςεισ ώςτε η κερδοφορύα να μην εύναι περιςταςιακό, αλλϊ 

μονιμότερου χαρακτόρα. 

 

Ειδικότερα, μπορούμε να αναφϋρουμε τα εξόσ: 

 Οδόγηςε ςε εκκαθϊριςη τισ εταιρύεσ ΑΣΕ – ΤΜΜΕΣΟΦΨΝ, ΓΑΙΟΓΝΨΜΨΝ και 

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΑΓΡΟΕΞΑΓΨΓΕ. 

 Για την ΑΣΕ – ΤΜΜΕΣΟΦΨΝ θα πρϋπει να ςημειώςουμε ότι ιδρύθηκε με ςκοπό 

την εξυγύανςη τησ Σρϊπεζασ με εγγραφό υπεραξιών. Όμωσ μόνο αυτό δεν 

ςυνϋβη, αφού χρηςιμοποιόθηκε για την τεχνητό ϊνοδο του Φρηματιςτηρύου. Οι 

υπεραξύεσ ϋγιναν υποαξύεσ και η Σρϊπεζα ϋχαςε 450 εκατ. €, από τα οπούα τα 250 

εκατ. € κϊλυψε το Δημόςιο με το Ν. 3301/23.12.2004. 

 Πούληςε τισ μετοχϋσ που κατεύχε η ΑΣΕbank ςτη ΟΤΛΣΕΝΨΗ, ςτην ΙΝΟ, ςτην 

ΕΣΑΝΑΜ και ΗΠΕΙΡΟ. Σο πρόγραμμα απεμπλοκόσ τησ Σρϊπεζασ από τισ μη 

χρηματοπιςτωτικϋσ εταιρύεσ ςυνεχύζεται. 

 την ΑΣΕ – ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ϋγινε μια μεγϊλη προςπϊθεια για την εξυγύανςό τησ 

και την ορθολογικό λειτουργύα τησ. Για την επύτευξη του ςτόχου αυτού η 

Σρϊπεζα ϋλαβε όποια μϋτρα χρειαςτόκαν. Ενύςχυςε με ουςιαςτικϊ μϋτρα το 

θεςμό του Bankassurance και τα αποτελϋςματα τησ δρϊςησ αυτόσ φαύνονται 

όδη: 

 

ΑΥΑΛΙΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

Η ΑΣΕbank μϋςω τησ ΑΣΕ Αςφαλιςτικόσ –μια από τισ μεγαλύτερεσ αςφαλιςτικϋσ 

εταιρύεσ τησ χώρασ– και με την παροχό ειδικϊ ςχεδιαςμϋνων και πρωτοποριακών 
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αςφαλιςτικών προγραμμϊτων, βρύςκεται κοντϊ και καλύπτει κϊθε ανϊγκη για την 

εύρυθμη λειτουργύα των επιχειρόςεων. 

 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα αςφαλιςτικϊ προγρϊμματα τησ ΑΣΕ Αςφαλιςτικόσ αφορούν: 

Πυρόσ και υμπληρωματικών Κινδύνων 

Πολυαςφαλιςτήρια κατοικιών – SUPER KATOIKIA 

Αςφάλιςη Επαγγελματικήσ τέγησ – SUPER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΕΓΗ 

Αςφάλιςη Ξενοδοχειακών Μονάδων – ΔΙΟΝΤΟ 

Θραύςη Κρυςτάλλων 

Απώλειασ Μικτών Κερδών (εξαιτίασ πυρκαγιάσ) 

Κλοπήσ Φρηματαποςτολών 

Αςφάλιςη Θερμοκηπίων 

Σεχνικέσ Αςφαλίςεισ 

Αςτική Ευθύνη 

Αςφαλίςεισ Αυτοκινήτων 

Σαξιδιωτική Αςφάλιςη 

Μεταφορέσ 

Αςφαλίςεισ καφών 

Αςφαλίςεισ Πληρωμάτων Πλοίων 

Αςφαλίςεισ Υυτικού Σομέα 

Αςφαλίςεισ Ζωικού Σομέα 

Αςφαλίςεισ Τδατοκαλλιεργειών 

Ομαδικέσ Αςφαλίςεισ 

 

 την ΑΣΕ – Leasing που ιδρύθηκε το 1991, οι επιςφϊλειεσ ανϋρχονταν ςτισ 

31/12/2004 ςε 100 εκατ. € περύπου και για αυτό ϋγινε υποχρεωτικό αύξηςη 

κεφαλαύου κατϊ 41 εκατ. €. Σαυτόχρονα, επιβλόθηκε η ςωςτό λειτουργύα τησ 

εταιρύασ, ώςτε να αποφευχθούν τα λϊθη και οι παραλεύψεισ του παρελθόντοσ 

και να οδηγηθεύ η εταιρύα ςτην πραγματικό και όχι ςτην πλαςματικό 

κερδοφορύα. 
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Leasing – Φρηματοδοτική Μίςθωςη 

 

Σι είναι το Leasing 

Εύναι μια ςύγχρονη μορφό χρηματοδότηςησ παραγωγικού εξοπλιςμού του οπούου η 

ΑΣΕ Leasing, διατηρώντασ την κυριότητϊ του, παραχωρεύ τη χρόςη του ςτον 

επιχειρηματύα – μιςθωτό για ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο ϋναντι 

προςυμφωνημϋνου μιςθώματοσ, που καταβϊλλεται ςε προκαθοριςμϋνα χρονικϊ 

διαςτόματα. το τϋλοσ τησ μιςθωτικόσ περιόδου, ο μιςθωτόσ ϋχει τη δυνατότητα εύτε 

να εξαγορϊςει την κυριότητα του εξοπλιςμού ϋναντι προςυμφωνημϋνου τιμόματοσ, 

εύτε υπό προώποθϋςεισ να ανανεώςει τη μύςθωςη για ςυγκεκριμϋνο χρόνο. 

 

ε Ποιουσ Απευθύνεται 

ε κϊθε νομικόσ μορφόσ επιχειρόςεισ που θϋλουν να εκςυγχρονύςουν ό να 

αναπτύξουν το παραγωγικό τουσ δυναμικό, χωρύσ να δεςμεύςουν ύδια κεφϊλαια. 

Παρϋχεται και για επενδύςεισ εκτόσ Ελλϊδοσ (Ε.Ε. – Βαλκϊνια). 

 

Μορφέσ Leasing 

 Φρηματοδοτικό Μύςθωςη (Financial Leasing) 

 Πώληςη και Επαναμύςθωςη (Sale & Lease–back) 

 Φρηματοδοτικό Μύςθωςη με υνεργαςύα Προμηθευτών (Vendor Leasing) 

 Διαςυνοριακό Φρηματοδοτικό Μύςθωςη (Cross–border Leasing) 

 Κοινοπρακτικό Μύςθωςη (Syndicated Leasing) 

 Leasing Ακινότων 

 

Οφέλη για τισ Επιχειρήςεισ 

 Φρηματοδοτεύται μϋχρι και το 100% τησ αξύασ του εξοπλιςμού. 

 Παρϋχεται η δυνατότητα ταχύτερησ και μεγαλύτερησ απόςβεςησ του 

εξοπλιςμού, δημιουργώντασ φορολογικϊ οφϋλη, αφού τα μιςθώματα 

αναγνωρύζονται ωσ λειτουργικϋσ δαπϊνεσ και εκπύπτουν ςτο ςύνολό τουσ από τα 

ακαθϊριςτα ϋςοδα. 

 Ο ΥΠΑ καταβϊλλεται τμηματικϊ κατϊ την πληρωμό των μιςθωμϊτων και όχι 

εφϊπαξ κατϊ την αγορϊ του εξοπλιςμού. 
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 Ϊχει ευελιξύα ςτο χρονικό προςδιοριςμό των περιοδικών καταβολών των 

μιςθωμϊτων, γεγονόσ που αποτελεύ βαςικό ςτοιχεύο για τον καλύτερο ταμειακό 

προγραμματιςμό του μιςθωτό, ςύμφωνα και με τα αναμενόμενα ϋςοδα από τη 

χρόςη του εξοπλιςμού. 

 Η ταχύτερη απόςβεςη του εξοπλιςμού επιτρϋπει την αντικατϊςταςό του, 

ιδιαύτερα ςτισ περιπτώςεισ που η τεχνολογικό εξϋλιξη το επιβϊλει. 

 Ϊχει ευελιξύα, διότι οι διαδικαςύεσ ϋγκριςησ και υπογραφόσ εύναι απλϋσ και 

ςύντομεσ. 

 Ο μιςθωτόσ απαλλϊςςεται από τον Ε.Υ.Σ.Ε. 

 Δεν απαιτούνται, ςυνόθωσ, εμπρϊγματεσ διαςφαλύςεισ. 

 Δεν επηρεϊζεται ο ιςολογιςμόσ τησ επιχεύρηςησ, με αποτϋλεςμα να διατηρεύται η 

πιςτοληπτικό τησ ικανότητα. 

 Διατηρούνται τα κύνητρα του Ν. 2601/1998, καθώσ και των λοιπών 

Αναπτυξιακών Νόμων και Προγραμμϊτων τησ Ε.Ε. 

  

 Η ΑΣΕ – ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ, από τα πρόθυρα τησ χρεοκοπύασ που την εύχαν 

ωθόςει οι περιβόητοι «κόκκινοι κωδικού» τησ διετύασ 1999 – 2000, αφού 

λόφθηκαν από την τωρινό διούκηςη μια ςειρϊ μϋτρων για την περιςτολό των 

δαπανών και την αύξηςη των εςόδων, ςυμπεριλαμβϊνεται ςόμερα ςτισ πρώτεσ 

εταιρύεσ τησ χρηματιςτηριακόσ αγορϊσ με βϊςη την κερδοφορύα και την 

αποδοτικότητα των ιδύων κεφαλαύων. Πολύ επιβεβαιωτικό ςτοιχεύο τησ 

ςημερινόσ πολύ καλόσ κατϊςταςησ τησ εταιρύασ εύναι ο δεύκτησ κεφαλαιακόσ 

επϊρκειασ, ο οπούοσ βρύςκεται 5 φορϋσ ψηλότερα από το ελϊχιςτο αποδεκτό 

όριο που απαιτούν οι εποπτικϋσ αρχϋσ. 

 

 Η ΑΣΕ – ΑΕΔΑΚ που ιδρύθηκε το 1992, όταν και παραμϋνει κερδοφόροσ εταιρύα. 

Εμπλούτιςε τα προώόντα τησ και ϋτςι διευκόλυνε και το δύκτυο ςτισ πωλόςεισ 

του. Ύςτερα από αξιολόγηςη αρκετών αναγνωριςμϋνων εταιριών του 

εξωτερικού αποφαςύςτηκε η ςυνεργαςύα με την Rothschild Group προκειμϋνου η 

οικογϋνεια των αμοιβαύων κεφαλαύων τησ να αποτελϋςουν τον βαςικό κορμό τησ 

διϊρθρωςησ του χαρτοφυλακύου του νϋου αμοιβαύου κεφαλαύου τησ εταιρύασ 

(Fund of Funds). Σο Rothschild Group ϋχει ϋδρα την Γενεύη, διαχειρύζεται ποςϊ 
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τησ τϊξησ των € 70 δισ και για την Ελλϊδα ςυνεργϊζεται αποκλειςτικϊ με την 

ΑΣΕbank. 

 

Η ΑΣΕ Ανώνυμη Εταιρύα Διαχεύριςησ Αμοιβαύων Κεφαλαύων, με το διακριτικό τύτλο 

ΑΣΕ ΑΕΔΑΚ*, εύναι Ανώνυμη Εταιρύα που ςυςτϊθηκε βϊςει του Νόμου 1969/91, με 

ϋδρα την Αθόνα, οδόσ Υιλελλόνων αριθμόσ 7, και αποκλειςτικό ςκοπό τη διαχεύριςη 

Αμοιβαύων Κεφαλαύων. Με την υπ’ αριθμόν 103, τησ 31/3/1992, απόφαςη τησ 

Επιτροπόσ Κεφαλαιαγορϊσ τησ παραςχϋθηκε η ϊδεια ύδρυςησ και η διϊρκειϊ τησ 

λόγει την 31η Δεκεμβρύου 2092. 

Σο ύψοσ των ιδύων Κεφαλαύων τησ Εταιρύασ Διαχειρύςεωσ, ςύμφωνα με το 

δημοςιευθϋντα ιςολογιςμό (κατϊ τα Δ.Π.Φ.Π.) τησ 31/12/2006, εύναι € 5.915.873,75. 

 

Σο μετοχικό τησ κεφϊλαιο ανϋρχεται ςτο ποςό των € 910.000, εύναι καταβεβλημϋνο 

εξ’ ολοκλόρου ςε μετρητϊ και διαιρεύται ςε 100.000 μετοχϋσ, ονομαςτικόσ αξύασ € 

9,10 η κϊθε μύα. Μϋτοχοι τησ ΑΣΕ ΑΕΔΑΚ εύναι οι κϊτωθι: 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. 54% 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ Α.Ε. 46% 

 

 την ΑΣΕ – ΚΑΡΣΑ που ιδρύθηκε το 1991, εύχαμε αύξηςη των πιςτώςεων που 

χορηγόθηκαν αλλϊ και ςταθερότητα ςτον αριθμό των καρτών, γεγονόσ που δεν 

δικαιολογεύται ούτε από το δύκτυο ούτε από τον αριθμό των πελατών τησ 

Σρϊπεζασ. Εξετϊζεται από μηδενικό βϊςη ο τρόποσ λειτουργύασ τησ ΑΣΕ – 

Κϊρτασ. 

 

ΑΣΕ – ΚΑΡΣΑ 

Οι κϊρτεσ τησ ΑΣΕbank καλύπτουν όλεσ τισ ανϊγκεσ των πελατών τησ προςφϋροντασ 

αςφϊλεια και ςιγουριϊ οπουδόποτε και οποιαδόποτε ςτιγμό. Η ςειρϊ των προώόντων 

περιλαμβϊνει κϊρτεσ για όλεσ τισ καθημερινϋσ ςυναλλαγϋσ (αγορϋσ και αναλόψεισ 

μετρητών), κϊρτεσ για φοιτητϋσ και κϊρτεσ για επιχειρόςεισ. 
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 ΑΣΕ – Factoring 

 

Factoring – Προεξόφληςη Επιχειρηματικών Απαιτήςεων 

Η Τπηρεςύα Factoring τησ ΑΣΕbank εύναι μϋλοσ του Factors Chain International (FCI) 

που εύναι ο μεγαλύτεροσ διεθνόσ οργανιςμόσ πρακτόρων Factoring ςτον κόςμο. Σο 

Factoring –ωσ ςύγχρονο και ευϋλικτο χρηματοοικονομικό εργαλεύο– προςφϋρει ςτην 

πελατεύα τησ ATEbank και τισ τρεισ μορφϋσ Factoring: 

 Εγχώριο (απευθύνεται ςε επιχειρόςεισ που δραςτηριοποιούνται ςτην 

Ελλϊδα) 

 Ειςαγωγικό (απευθύνεται ςε επιχειρόςεισ που πραγματοποιούν ειςαγωγϋσ) 

 Εξαγωγικό (απευθύνεται ςε επιχειρόςεισ που πραγματοποιούν εξαγωγϋσ) 

 

Προςφερόμενεσ Τπηρεςίεσ: 

 Λογιςτικό διαχεύριςη και απλό εύςπραξη απαιτόςεων πελατών 

 Φρηματοδότηςη με προεξόφληςη εκχωρημϋνων απαιτόςεων 

 Ϊλεγχο φερεγγυότητασ αγοραςτών 

 Δυνατότητα αςφϊλιςησ απαιτόςεων ϋναντι πιςτωτικού κινδύνου 

 

 H ATE TEXNIKH – ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ εύναι η μετεξϋλιξη τησ Αγροτικόσ Σεχνικόσ 

που το 1999 μετονομϊςτηκε ΑΣΕ – Αξιοπούηςησ Ακινότων. Σο Νοϋμβριο του 

2004 προςτϋθηκε ςτουσ ςκοπούσ τησ εταιρύασ και η Πληροφορικό. Οι 

προςπϊθειεσ νοικοκυρϋματοσ αντϋςτρεψαν το ζημιογόνο από το 1996 μϋχρι το 

Α΄ τρύμηνο του 2004 μϋχρι ςόμερα που καλύπτουν ςταδιακϊ τισ ςυςςωρευμϋνεσ 

ζημιϋσ παρελθουςών χρόςεων. 

 

 Σϋλοσ, ανϋδειξε τισ δυνατότητεσ τησ ΑΣΕ – Advertising (πρώην ΤΝΕΔΙΑ), 

αυξόςαμε το μετοχικό τησ κεφϊλαιο και την καταςτόςαμε τη διαφημιςτικό 

εταιρύα του Ομύλου μασ με ςτόχο την επικοινωνιακό ςυνϋπεια όλων των 

διαφημιςτικών ενεργειών προσ μύα ςτρατηγικό κατεύθυνςη. 

 

 H ATE – Rent, μϋλοσ του μεγϊλου ομύλου τησ Αγροτικόσ Σρϊπεζασ και των 

θυγατρικών τησ εταιριών, εκμεταλλευόμενη την οικονομικό δύναμη και εμπειρύα 

που διαθϋτει ειςϋρχεται δυναμικϊ ςτη μακροχρόνια μύςθωςη Ι.Φ. αυτοκινότων 
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(operating Leasing). Η ευϋλικτη ςχεδύαςη προγραμμϊτων μακροχρόνιασ 

μύςθωςησ, το εξειδικευμϋνο προςωπικό και η ανταγωνιςτικό τιμολόγηςό τησ 

ανούγουν νϋουσ ορύζοντεσ ςτη μύςθωςη αυτοκινότου. 

 

 Σο χαρτοφυλάκιο των δανείων 

Σο χαρτοφυλϊκιο των δανεύων του Ομύλου τησ ΑΣΕbank, μετϊ την αφαύρεςη των 

προβλϋψεων για επιςφαλεύσ απαιτόςεισ, αποτελεύ βαςικό ςτοιχεύο του 

ενεργητικού, αφού ςυμμετϋχει με ποςοςτό 60,3%. Η εξυγιαντικό πολιτικό που 

ακολουθόθηκε, η ςημαντικό αύξηςη των ςυνολικών προβλϋψεων για επιςφαλεύσ 

απαιτόςεισ (κατϊ 450 εκατ. € ςτην Σρϊπεζα και 496 εκ. € ςτον Όμιλο) και η 

διαμόρφωςη των ςχηματιςμϋνων προβλϋψεων, εύχαν ωσ ςυνϋπεια τα υπόλοιπα 

των δανεύων του Ομύλου να κινηθούν ςτα περςινϊ επύπεδα, μετϊ την αφαύρεςη 

των προβλϋψεων για επιςφαλεύσ απαιτόςεισ και μετϊ από διαγραφϋσ 

ςημαντικού ύψουσ χρεών (717 εκ. €). Ο Όμιλοσ ΑΣΕbank κατϊφερε, παρϊ τισ 

διαγραφϋσ του προβληματικού χαρτοφυλακύου δανεύων του, να διατηρόςει τη 

θϋςη του ςτη χρηματοπιςτωτικό αγορϊ και από την ϊποψη των υπολούπων των 

δανεύων (μετϊ από προβλϋψεισ), με μερύδιο περύπου 11%. 

 

Οι εξελύξεισ του χαρτοφυλακύου δανεύων ςηματοδοτόθηκαν κατϊ το 2005 από τη 

ςημαντικό αύξηςη των ςτεγαςτικών δανεύων, των οπούων τα υπόλοιπα 

αυξόθηκαν κατϊ 40,7% ϋναντι του προηγουμϋνου ϋτουσ. Ανϊλογη αύξηςη 

παρατηρόθηκε το 2005 ςτα καταναλωτικϊ δϊνεια, τα υπόλοιπα των οπούων 

αυξόθηκαν κατϊ 13,1%. Ο ςυνολικόσ δανειςμόσ προσ τα νοικοκυριϊ αυξόθηκε 

κατϊ 30,7%. 
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9.5 H ΒΕΛΣΙΨΗ ΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕΨ ΣΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΣΗ 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΝΕΨΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΨΝ 

 Σον Δεκϋμβριο του 2005 το δύκτυο των ΑΣΜs τησ ΑΣΕbank αριθμούςε 690 

εγκατεςτημϋνα μηχανόματα ϋναντι 586 τον αντύςτοιχο μόνα του 2004. 

 τη διϊρκεια του 2005, πραγματοποιόθηκαν μϋςω των ATMs τησ Σρϊπεζασ 

πϊνω από 20,6 εκατ. ςυναλλαγϋσ, οι αναλόψεισ ξεπϋραςαν τα € 3,4 δισ, ενώ 

παρϊλληλα βελτιώθηκε το επύπεδο αςφϊλειασ, εξυπηρϋτηςησ και 

αποτελεςματικότητασ. 

 Η ανϊπτυξη του δικτύου των ΑΣΜ προβλϋπεται να ςυνεχιςθεύ και το επόμενο 

ϋτοσ, αξιοποιώντασ ςχϋςεισ τησ Σρϊπεζασ με νϋουσ κομβικούσ πελϊτεσ, οι οπούοι 

μασ εμπιςτεύονται για τισ υπηρεςύεσ που προςφϋρουμε, όπωσ εύναι το Τπουργεύο 

Εθνικόσ Αμύνησ, η ΕΤΔΑΠ κ.ϊ. 

 Η Σράπεζα δίνει ιδιαίτερη έμφαςη ςτο ςχεδιαςμό, ανάπτυξη και ςτη 

διαρκή βελτίωςη των πληροφοριακών τησ ςυςτημάτων, διευκολύνοντασ 

ϋτςι την αντύςτοιχη ανϊπτυξη και λειτουργύα εναλλακτικών ηλεκτρονικών 

δικτύων διανομόσ και την προώθηςη νϋων προώόντων μϋςω των δικτύων αυτών 

ςε επύπεδο Ομύλου. 

 ύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα, το 2005 εκταμιεύθηκαν 3,5 εκατ. € για 

τη ςυντόρηςη και αναβϊθμιςη των πληροφοριακών ςυςτημϊτων, την 

αναβϊθμιςη και επϋκταςη του δικτύου των ΑΣΜs και 1,2 εκατ. € για την αγορϊ 

λογιςμικού, ςυςτημϊτων πληροφορικόσ και λοιπών προγραμμϊτων. 

 Ιδιαίτερη έμφαςη δόθηκε ςτην ανάπτυξη υςτήματοσ Διοικητικήσ 

Πληροφόρηςησ M.I.S. (Management Information System) τησ ATEbank, 

ώςτε να εύναι εφικτόσ ο ϋλεγχοσ του βαθμού επύτευξησ των ςτόχων του 

Επιχειρηςιακού χεδύου και η αξιολόγηςη τησ πορεύασ τησ Σρϊπεζασ. Ειδικότερα, 

η λειτουργύα του ςυςτόματοσ M.I.S., με τισ επιμϋρουσ εφαρμογϋσ του, δύνει ςτην 

Διούκηςη τη δυνατότητα παρακολούθηςησ των βαςικών δεικτών που 

αποτυπώνουν την λειτουργύα τησ και διαμόρφωςησ ςφαιρικόσ και ενιαύασ 

εικόνασ για όλουσ τουσ τομεύσ δρϊςησ τησ Σρϊπεζασ. 
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 Σέλοσ, το 2005, μετά από 15 χρόνια παλινωδίεσ και καθυςτερήςεισ, 

επιταχύνθηκε η καταςκευή του Μηχανογραφικού Κέντρου τησ Σράπεζασ, 

το οποίο λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2007. Πρόκειται για ϋνα από τα 

πλϋον ςύγχρονα ςτην ευρύτερη περιοχό τησ Ν.Α. Ευρώπησ, τοποθετημϋνο ςε ϋνα 

υπερςύγχρονο κτιριακό ςυγκρότημα και με ςχεδιαςμό προςαρμοςμϋνο ςτισ 

τελευταύεσ εξελύξεισ τησ τεχνολογύασ, ώςτε να καλύψει τισ ανϊγκεσ τησ Σρϊπεζασ 

και του Ομύλου για τα προςεχό πενόντα χρόνια. 

9.6 ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ATEbank 

9.6.1 Η ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΨΝ ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ – Ο ΡΤΘΜΙΣΗ ΣΗΝ 

ΤΙΟΘΕΣΗΗ ΣΨΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ 

ύμφωνα με όλεσ τισ ςχετικϋσ ϋρευνεσ, κριςιμότερη παρϊμετροσ για την υιοθϋτηςη 

των Εναλλακτικών Δικτύων Διανομόσ (ΑΣΜ, E–Banking κ.λπ.) εύναι το 

αντιλαμβανόμενο από το χρόςτη, επύπεδο παρεχόμενησ αςφϊλειασ. 

 

όμερα, το ςύνολο των Σραπεζών προςπαθούν να ενθαρρύνουν την 

πραγματοπούηςη των ςυναλλαγών, μακριϊ από το γκιςϋ, χωρύσ τη φυςικό παρουςύα 

του πελϊτη τουσ. Πρόςφατα ςτοιχεύα αναφϋρουν ότι ςχεδόν 1 ςτισ 2 ςυναλλαγϋσ 

πραγματοποιούνται μακριϊ από το γκιςϋ. Ση μερύδα του λϋοντοσ ςτην εναλλακτικό 

εξυπηρϋτηςη ϋχει το ΑΣΜ, για ανϊληψη μετρητών και πληρωμό λογαριαςμών και 

ακολουθεύ το τηλϋφωνο και το internet banking, για μη εγχρόματεσ ςυναλλαγϋσ και 

ενημϋρωςη. 

 

Ειδικϊ η ανϊπτυξη του Internet Banking, ςχετύζεται τόςο με την ύπαρξη ενόσ 

υπολογιςτό ςε κϊθε νοικοκυριό, όςο και με την πρόςβαςη ςτο Διαδύκτυο. ε κϊθε 

περύπτωςη όμωσ, η αςφϊλεια, η εμπιςτευτικότητα και η αξιοπιςτύα των υςτημϊτων 

μονοπωλούν την προςοχό τησ υφιςτϊμενησ και δυνητικόσ πελατεύασ του Internet 

Banking. 
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Γρϊφημα 25 : Λόγοι αποφυγόσ χρόςησ του E–Banking 

 

το Γρϊφημα 24 φαύνονται οι λόγοι για τουσ οπούουσ οι χρόςτεσ του Διαδικτύου 

εύναι διςτακτικού απϋναντι ςτην Ηλεκτρονικό Σραπεζικό. Ο κυριότεροσ λόγοσ εύναι 

ότι φοβούνται την Ηλεκτρονικό Σραπεζικό ωσ ϋννοια, μιασ και δεν εύναι αρκετϊ 

ενημερωμϋνοι όπωσ φαύνεται και από τον τρύτο κατϊ ςειρϊ λόγο αποφυγόσ του 

e‐Banking, ο οπούοσ εύναι ότι οι τρϊπεζεσ δεν ενημερώνουν ςωςτϊ τουσ πελϊτεσ τουσ. 

Ο δεύτεροσ λόγοσ εύναι το ότι οι πελϊτεσ προτιμούν να επιςκϋπτονται οι ύδιοι τισ 

τρϊπεζεσ, εύτε γιατύ ϋτςι πιςτεύουν ότι θα πϊρουν καλύτερεσ και πιο ϋγκυρεσ 

πληροφορύεσ εύτε για την κοινωνικό τουσ ευχαρύςτηςη. 

9.6.2 ΤΠΗΡΕΙΑ ATE WEB BANKING ΓΙΑ ΙΔΙΨΣΕ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

Με ϋμφαςη ςτην ευχρηςτύα και την αςφϊλεια, από τισ 16/1/2008, η υπηρεςύα ΑΣΕ 

Web Banking εξαςφαλύζει μύα ολοκληρωμϋνη ςειρϊ καινοτομικών τραπεζικών 
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υπηρεςιών ςτο Διαδύκτυο. Φρηςιμοποιώντασ τεχνολογύα αιχμόσ η ATEbank ενιςχύει 

ακόμα περιςςότερο τη Διαδικτυακό τησ παρουςύα και εγκαινιϊζει με την Τπηρεςύα 

ΑΣΕ Web Banking, μύα νϋα εποχό ςτην τραπεζικό εξυπηρϋτηςη. Όλοι πλϋον οι 

πελϊτεσ τησ ΑΣΕbank μπορούν να εγγρϊφονται ςτην υπηρεςύα ΑΣΕ Web Banking, ςε 

ϋνα από τα 470 καταςτόματα ΑΣΕbank, ςε όλη την Ελλϊδα. Φρόςτεσ τησ υπηρεςύασ 

μπορούν να γύνουν όλα τα φυςικϊ πρόςωπα που τηρούν τουλϊχιςτον ϋναν 

τραπεζικό λογαριαςμό ςτην τρϊπεζα. Οι ατομικϋσ επιχειρόςεισ και οι ελεύθεροι 

επαγγελματύεσ θα εγγρϊφονται ςτην υπηρεςύα ATE Web Banking Ιδιωτών. 

Ειδικότερα, για την ατομικό επιχεύρηςη ό τον ελεύθερο επαγγελματύα που επιθυμεύ 

να εντϊξει ςτην υπηρεςύα ϊλλον χρόςτη πϋραν του ιδύου, θα εγγρϊφεται ςτην 

υπηρεςύα ATE Web Banking Επιχειρόςεων, μετϊ από ειδικό ϋγκριςη τησ Διεύθυνςησ 

Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ. 

 

Η ΑΣΕbank, εναρμονιζόμενη πλόρωσ με τισ τϊςεισ τησ αγορϊσ ϋχει αναπτύξει μύα 

ιδιαύτερα εύχρηςτη, φιλικό και αςφαλό πλατφόρμα για την υποςτόριξη on-line 

ςυναλλαγών από την πελατεύα τησ. Εςτιϊζοντασ ςτο ζότημα τησ εμπιςτευτικότητασ 

των ςυναλλαγών μϋςω Διαδικτύου, ϋχει υιοθετόςει την τεχνολογία TOKEN (ειδικό 

ςυςκευό παροχόσ πρόςθετου κωδικού αςφϊλειασ), και χρηςιμοποιεύ ό,τι πιο 

αξιόπιςτο για την αςφϊλεια των ςυναλλαγών από οποιοδόποτε ςημεύο του κόςμου 

επιλϋξει ο χρόςτησ να ϋχει πρόςβαςη ςτο Internet και ςτον τραπεζικό του 

λογαριαςμό. 

 

Η ςυςκευό Token παρϋχει κωδικούσ 

αςφϊλειασ μύασ χρόςησ που ςε ςυνδυαςμό με 

το κωδικό χρόςτη και τον κωδικό πρόςβαςησ 

εύναι απαραύτητα για την πρόςβαςη και χρόςη 

τησ υπηρεςύασ ΑΣΕ Web Banking, 

διαςφαλύζοντασ ϋτςι το απόρρητο και την 

εμπιςτευτικότητα των ηλεκτρονικών ςυναλλαγών. Πρόκειται για μύα πολύ κομψό 

ςυςκευό που μπορεύ να κρεμαςτεύ ακόμα και ςαν μπρελόκ ςτα κλειδιϊ και εύναι 

εξαιρετικϊ εύκολη ςτη χρόςη. 
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Η ΑΣΕbank με τη ςυςκευό Token, που εύναι διαφορετικό για κϊθε χρόςτη, απαντϊ με 

τον πιο ολοκληρωμϋνο τρόπο ςτο θϋμα τησ αςφϊλειασ των ςυναλλαγών. Με το 

πϊτημα του πορτοκαλύ κουμπιού του token, παρϊγεται ϋνασ μοναδικόσ εξαψόφιοσ 

κωδικόσ, που ϋχει ςχϋςη αποκλειςτικϊ με τον κϊτοχο τησ ςυςκευόσ και αποτελεύ την 

ηλεκτρονικό υπογραφό του. Επομϋνωσ, η ΑΣΕbank παρϋχει κορυφαύα αςφϊλεια εισ 

τριπλούν, που αποτελεύ ςτοιχεύο διαφοροπούηςησ από ϊλλεσ Σρϊπεζεσ, καθώσ ο 

ςυνδυαςμόσ και των τριών ςτοιχεύων : κωδικόσ χρόςτη, κωδικόσ πρόςβαςησ και 

κωδικόσ token, εύναι υποχρεωτικϊ ςτη χρόςη τησ υπηρεςύασ ΑΣΕ Web Banking 

(πρόςβαςη και ςυναλλαγϋσ). 

 

 

 

 

Τλοποιώντασ το πρόγραμμα «Αξεπέραςτεσ ηλεκτρονικέσ υπηρεςίεσ… όπου και 

αν βρίςκεςτε», παρϋχει τόςο ςτα νομικϊ όςο και φυςικϊ πρόςωπα, μύα ιδιαύτερα 

εύχρηςτη πλατφόρμα με τισ πλϋον καινοτομικϋσ υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ 

εξυπηρϋτηςησ. Με την υπηρεςία ΑΣΕ Web Banking, η προςωποποιημϋνη 

εξυπηρϋτηςη που ςχεδιϊςτηκε για κϊθε ςύγχρονο Ϊλληνα, τόςο του Κϋντρου όςο 

και τησ Περιφϋρειασ, βρύςκεται μόλισ ϋνα… κλικ μακριϊ. Επιπλϋον, για την 

ευκολότερη εκπαύδευςη των χρηςτών του ΑΣΕ Web Banking ϋχει αναρτηθεύ ςτην 
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ιςτοςελύδα τησ Σρϊπεζασ (www.atebank.gr), αναλυτικό παρουςύαςη και 

εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφό video (ATE Web Banking demo), που εύναι ιδιαύτερα 

χρόςιμο ακόμα και για όςουσ δεν ϋχουν προηγούμενη εμπειρύα χρόςησ ηλεκτρονικών 

υπηρεςιών. 

 

Η υπηρεςύα ΑΣΕ Web Banking για Ιδιώτεσ καλωςορύζει κϊθε Ϊλληνα που ϋχει 

πρόςβαςη ςτο Διαδύκτυο, ςτον πιο ςύγχρονο, αςφαλό, φιλικό και απλό τρόπο 

πραγματοπούηςησ τραπεζικών ςυναλλαγών προςφϋροντϊσ του τισ εξόσ υπηρεςύεσ: 

 

 Πληροφορίεσ Λογαριαςμών, που περιλαμβϊνει: 

 Προβολό υπολούπων και κινόςεων: 

- Καταθετικών λογαριαςμών 

- Επενδυτικών λογαριαςμών 

* Προθεςμιακών καταθϋςεων 

* REPOS 

* Ειδικών Επενδυτικών λογαριαςμών 

- Λογαριαςμών Δανεύων 

 Πληροφορύεσ Επιταγών 

 

 Πληροφορίεσ Λογαριαςμών (Καταθετικοί – Επενδυτικοί) 

 Ενημϋρωςη για το υπόλοιπο των καταθετικών λογαριαςμών, Όψεωσ, 

Προθεςμύασ, REPOS και Ειδικών Επενδυτικών λογαριαςμών, που εύναι 

ςυνδεδεμϋνοι ςτο Internet Banking. 

 Ενημϋρωςη για την κύνηςη των λογαριαςμών (ημερόςια/μηνιαύα ανϊλυςη) 

 Αναλυτικό πληροφόρηςη για τισ ςυναλλαγϋσ που πραγματοποιόθηκαν ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα τησ επιλογόσ του πελϊτη. 

 Ενημϋρωςη ϊμεςα για τισ τρϋχουςεσ ημερόςιεσ ςυναλλαγϋσ που 

πραγματοποιόθηκαν. 

 Ϊλεγχοσ κατϊςταςησ επιταγών. 

 

 Πληροφορίεσ Λογαριαςμών (Φρηματοδοτήςεισ/Δάνεια) 

 Πληροφόρηςη για τα υπόλοιπα των δανειακών λογαριαςμών που αφορούν 

χρηματοδοτόςεισ, καθώσ και για την κύνηςη και τη δόςη κϊθε λογαριαςμού. 

http://www.atebank.gr/
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 Πληροφόρηςη για τα ςυνοπτικϊ ςτοιχεύα των Ανοικτών δανεύων. 

 Πληροφόρηςη για τισ κινόςεισ, τα ςυνοπτικϊ ςτοιχεύα και τη δόςη των 

τεγαςτικών και Καταναλωτικών Δανεύων. 

 

 Εγχρήματεσ υναλλαγέσ 

 Μεταφορϋσ χρημϊτων εντόσ ATEbank (ςε προςωπικούσ λογαριαςμούσ ό 

λογαριαςμούσ τρύτων) – Προγραμματιςμόσ μεταφορών 

κεφαλαύων/πληρωμών με μελλοντικϋσ ό και επαναλαμβανόμενεσ εντολϋσ ςε 

ςυγκεκριμϋνα χρονικϊ διαςτόματα και με ςυγκεκριμϋνο πλόθοσ 

επαναλόψεων 

 Εμβϊςματα εςωτερικού (Παρϋχεται η δυνατότητα επιλογόσ του τρόπου 

καταβολόσ των εξόδων τησ ςυναλλαγόσ, εύτε με επιβϊρυνςη μόνο του εντολϋα 

– OUR, εύτε μόνο του αποδϋκτη – BEN, εύτε και των δύο – SHA.) (Σα ςτοιχεύα 

του δικαιούχου που απαιτούνται για την πραγματοπούηςη τησ ςυναλλαγόσ, 

δηλαδό, κωδικόσ Σρϊπεζασ, IBAN λογαριαςμού δικαιούχου, τρόποσ 

καταβολόσ εξόδων, ονοματεπώνυμο δικαιούχου και ποςό, καταχωρούνται 

εύτε κατϊ τη δημιουργύα Πληρωμόσ, εύτε λαμβϊνονται από το αρχεύο 

Δικαιούχων Εμβαςμϊτων – βϊςη δεδομϋνων που ο χρόςτησ δημιουργεύ και 

ςυντηρεύ ςτην εφαρμογό Web Banking) 

 Εμβϊςματα εξωτερικού (ομούωσ ςτα Εμβϊςματα εςωτερικού) 

 Πληρωμϋσ Λογαριαςμών (Δημοςύου, Κοινόσ Ψφϋλειασ, Σηλεφωνύασ, κ.λπ.) 

- Πληρωμό ΥΠΑ, εφόςον η ςχετικό δόλωςη υποβϊλλεται μϋςω του 

TAXISnet (με δυνατότητα ακύρωςησ) 

- Πληρωμό εργοδοτικών ειςφορών ΙΚΑ (με δυνατότητα ακύρωςησ) 

- Πληρωμό ειςφορών ΟΑΕΕ (με δυνατότητα ακύρωςησ) 

- Πληρωμό λογαριαςμών ΔΕΗ (με δυνατότητα ακύρωςησ) 

- Πληρωμό λογαριαςμών ΕΤΔΑΠ (με δυνατότητα ακύρωςησ) 

- Πληρωμό λογαριαςμών ΟΣΕ (με δυνατότητα ακύρωςησ) 

- Πληρωμό λογαριαςμών Υυςικού Αερύου Αττικόσ (με δυνατότητα 

ακύρωςησ) 

- Πληρωμό λογαριαςμών εταιριών τηλεφωνύασ Lannet, Forthnet (με 

δυνατότητα ακύρωςησ) 

- Πληρωμό Υόρου Ειςοδόματοσ Υυςικών Προςώπων 
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 Ομαδικϋσ Πληρωμϋσ Λογαριαςμών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΥΠΑ) 

 Πληρωμϋσ Πιςτωτικών Καρτών εντόσ και εκτόσ ATEbank 

 

 Φρηματιςτηριακέσ υναλλαγέσ 

 Παρακολούθηςη Φαρτοφυλακύου 

 On-line Φρηματιςτηριακϋσ Εντολϋσ Αγορϊσ/Πώληςησ Μετοχών 

 Παρακολούθηςη Φρηματικών Κινόςεων και Κινόςεων Σύτλων 

 Ιςτορικότητα Πρϊξεων και Πινακιδύων 

 Statements 

 Γρόγορη Αναζότηςη Σύτλων 

 

 Επιπλέον Επιλογέσ 

 Αλλαγό μυςτικού κωδικού πρόςβαςησ (Προςωπικϋσ Ρυθμύςεισ) 

 Δυνατότητα ονομαςύασ των λογαριαςμών με ονόματα τησ επιλογόσ του 

πελϊτη 

 Αςφαλϋσ ηλεκτρονικό κανϊλι επικοινωνύασ με την Σρϊπεζα (e–mail). 

 Δυνατότητα αποςτολόσ ςτο χρόςτη μηνυμϊτων επιςόμανςησ/ενημϋρωςησ 

(alert sms/e–mail). 

 Δυνατότητα Τποβολόσ Αιτόςεων (Παραγγελύεσ Φαρτονομιςμϊτων, Ϊκδοςη 

Μπλοκ Επιταγών, Ανανϋωςη Προθεςμιακών Καταθϋςεων, 

Φορόγηςη/Ανανϋωςη Δανεύων, Ϊκδοςη Βεβαιώςεων Ειςοδόματοσ Σόκων 

Καταθϋςεων, ATEnet Debit ϋκδοςη/τροποπούηςη). 

 

Όλα αυτϊ, απεικονύζονται ςτο Γρϊφημα 25, όπου παρατηρούμε ότι αυτό που 

ενδιαφϋρει περιςςότερο τουσ χρόςτεσ εύναι να ενημερώνονται για την κατϊςταςη 

των λογαριαςμών τουσ και να μπορούν να μεταφϋρουν χρόματα ςε ϊλλουσ 

λογαριαςμούσ. Μια ακόμη λειτουργύα που εύναι αρκετϊ δημοφιλόσ ςτουσ χρόςτεσ τησ 

Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ ςτην Ελλϊδα εύναι και η δυνατότητα τησ πληρωμόσ 

διαφόρων λογαριαςμών (ΔΕΗ, ΟΣΕ, κινητό τηλεφωνύα), καθώσ και πληρωμό 

πιςτωτικών καρτών και ηλεκτρονικών αγορών. 
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Γρϊφημα 26 : Δημοφιλϋςτερεσ Τπηρεςύεσ E–Banking 

 

 

Πϋραν όμωσ από τισ παραπϊνω υπηρεςύεσ, που ςε μικρότερο ό μεγαλύτερο βαθμό, 

παρϋχονται και από ϊλλεσ τρϊπεζεσ, το ATE Web Banking εξαςφαλύζει υπηρεςύεσ 

ςύγχρονησ επιχειρηματικόσ με: 

 Σην ενςωμϊτωςη των εγκριτικών επιπϋδων και των πιθανών ροών εργαςύασ τησ 

επιχεύρηςησ 

 Σην 24ωρη διαθεςιμότητα και υποςτόριξη από το Κϋντρο Σηλε-Εξυπηρϋτηςησ 

τησ ATEbank 

 Σην παροχό υπηρεςιών Διαχεύριςησ Διαθεςύμων για Επιχειρόςεισ (Liquidity 

Management) με υποδομό που αποτελεύται από 3 μϋρη: 

Account Pooling: Ομαδοπούηςη λογαριαςμών για παρακολούθηςη 

ςυγκεντρωτικϊ. Για παρϊδειγμα, μπορούν να δημιουργηθούν ομϊδεσ με βϊςη το 
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νόμιςμα ό τον τύπο (Όψεωσ, Σαμιευτόριο) και να παρακολουθούνται 

ςυγκεντρωτικϊ ςε οποιοδόποτε νόμιςμα εύναι επιθυμητό. 

Account Sweeping: Δόλωςη επιθυμητού ελϊχιςτου, μϋγιςτου ό μεταξύ δύο 

ορύων υπολούπου λογαριαςμού, με μεταφορϊ από ό ςε λογαριαςμό με το πϋρασ 

τησ εργϊςιμησ ημϋρασ. Για παρϊδειγμα, κϊποιοσ μπορεύ να δηλώςει ότι, αν ο 

λογαριαςμόσ Α πϋςει κϊτω από €2.000 να γϋνεται μεταφορϊ από τον 

λογαριαςμό του Β, ούτωσ ώςτε το υπόλοιπο του λογαριαςμού Α να γύνει 

μεγαλύτερο των €2.000. 

Reconciliation and Settlement: Ωντληςη των ημερηςύων, εβδομαδιαύων ό 

μηνιαύων κινόςεων από το ERP ςύςτημα τησ εταιρύασ και ςυμφωνύα με κινόςεισ 

των λογαριαςμών, όπωσ αυτϋσ ϋχουν καταγραφεύ ςτα αρχεύα τησ Σρϊπεζασ. 

 

Πύνακασ 17 : τοιχεύα ATE Web Banking Ϊτουσ 2007 

 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ 

Εγγεγραμμϋνοι Πελϊτεσ 363 

Ενεργοποιημϋνοι Πελϊτεσ 320 

Φρόςεισ E–Banking 2.117 

 

Μεταφορϋσ εντόσ Σραπϋζησ 13.138.103 

Μεταφορϋσ εκτόσ Σραπϋζησ 916.249 

ύνολο Εγχρήματων υναλλαγών 14.054.351 

 

Πύνακεσ 18 – 23 : τοιχεύα Παραγωγόσ ATE Web Banking (1ο Σρύμηνο 2008) 

 

Πύνακασ 18 

 ΕΣΑΙΡΙΕ ΙΔΙΨΣΕ 

Αριθμόσ Πελατών που ϋκαναν Login 550 1.967 

Αριθμόσ Πελατών που εκτϋλεςαν Εγχρόματεσ 

υναλλαγϋσ 
145 536 

ΤΝΟΛΟ ΠΕΛΑΣΨΝ 696 2.080 
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Πύνακασ 19 

 
Αριθμόσ 

υναλλαγών 

υνολικό Ποςό 

ςε Ευρώ 

Μϋςο Ποςό 

υναλλαγόσ 

Εγχρόματεσ υναλλαγϋσ 3.419 10.693.375,38 € 3.127,63 € 

Μη Εγχρόματεσ υναλλαγϋσ 36.648   

ΤΝΟΛΑ 40.067   

 

 

Πύνακασ 20 : ΕΓΦΡΗΜΑΣΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ – Επιχειρόςεισ 

Σύποσ υναλλαγόσ 
Αριθμόσ 

υναλλαγών 

υνολικό Ποςό 

ςε Ευρώ 

Μϋςο Ποςό 

υναλλαγόσ 

Μεταφορϋσ ςε Προςωπικούσ 

/υνδεδεμϋνουσ Λογ/ςμούσ 
1.362 8.068.713,39 € 5.924,17 

Πληρωμϋσ Εςωτερικού 29 166.577,17 € 5.744,04 € 

Πληρωμϋσ Λογαριαςμών 61 390.433,95 € 6.400,56 € 

Μιςθοδοςύα 181 157.190,46 € 868,46 € 

Πληρωμϋσ Εξωτερικού 7 23.700,15 € 3.385,74 € 

ΤΝΟΛΑ 1.640 8.806.615,12 € 5.369,89 € 

 

 

Πύνακασ 21 : ΕΓΦΡΗΜΑΣΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ – Ιδιώτεσ 

Σύποσ υναλλαγόσ 
Αριθμόσ 

υναλλαγών 

υνολικό Ποςό 

ςε Ευρώ 

Μϋςο Ποςό 

υναλλαγόσ 

Πληρωμϋσ Λογ/ςμών 787 166.112,13 € 211,07 € 

Μεταφορϋσ ςε Προςωπικούσ 

/υνδεδεμϋνουσ Λογ/ςμούσ 
818 1.447.691,66 € 1.769,79 € 

Πληρωμϋσ Εςωτερικού 109 235.939,29 € 2.164,58 € 

Πληρωμϋσ Εξωτερικού 14 5.146,78 € 367,63 € 

Ομαδικϋσ Πληρωμϋσ ΙΚΑ 51 31.870,40 € 624,91 € 

ΤΝΟΛΑ 1.779 1.886.760,26 € 1.060,57 € 
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Πύνακασ 22 : ΜΗ ΕΓΦΡΗΜΑΣΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ – Επιχειρόςεισ 

Σύποσ υναλλαγόσ Αριθμόσ Κινόςεων 

Κινόςεισ Δανεύων 504 

Απαιτόςεισ Δανεύων 82 

Πρόβλεψη Δανεύου 9 

Δόςεισ Δανεύων 81 

Τπόλοιπα Λογ/ςμών 8.942 

Ανϊλυςη Δϋςμευςησ 17 

Ερώτημα Επιταγών 41 

Intraday 8.029 

Μη Οριςτικοποιημϋνεσ Επιταγϋσ 30 

ΤΝΟΛΑ 17.735 

 

 

Πύνακασ 23 : ΜΗ ΕΓΦΡΗΜΑΣΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ – Ιδιώτεσ 

Σύποσ υναλλαγόσ Αριθμόσ υναλλαγών 

Κινόςεισ Δανεύων 304 

Απαιτόςεισ Δανεύων 338 

Πρόβλεψη Δανεύου 370 

Δόςεισ Δανεύων 337 

Τπόλοιπα Λογαριαςμών 11.102 

Ανϊλυςη Δϋςμευςησ 154 

Ερώτημα Επιταγών 110 

Intraday 6.170 

Ακύρωςη Επιταγόσ 1 

Μη Οριςτικοποιημϋνεσ Επιταγϋσ 27 

ΤΝΟΛΑ 18.913 
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9.6.3 ΔΙΚΣΤΟ ATM 

Αξιοςημεύωτο εύναι ότι όλο και περιςςότεροι εύναι εκεύνοι που προτιμούν ϋνα από τα 

ATM ATEbank για την εξυπηρϋτηςό τουσ, βοηθώντασ ϋτςι ςτην αποφόρτιςη ςτα 

γκιςϋ των καταςτημϊτων. Προκειμϋνου να γύνει κατανοητό η ςυμμετοχό των ATM 

ςτην εξυπηρϋτηςη των πελατών, αντιπροςωπευτικϊ εύναι τα ςτοιχεύα του ϋτουσ 

2008: 

 Αποτελεύ το 2ο μεγαλύτερο δύκτυο ATM ςτην Ελλϊδα (πϊνω από 1.000 ATM ςε 

όλη την Ελλϊδα) 

 Πϊνω από 1.300.000 πελϊτεσ χρηςιμοπούηςαν ϋνα ATM ATEbank 

 Πραγματοποιόθηκαν, πϊνω από 30.000.000 ςυναλλαγϋσ, 

από τισ οπούεσ: 

 Πϊνω από 4.600.000 ςυναλλαγϋσ τρύτων (ΔΙΑ και 

VISA/MASTERCARD) 

 Διακινόθηκαν πϊνω από € 5 δισ, ενώ οι πελϊτεσ ϋχουν ςτη 

διϊθεςό τουσ: 

 Περιςςότερεσ από 30 προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ 

 ε Ελληνικϊ, Αγγλικϊ και Αλβανικϊ 

 

 

χόμα 15 : Διϊρθρωςη Δικτύου ATM τησ ATEbank 
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Προςφερόμενεσ Τπηρεςύεσ από τα ATM τησ ATEbank (Δύκτυο ATEnet) 

 Ανϊληψη μετρητών από τουσ λογαριαςμούσ που εύναι ςυνδεδεμϋνοι ςτην κϊρτα 

ATEnet VISA Debit 

 Ενημϋρωςη για το υπόλοιπο των λογαριαςμών, καθώσ και ϋκδοςη mini 

statement με τισ τελευταύεσ 10 ςυναλλαγϋσ 

 Αλλαγό μυςτικού κωδικού (PIN) 

 Προκαταβολό μετρητών από την πιςτωτικό κϊρτα και ερώτηςη υπολούπου 

πιςτωτικόσ κϊρτασ 

 Κατϊθεςη μετρητών/επιταγών ςε λογαριαςμούσ 

 Μεταφορϊ ποςών μεταξύ λογαριαςμών 

 Πληρωμϋσ ςε λογαριαςμούσ τρύτων (π.χ. πληρωμό ενοικύου) 

 Πληρωμϋσ λογαριαςμών: ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΕΤΔΑΠ, Υυςικό Αϋριο Αττικόσ, Forthnet, 

Lannet, Υόροσ Ειςοδόματοσ Υυςικών Προςώπων, Οφειλϋσ Πιςτωτικών Καρτών 

και Ανοικτών Δανεύων (ΑΔΑ) κ.ϊ. 

9.6.4 ATEnet VISA Debit 

    

Ψσ χρεωςτικϋσ κϊρτεσ εννοούμε τισ ειδικϋσ κϊρτεσ διεθνούσ ςόματοσ, που δύνουν τη 

δυνατότητα ςτον κϊτοχό τουσ να πραγματοποιεύ αγορϋσ μϋςω POS, οπουδόποτε 

υπϊρχει το ςόμα τησ VISA ςε Ελλϊδα και εξωτερικό (περύπου 30.000.000 ςημεύα ςε 

όλο τον κόςμο) και να πραγματοποιεύ ανϊληψη μετρητών από όλα τα ATM ςτην 

Ελλϊδα και τα ATM με το ςόμα τησ VISA ςτο εξωτερικό (1.000.000 ςε όλο τον 

κόςμο), με απευθεύασ χρϋωςη του ςυνδεδεμϋνου λογαριαςμού του. Από τη μεριϊ τησ 

Σρϊπεζασ, αποτελεύ μύα επιπλϋον υπηρεςύα που δημιουργεύ πολλαπλϊ προώόντα, που 
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θα επιτρϋψουν την καλύτερη προςϋγγιςη των πελατών νεότερησ κυρύωσ ηλικύασ, με 

ταυτόχρονη αύξηςη των εςόδων. Μϋςω, λοιπόν, τησ χρεωςτικόσ αυτόσ κϊρτασ, 

ουςιαςτικϊ κϊθε πελϊτησ ϋχει τον λογαριαςμό πϊντα μαζύ του, καθότι όλεσ οι 

καθημερινϋσ αγορϋσ και πληρωμϋσ γύνονται με απευθεύασ χρϋωςη του ςυνδεδεμϋνου 

λογαριαςμού ςτην κϊρτα. Μπορεύ, επύςησ, να την χρηςιμοποιεύ ςτην Ελλϊδα αλλϊ και 

διεθνώσ ςε χώρεσ του εξωτερικού, ςε ATM και καταςτόματα με το ςόμα VISA, ενώ 

υπϊρχει και η δυνατότητα να ενημερώνεται με αποςτολό αναλυτικών κινόςεων 

(statement) κϊθε μόνα ςτο προςωπικό του e-mail. 

 

Ψσ Ϊξυπνεσ Κϊρτεσ εννοούμε τισ κϊρτεσ διεθνούσ ςόματοσ, που ϋχουν ειδικό 

μικροκύκλωμα (chip) και το οπούο παρϋχει μεγαλύτερη αςφϊλεια και προςταςύα των 

πελατών από «Αντιγραφϋσ». Με αυτόν τον τρόπο η Σρϊπεζα προςτατεύεται από 

κακόβουλεσ επιθϋςεισ skimming, ενώ δύνεται η δυνατότητα δημιουργύασ 

προςωποποιημϋνων προώόντων και ςύνδεςη τησ κερδοφορύασ με την αξύα του 

πελϊτη για την Σρϊπεζα. 

 

Ϊτςι, λοιπόν, η εφαρμογό των Διεθνών 

Προτύπων αςφϊλειασ και τυποπούηςησ 

(EMV Standards) ςε όλα τα ATM τησ 

ATEbank παρϋχει απόλυτη αςφϊλεια ςτισ 

ςυναλλαγϋσ και προςταςύα από κακόβουλεσ 

ενϋργειεσ. 

 

Φρεωςτικϋσ Κϊρτεσ… Με τη Γλώςςα των Αριθμών: 

 Πϊνω από € 1 τρισ. ο τζύροσ για τισ κϊρτεσ VISA (3/2004 – 3/2005) 

 1 από τα 10 Ευρώ που ξόδεψαν οι Ευρωπαύοι δαπανόθηκε με κϊρτεσ VISA 

 χεδόν 3 ςτισ 4 ςυναλλαγϋσ πραγματοποιόθηκαν με χρεωςτικϋσ κϊρτεσ 

 Ρυθμόσ ετόςιασ αύξηςησ πϊνω από 17% 

 Ετόςιοσ ρυθμόσ ανϊπτυξησ χρεωςτικών καρτών: 19,2% 

 Ετόςιοσ ρυθμόσ ανϊπτυξησ πιςτωτικών καρτών: 9,4% 

 Ελλϊδα: Ετόςιοσ ρυθμόσ αύξηςησ πλόθουσ ςυναλλαγών με κϊρτεσ VISA ξεπϋραςε 

το 125,3% (67,7 εκατ. υναλλαγϋσ) 
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Κϊρτεσ – Η Αγορϊ 

 

Εικόνα 5 : VISA Europe – Αγορϋσ ςε επιχειρόςεισ 

 

 

 

Εικόνα 6 : VISA Hellas – Αγορϋσ ςε επιχειρόςεισ 
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Πύνακασ 24 : Αγορϋσ και Αναλόψεισ ATM Εξωτερικού με την ATEnet Debit 

 ΑΓΟΡΕ 

Ε ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

ΑΝΑΛΗΧΕΙ Ε 

ATM ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ VISA 

 ΠΛΗΘΟ ΠΟΟ ΠΛΗΘΟ ΠΟΟ ΠΛΗΘΟ ΠΟΟ 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2007 1.999 299.330 575 139.697 2.574 439.026 

ΟΚΣΨΒΡΙΟ 2007 4.662 509.922 1.197 248.215 5.859 758.137 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2007 6.688 692.596 1.723 318.980 8.411 1.011.576 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2007 10.555 1.084.658 2.464 489.754 13.019 1.574.412 

ΤΝΟΛΟ 23.904 2.586.506 5.959 1.196.646 29.863 3.783.151 

 

 

Γρϊφημα 27 : Πλόθοσ και Όγκοσ υναλλαγών VISA 

 

 

Πύνακεσ 25 – 27 : τοιχεύα Παραγωγόσ ATEnet VISA Debit (1ο Σρύμηνο 2008) 

 

Πύνακασ 25 

 Δύκτυο ATEbank Ελλϊδα 

 ATM Αγορϋσ ATM 

Πλόθοσ 94.039 14.762 2.238 

Ποςό 18.131.960 € 1.409.226 € 301.690 € 

Μέςο Ποςό 

υναλλαγήσ 
192,81 € 95,46 € 134,80 € 
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Πύνακασ 26 

 Ζώνη του Ευρώ Εκτόσ Ζώνησ Ευρώ 

 Αγορϋσ ATM Αγορϋσ ATM 

Πλόθοσ 1.493 4.121 545 1.264 

Ποςό 119.172 € 889.759 € 53.072 € 235.930 € 

Μέςο Ποςό 

υναλλαγήσ 
79,82 € 215,91 € 97,38 € 186,65 € 

 

 

Πύνακασ 27 

Μϋςο Ποςό ανϊ Αγορϊ (POS) 94,14 € 

Μϋςο Ποςό ανϊ Ανϊληψη (ATM) 187,25 € 

 

 

τον Πύνακα 28 παρουςιϊζουμε πωσ  το ATE Web 

Banking και η ATEnet VISA Debit εύναι 

ςυμπληρωματικϋσ υπηρεςύεσ. 

 

Πύνακασ 28 : ATE Web Banking & ATEnet VISA Debit… ςυμπληρωματικϋσ υπηρεςύεσ 

Α/Α Περιγραφό ATE Web Banking ATEnet VISA Debit 

   Δύκτυο ATE 

(ATM&POS) 

Δύκτυο 

VISA 

1. 
Ενημϋρωςη Τπολούπων 

Λογ/ςμών 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ 

2. 
Ενημϋρωςη Κινόςεων 

Λογ/ςμών 
ΝΑΙ ΟΦΙ* ΟΦΙ 

3. 
Παρακολούθηςη Δανειακών 

Λογ/ςμών 
ΝΑΙ ΟΦΙ** ΟΦΙ 

4. 
Παρακολούθηςη Επενδυτικών 

Λογ/ςμών 
ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ 

5. 
Μεταφορϋσ Φρημϊτων ςε 

Λογ/ςμούσ ATEbank 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ 
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6. 
Μεταφορϋσ Φρημϊτων εκτόσ 

ATEbank 
ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ 

7. Πληρωμϋσ Λογ/ςμών ΝΑΙ ΝΑΙ*** ΟΦΙ 

8. 
Statement υναλλαγών (με e-

mail) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ 

9. Φρηματιςτηριακϋσ υναλλαγϋσ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ 

10. 
Αμοιβαύα Κεφϊλαια 

(Ενημϋρωςη Φαρτοφυλακύου) 
ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ 

11. Μετρητϊ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12. Αγορϋσ ςε Εμπόρουσ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

* : Μόνο τισ τελευταύεσ 10 ςυναλλαγϋσ 

** : Μόνο ςε οριςμϋνα ανοιχτϊ δϊνεια 

*** : Με περιοριςμό ςτο πλόθοσ των Υορϋων 

 

9.6.5 ΚΑΡΣΑ ΠΡΟΠΛΗΡΨΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Prepaid Card) 

Πρόκειται για μια χρεωςτικό 

ειδικό κϊρτα διεθνούσ 

ςόματοσ, που περιϋχει 

ςυγκεκριμϋνο αριθμό 

νομιςματικών μονϊδων, που 

μπορούν να χρηςιμοποιηθούν 

για αγορϋσ μϋςω Internet και 

μϋςω POS (Points Of Sales) και 

για αναλόψεισ μετρητών μϋςω ATM. Η φόρτιςό τησ μπορεύ να γύνει από τα 

καταςτόματα και από το δύκτυο ATM τησ ATEbank, αλλϊ και από τον διαδικτυακό 

τόπο τησ ATEbank μϋςω τησ υπηρεςύασ ATE Web Banking. 
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χόμα 16 : Αγορϋσ μϋςω Διαδικτύου… Η επόμενη μϋρα 

 

9.6.6 ΤΠΗΡΕΙΑ ATE Alerting 

Από τισ 19/5/2009, η υπηρεςύα ATEbank Alerts (Σηλε-ειδοποιόςεισ με sms ό e-mail) 

παρϋχει ςτουσ πελϊτεσ τη 

δυνατότητα να λαμβϊνουν ςε 

πραγματικό χρόνο ενημερωτικϊ 

μηνύματα ςτο κινητό τουσ ό και ςτο 

e-mail τουσ για τισ κινόςεισ (χρεώςεισ 

– πιςτώςεισ) που πραγματοποιούνται 

ςτο ςυνδεδεμϋνο με την υπηρεςύα 

λογαριαςμό τουσ. Η νϋα αυτό 

δυνατότητα δημιουργεύ ςυνθόκεσ 

αςφαλϋςτερησ διαχεύριςησ των 

λογαριαςμών του πελϊτη, 

παρϋχοντασ ςυγχρόνωσ ϋγκαιρη και 

ευϋλικτη ενημϋρωςη. 
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Ϊτςι, λοιπόν: 

 Ο μιςθοδοτούμενοσ ενημερώνεται για την καταβολό του μιςθού του. 

 Ο αγρότησ λαμβϊνει μόνυμα ςτο κινητό του για την καταβολό τησ επιδότηςόσ 

του. 

 Η επιχεύρηςη – νομικό πρόςωπο ενημερώνεται για το ςύνολο των ςυναλλαγών 

τησ. 

 Ο κϊθε πελϊτησ ενημερώνεται για όλεσ τισ κινόςεισ του λογαριαςμού του, ακόμα 

κι αν αυτϋσ πραγματοποιούνται από τουσ ςυνδικαιούχουσ του λογαριαςμού του. 

 

Πύνακασ 29 : Σύποι Σηλε-ειδοποιόςεων 

Ημερόςια Μεταβολό Τπολούπου 

Λογ/ςμού, 

ύνολα Φρεώςεων & Πιςτώςεων 

Ενημϋρωςη για το ημερόςιο λογιςτικό 

υπόλοιπο και τα ςύνολα 

χρεώςεων/πιςτώςεων του τραπεζικού 

λογ/ςμού, ςτο τϋλοσ κϊθε ημϋρασ. 

Πλόρησ Ενημϋρωςη ςε 

πραγματικό χρόνο όλων των 

τραπεζικών ςυναλλαγών 

Φρϋωςησ & Πύςτωςησ Λογ/ςμού 

Ενημϋρωςη για κϊθε κύνηςη (χρϋωςη – 

πύςτωςη), που πραγματοποιεύται ςτον 

τραπεζικό λογαριαςμό, ςε πραγματικό χρόνο 

για ϋωσ και 25 sms ανϊ μόνα. 

Προγραμματιςμϋνεσ και ςε 

δρομολόγηςη ςυναλλαγϋσ μϋςω 

Web Banking 

Ενημϋρωςη για ςυναλλαγϋσ μϋςω ATE Web 

Banking που προγραμματύζονται ςε μελλοντικό 

ημερομηνύα ό εύναι ςε δρομολόγηςη (αναμονό), 

όταν αυτϋσ εκτελεςτούν. 

(Παρϋχεται όδη ςτουσ χρόςτεσ Web Banking) 
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§ 10. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ & ΓΕΝΙΚΕ ΕΚΣΙΜΗΕΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΤ E–BANKING 

10.1 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Η Ηλεκτρονικό Σραπεζικό (e–Banking) ϋχει προςελκύςει τα τελευταύα χρόνια την 

μεγϊλη προςοχό τραπεζιτών, ϊλλων οικονομικών παραγόντων, επιχειρηματιών, 

αναλυτών, αλλϊ και του Σύπου ςε όλον τον κόςμο. ύμφωνα με τα ϋωσ τώρα 

δεδομϋνα, το e–Banking αναμϋνεται ότι θα επηρεϊςει θετικϊ την κερδοφορύα και την 

ανϊπτυξη του τραπεζικού τομϋα και θα ςυνειςφϋρει ςτην καλύτερη εξυπηρϋτηςη 

των πελατών. Παρόλα αυτϊ, ο νϋοσ αυτόσ τρόποσ ςυναλλαγόσ δεν ϋχει διειςδύςει  

θεαματικϊ ςτουσ καταναλωτϋσ, προσ το παρόν τουλϊχιςτον. Αρκετϋσ επιφυλϊξεισ 

εκφρϊζονται τόςο από τουσ καταναλωτϋσ όςο και από τισ τρϊπεζεσ, ςε κϊποιεσ 

περιπτώςεισ. Οι προοπτικϋσ για το e–Banking εύναι αναμφιςβότητα μεγϊλεσ, μόλισ 

εξοικειωθεύ πλόρωσ το καταναλωτικό κοινό με τα νϋα κανϊλια επικοινωνύασ. Η 

ραγδαύα εξϋλιξη του Internet, ϋχει δώςει νϋα διϊςταςη ςτον τρόπο που 

ςυναλλϊςςονται οι πελϊτεσ με τισ τρϊπεζεσ. Δεν θα όταν υπερβολό να πούμε ότι μια 

ςύγχρονη τρϊπεζα εύναι μόνο ϋνα ‘‘κλικ’’ μακριϊ από τουσ πελϊτεσ τησ, καθόλη τη 

διϊρκεια τησ ημϋρασ και για όλεσ τισ ημϋρεσ του ϋτουσ. Η πλειοψηφύα των τραπεζών 

προςφϋρει ςόμερα πληθώρα υπηρεςιών μϋςω Internet. Η ανϊπτυξη αυτό όμωσ, δεν 

ςυνοδεύεται πϊντα με επιτυχύα. Σα οικονομικϊ αποτελϋςματα αυτών των 

υλοποιόςεων δεν όταν τα αναμενόμενα για όλεσ τισ τρϊπεζεσ, καθώσ αρκετϋσ από 

αυτϋσ εύχαν ό και ϋχουν ζημύεσ λόγω τησ χαμηλόσ αποδοχόσ των υπηρεςιών τουσ από 

τουσ πελϊτεσ αυτών των εφαρμογών και προώόντων και λόγω του αυξημϋνου 

κόςτουσ των επενδύςεων για την ανϊπτυξη των εφαρμογών του e–Banking. Η 

κατϊςταςη αυτό δημιουργεύ την ανϊγκη για επαναςχεδιαςμό των υπηρεςιών, αλλϊ 

και για επαναπροςδιοριςμό τησ ςχϋςησ τησ τρϊπεζασ με τον πελϊτη μϋςα από το 

Διαδύκτυο. 
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Θα μπορούςαμε να πούμε ότι ςτον τομϋα αυτό οι τρϊπεζεσ λειτουργούν με τρεισ 

γνώμονεσ – κατευθύνςεισ: 

 Πληροφόρηςη των πελατών – χρηςτών Internet 

 Προςφορϊ καινοτόμων υπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ 

 Βελτύωςη τησ ςχϋςησ τρϊπεζασ – πελατών 

 

Σα οφϋλη για μια τρϊπεζα από το e–Banking εύναι πολλϊ. Σα κυριότερα εύναι η 

διεύρυνςη τησ πελατειακόσ βϊςησ, η ελϊφρυνςη των καταςτημϊτων από τισ ουρϋσ 

για ςυναλλαγϋσ ρουτύνασ, η ενύςχυςη τησ προώθηςησ προώόντων και υπηρεςιών 

(δυνατότητεσ cross selling), το χαμηλό κόςτοσ για παροχό εξειδικευμϋνων 

πληροφοριών και υπηρεςιών ςε πελϊτεσ και το χαμηλότερο κόςτοσ ςυναλλαγών ςε 

ςχϋςη με τα παραδοςιακϊ δύκτυα. Παρϊλληλα, ενιςχύεται η αφοςύωςη του πελϊτη 

ςτην τρϊπεζα, αναπτύςςοντασ on-line ςχϋςεισ μαζύ του και δημιουργούνται 

ςυνϋργιεσ με ϊλλεσ εταιρύεσ ςτον ευρύτερο χώρο των ηλεκτρονικών ςυναλλαγών και 

πληρωμών. Η αποδϋςμευςη των πελατών από το κατϊςτημα οδηγεύ αναμφιςβότητα 

ςε χαμηλότερο κόςτοσ εξυπηρϋτηςησ, ςταδιακό απελευθϋρωςη ανθρώπινου 

δυναμικού από τα καταςτόματα και δυνατότητα απαςχόληςόσ τουσ με πιο 

κερδοφόρεσ δραςτηριότητεσ. Σαυτόχρονα, το μειωμϋνο κόςτοσ εξυπηρϋτηςησ μϋςω 

εναλλακτικών ηλεκτρονικών δικτύων θα επιτρϋψει ςταδιακϊ και την προνομιακό 

τιμολόγηςη των προςφερόμενων προώόντων και υπηρεςιών, γεγονόσ που θα τα 

καταςτόςει ακόμα πιο ελκυςτικϊ για τουσ πελϊτεσ. 

 

Οι καταναλωτϋσ από την ϊλλη πλευρϊ, επιζητούν πλϋον νϋα κανϊλια επικοινωνύασ με 

τισ τρϊπεζεσ, τα οπούα θα τουσ προςφϋρουν εύκολεσ, γρόγορεσ και ύςωσ φθηνότερεσ 

ςυναλλαγϋσ. Αυτϊ τα οφϋλη ςε ςυνδυαςμό με τισ νϋεσ τεχνολογύεσ, την αςφϊλεια και 

τισ δελεαςτικϋσ προςφορϋσ κϊνουν την Ηλεκτρονικό Σραπεζικό μια εναλλακτικό 

πρόταςη χρηματοοικονομικών ςυναλλαγών και αντικαταςτούν ςιγϊ ςιγϊ τα 

παραδοςιακϊ καταςτόματα με τισ χρονοβόρεσ διαδικαςύεσ και το περιοριςμϋνο 

ωρϊριο66. 

 

                                                             
66 e-BUSINESS, ‘‘e–Banking: Σο Μϋλλον του Φρόματοσ εύναι… Ηλεκτρονικό’’, Απρύλιοσ 2000 
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Ϊνα πολύ μεγϊλο ζότημα, βϋβαια, εύναι και η ευαιςθηςύα των ςχϋςεων που χτύζονται 

ανϊμεςα ςτισ ηλεκτρονικϋσ τρϊπεζεσ και τουσ πελϊτεσ τουσ. Φρειϊζεται μεγϊλη  

προςπϊθεια, κόςτοσ και πολύσ χρόνοσ για να αποκτηθεύ ϋνασ πελϊτησ, και 

δευτερόλεπτα για να χαθεύ. Οι τρϊπεζεσ πρϋπει να αξιοποιούν καθημερινϊ, μοντϋλα  

που αναλύουν τη ςυμπεριφορϊ και τισ ςυναλλαγϋσ των πελατών τουσ για όλα τα  

προώόντα ςε όλα τα δύκτυα, γνωρύζοντασ ϋτςι την πλόρη εικόνα τησ τραπεζικόσ τουσ 

ςχϋςησ. Αποτελεύ ςημαντικό αδυναμύα για πολλϋσ τρϊπεζεσ, η ϋλλειψη τησ ςωςτόσ 

εικόνασ των πελατών τουσ. υνόθωσ χαρακτηρύζουν ϋνα πελϊτη αποδοτικό (ό μη), 

ϋχοντασ γνώςη για τη ςυμπεριφορϊ του μόνο ςε ςυγκεκριμϋνα προώόντα ό δύκτυα, 

αδυνατώντασ να την αναλύςουν ςυνολικϊ. Η αποδοτικότητα και η 

ανταγωνιςτικότητα δεν μετριϋται ςόμερα μόνο με αριθμούσ, αλλϊ και από τη γνώςη 

των πελατών, με ςτόχο να δημιουργούνται ςχϋςεισ με μεγϊλο χρονικό ορύζοντα που 

οδηγούν ςε αφοςιωμϋνουσ πελϊτεσ. Οι τρϊπεζεσ κατανοούν ότι οι πελϊτεσ χϊνονται 

όταν δεν αντιμετωπύζονται ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ και τισ προςδοκύεσ τουσ και ο 

μόνοσ τρόποσ για να ανταποκριθούν ςε αυτούσ εύναι να κϊνουν τον πελϊτη το 

επύκεντρό τουσ. 

 

Απόρροια των παραπϊνω εύναι, ϊλλωςτε, ότι οι τρϊπεζεσ ςυγκαταλϋγονται ςόμερα 

ςτουσ μεγαλύτερουσ διαφημιζόμενουσ, με πολύ μεγϊλεσ δαπϊνεσ. Ειδικϊ τα 

τελευταύα χρόνια, οι τρϊπεζεσ δαπανούν μεγϊλα ποςϊ και για την προώθηςη των 

υπηρεςιών e–Banking, κϊτι που ςυμβϊλει ςτην εμπϋδωςη τησ Ηλεκτρονικόσ 

Σραπεζικόσ από το ευρύ κοινό. 

10.2 ΓΕΝΙΚΕ ΕΚΣΙΜΗΕΙ & ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΣΟΤ E–BANKING 

Σο μϋλλον του e–Banking, αλλϊ και των εναλλακτικών καναλιών ςτο ςύνολό τουσ, 

εύναι η πλόρησ ενςωμϊτωςό τουσ με την ϋννοια τησ τραπεζικόσ εξυπηρϋτηςησ. Όπωσ 

ακριβώσ η κϊρτα ανϊληψησ θεωρεύται ςόμερα αναπόςπαςτο κομμϊτι τησ ςχϋςησ 

τρϊπεζασ – πελϊτη, ϋτςι αναμϋνεται να ςυμβεύ και με το e–Banking. Μπορεύ αυτό τη 

ςτιγμό κϊθε κανϊλι διανομόσ να εξυπηρετεύ διαφορετικϋσ ανϊγκεσ, λειτουργώντασ 

ςυμπληρωματικϊ, με την περαιτϋρω εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ, όμωσ όλα αυτϊ τα 
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διαφορετικϊ δύκτυα εξυπηρϋτηςησ ςτη ςυνεύδηςη του καταναλωτό θα γύνουν ϋνα 

και θα λειτουργούν ωσ μια ενιαύα οντότητα. 

 

Για να ςυμβεύ αυτό πρϋπει να ςυνεχύςουν να ωριμϊζουν οι τεχνολογύεσ και να 

εξοικειώνεται το κοινό με τη χρόςη τουσ. Όςο η διεύςδυςη του Internet θα αυξϊνεται 

και οι τεχνολογύεσ των διαφορετικών μϋςων ςυναλλαγών θα ςυγκλύνουν, τόςο οι 

χρόςτεσ θα εξοικειώνονται με τισ εφαρμογϋσ τουσ, μεταξύ των οπούων εύναι και η 

υπηρεςύα Hλεκτρονικόσ Tραπεζικόσ. Η εμφϊνιςη των πρώτων κινητών τηλεφώνων 

που λειτουργούν ςαν μικρού υπολογιςτϋσ, τα PDA που ςυνδϋονται πλϋον αςύρματα 

ςτο Internet και τα πρώτα ΑΣΜ που χρηςιμοποιούν περιβϊλλον Internet, εύναι η 

ϋμπρακτη απόδειξη τησ ςύγκλιςησ των μϋςων. Εύναι ιδιαύτερα ενθαρρυντικό, επύςησ, 

ότι η διεύςδυςη των νϋων τεχνολογιών ςτην ελληνικό αγορϊ ακολουθεύ μια ςυνεχώσ 

αυξανόμενη πορεύα, γεγονόσ ϊμεςα ςυνυφαςμϋνο με την ταχϋωσ αυξητικό πορεύα 

χρόςησ του Internet. Παρατηρώντασ την εξϋλιξη των χρηςτών e–Banking ςε βϊθοσ 

χρόνου, αποδεικνύεται πωσ το εναλλακτικό κανϊλι κερδύζει ςταδιακϊ την 

εμπιςτοςύνη τουσ, καθώσ κϊνουν όλο και περιςςότερεσ ςυναλλαγϋσ μϋςα από αυτό 

και αρχύζουν να το θεωρούν πλϋον, απαραύτητο μϋροσ τησ τραπεζικόσ ςχϋςησ67. 

 

Μπορούμε να προςδιορύςουμε τρεισ βαςικϋσ περιόδουσ για την εξϋλιξη του e–

Banking: 

1. Μεγαλύτερη μετακύνηςη των ςυναλλαγών «ρουτύνασ» προσ το e–Banking. 

Ο ςτόχοσ εύναι να αυξηθεύ η διεύςδυςη του δικτύου αυτού ςτουσ πελϊτεσ, ώςτε 

να αποκτόςει κυριολεκτικϊ κρύςιμη μϊζα, φθϊνοντασ τουλϊχιςτον το 35% των 

πελατών τησ τρϊπεζασ και διεκπεραιώνοντασ το 40% των ςυναλλαγών. Σα 

χαρακτηριςτικϊ τησ περιόδου εύναι: 

   εντατικό εκπαύδευςη του προςωπικού ‘‘πρώτησ γραμμόσ’’, ώςτε να μπορεύ 

το προςωπικό αυτό να προωθεύ το e–Banking ςτουσ κατϊλληλουσ πελϊτεσ. 

   ε αυτό την περύοδο δεν αναμϋνεται η προςθόκη πολλών νϋων ςυναλλαγών 

ςτο e–Banking, αλλϊ η ςυνεχόσ προςπϊθεια για αύξηςη τησ χρόςησ των 

υπαρχουςών υπηρεςιών. 

                                                             
67 Οικονομικόσ ταχυδρόμοσ, τεύχοσ 27-1-2001, αφιϋρωμα “Hλεκτρονικό Σραπεζικό, η επανϊςταςη 

ςτισ ςυναλλαγϋσ” 
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   Αναςχεδιαςμόσ τησ χρηςτικότητασ και τησ λειτουργικότητασ των δικτυακών 

τόπων του e–Banking. 

2. υμβολό ςτον μεταςχηματιςμό των καταςτημϊτων. ‘‘Σο κατϊλληλο κανϊλι για 

τον κατϊλληλο χρόςτη’’ 

Ϊνα ςημεύο αναφορϊσ για τισ τρϊπεζεσ θα εύναι όταν οι on-line ςυναλλαγϋσ 

ξεπερϊςουν τισ ςυναλλαγϋσ ςτα καταςτόματα. Αυτό, εκτόσ του ότι θα ϋχει θετικό 

αντύκτυπο ςτην κερδοφορύα τουσ, θα επιταχύνει τη διαμόρφωςη τριών τύπων 

καταςτημϊτων: τα ςυμβουλευτικϊ κϋντρα (80% ςυμβουλευτικό πώληςη, 20% 

ςυναλλαγϋσ), τα καταςτόματα εξυπηρϋτηςησ (50% ςυμβουλευτικό πώληςη, 

50% ςυναλλαγϋσ) και τα αυτόματα κϋντρα ςυναλλαγών (5% ςυμβουλευτικό 

πώληςη, 95% ςυναλλαγϋσ).Σο αποτϋλεςμα θα εύναι η καλύτερη εξυπηρϋτηςη και 

η ενύςχυςη των ςχϋςεων με τουσ πελϊτεσ με ακόμη μικρότερο κόςτοσ. 

Σα χαρακτηριςτικϊ τησ περιόδου εύναι: 

   εξϊπλωςη τησ ‘‘Web τεχνολογύασ’’, η οπούα θα καταςτεύ η κυρύαρχη 

τεχνολογύα για κϊθε ςημεύο (τερματικό) εξυπηρϋτηςησ, καθώσ και η 

τεχνολογύα που θα μπορεύ να ολοκληρώνει αποτελεςματικϊ τισ νϋεσ με τισ 

παραδοςιακϋσ εφαρμογϋσ. Νϋα ςυςτόματα CRM θα κϊνουν την εμφϊνιςό 

τουσ. 

3. Η ενςωμϊτωςη τησ ‘‘ανθρώπινησ αύςθηςησ’’ ςτην ηλεκτρονικό εξυπηρϋτηςη. 

Μετϊ από την ολοκλόρωςη των προηγούμενων περιόδων, η τρϊπεζα θα πετύχει 

τη ςημαντικό μεύωςη του κόςτουσ των ςυναλλαγών καθώσ και την ενύςχυςη των 

ςχϋςεων με τουσ πελϊτεσ τησ. Η ςτρατηγικό τησ θα ςτραφεύ ςτο να προςδώςει 

ςτο e–Banking όλα εκεύνα τα γνωρύςματα που αποτελούν ςημαντικϊ 

χαρακτηριςτικϊ τησ ανθρώπινησ εξυπηρϋτηςησ. 

Σα κυριότερα θα εύναι: 

   Προδραςτικϋσ υπηρεςύεσ, με ςτόχο την ενημϋρωςη του πελϊτη για ό,τι 

αφορϊ το ςύνολο τησ τραπεζικόσ του ςχϋςησ. 

   Προςωποποιημϋνεσ ςυμβουλευτικϋσ και ευϋλικτεσ πληροφορύεσ. Κϊθε 

επύςκεψη ςτο e–Banking τησ τρϊπεζασ θα αποτελεύ μια καλό ευκαιρύα για 

ςυμβουλευτικό προςφορϊ προώόντων και υπηρεςιών για τον ςυγκεκριμϋνο 

πελϊτη. 

   Ο πελϊτησ θα ϋχει τον πρώτο ρόλο. Θα ενιςχυθεύ ςημαντικϊ η 

διαδραςτικότητα μεταξύ πελϊτη και τρϊπεζασ, ϋτςι ώςτε ο πελϊτησ να 
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μπορεύ να ςχεδιϊζει και να προβϊλλει on-line τισ ανϊγκεσ του και ςτη 

ςυνϋχεια η τρϊπεζα να του υποβϊλλει, επύςησ on-line, την κατϊλληλη 

προςφορϊ. 

 

Οι νϋεσ τεχνολογύεσ, πλϋον, δύνουν ςτισ τρϊπεζεσ τη δυνατότητα να παρακολουθούν 

τισ προτιμόςεισ των πελατών, ώςτε να ϋχουν λεπτομερό εικόνα του εύδουσ των 

υπηρεςιών που ενδιαφϋρει κϊθε πελϊτη, καθώσ και των τϊςεων τησ αγορϊσ. ε 

αντύθεςη με ϊλλα τραπεζικϊ προώόντα ό υπηρεςύεσ, η ςτροφό των τραπεζών ςτο 

Διαδύκτυο δεν γύνεται για να προςελκύςουν νϋουσ πελϊτεσ μόνο, αλλϊ για να 

κρατόςουν αυτούσ που όδη ϋχουν. Παρϊλληλα, παρϋχοντασ τη δυνατότητα ςτουσ 

πελϊτεσ τουσ να εκτελούν βαςικϋσ ςυναλλαγϋσ εκτόσ καταςτόματοσ, 

απελευθερώνονται τα τραπεζικϊ καταςτόματα, τα οπούα ςταδιακϊ εξελύςςονται ςε 

ςυμβουλευτικϊ κϋντρα. Ϊτςι, το μοντϋλο του «προςωπικού τραπεζύτη» που 

καθιϋρωςαν πολλϋσ αμερικανικϋσ και βρετανικϋσ τρϊπεζεσ ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ 

του 1980, μεταλλϊςςεται. Οι τραπεζικού υπϊλληλοι θα πρϋπει να εύναι πιο 

εξειδικευμϋνοι, με ϋμφαςη ςτην προώθηςη νϋων χρηματοοικονομικών προώόντων, 

όπωσ τα επενδυτικϊ και αποταμιευτικϊ προγρϊμματα. 

Ϊκθεςη τησ Ευρωπαώκόσ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ προβλϋπει επύςησ μια τϊςη προσ τη 

«διαςταύρωςη» υπηρεςιών μϋςα από τισ αναμενόμενεσ ςυνεργαςύεσ 

χρηματοοικονομικών ιδρυμϊτων με ϊλλεσ επιχειρόςεισ. Ϊτςι, για παρϊδειγμα, οι 

τρϊπεζεσ ςτο μϋλλον μπορεύ να εύναι κανϊλι διϊθεςησ προώόντων, όπωσ οι αςφϊλειεσ. 

Αν και εύναι δύςκολο να γύνουν προβλϋψεισ για το Internet και την εξϋλιξό του, 

μακροπρόθεςμα, υπϊρχουν ωςτόςο κϊποιοι παρϊγοντεσ οι οπούοι αναμϋνεται να 

αλλϊξουν τον τρόπο με τον οπούο πολλού πελϊτεσ τραπεζικών υπηρεςιών 

πραγματοποιούν τισ ςυναλλαγϋσ τουσ. Οι περιςςότεροι πελϊτεσ θα εύναι 

ενημερωμϋνοι για τισ υπηρεςύεσ Ηλεκτρονικόσ Σραπεζικόσ και ϋνα ακόμη μεγαλύτερο 

ποςοςτό θα γνωρύςει την ευκολύα που τουσ προςφϋρουν, οπότε και θα κϊνει χρόςη 

των ηλεκτρονικών καναλιών. Επύςησ, θα επικρατεύ μεγαλύτερη διαφϊνεια, αφού οι 

πελϊτεσ θα γνωρύζουν τα προώόντα κϊθε τρϊπεζασ χωρύσ να χρειϊζεται να την 

επιςκϋπτονται. Αυτό θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την πύεςη ςτο περιθώριο κϋρδουσ των 

προώόντων, οπότε οι τρϊπεζεσ για να ςυςφύξουν τισ πελατειακϋσ τουσ ςχϋςεισ θα 

πρϋπει να εςτιϊςουν ςτην καλύτερη εξυπηρϋτηςη. 
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Η ςτρατηγικό που πρϋπει να ακολουθόςουν οι τρϊπεζεσ για να διατηρόςουν και να 

αναπτύξουν την πελατεύα τουσ εύναι αυτό που ςυνδυϊζει τη ςωςτό αναλογύα μεταξύ 

φυςικόσ και εικονικόσ παρουςύασ. Ϊρευνεσ ϋχουν καταδεύξει ότι οι πελϊτεσ που  

διατηρούν μια ςχϋςη εμπιςτοςύνησ με την τρϊπεζϊ τουσ θα παραμεύνουν πιςτού ςε 

αυτό, αν τουσ προςφϋρει όλα τα εναλλακτικϊ κανϊλια, ηλεκτρονικϊ και φυςικϊ. Η 

ανθρώπινη επαφό, εξϊλλου, δεν αντικαθύςταται με ηλεκτρονικϊ μϋςα. Πολλϋσ εύναι οι 

αλλαγϋσ ςτον τραπεζικό χώρο που θα λϊβουν χώρα τα επόμενα χρόνια. Οι πελϊτεσ 

θα ϋχουν περιςςότερεσ επιλογϋσ ςτον τρόπο διεκπεραύωςησ των ςυναλλαγών τουσ 

και θα αναζητούν διαρκώσ πιο εύκολουσ και προςιτούσ τρόπουσ για τη διαχεύριςη 

των οικονομικών τουσ. Επομϋνωσ, οι τρϊπεζεσ θα πρϋπει να ςτραφούν και να 

κατανοόςουν τισ ανϊγκεσ του κϊθε πελϊτη προςωπικϊ και να τισ καλύπτουν όταν 

αυτόσ το απαιτεύ.  

 

Σο τραπεζικό κατϊςτημα ςόμερα εξακολουθεύ να κατϋχει την κορυφαύα θϋςη ωσ 

ςημεύο αναφορϊσ και διαςύνδεςησ με τον καταναλωτό, παραμϋνοντασ πϊντα ο 

κύριοσ εκπρόςωποσ μιασ τρϊπεζασ και ο κύριοσ διανομϋασ των προώόντων και 

υπηρεςιών τησ. Αυτό όμωσ δεν ςημαύνει ότι τα εναλλακτικϊ δύκτυα εγκαταλεύπονται. 

Ση ςτιγμό, λοιπόν, που οι τρϊπεζεσ επαναπροςδιορύζουν τον ρόλο του 

καταςτόματοσ, ταυτόχρονα επαναπροςδιορύζουν και τον ρόλο του κϊθε δικτύου. H 

αρμονικό ςυνύπαρξη και ςυμπληρωματικότητα των διαφορετικών καναλιών, όχι 

μόνο εξυπηρετεύ αποτελεςματικϊ τον ςτόχο τησ μεύωςησ του κόςτουσ, αλλϊ 

εξυπηρετεύ και πολύ πιο αποτελεςματικϊ τισ ανϊγκεσ του πελϊτη προςφϋροντασ 

αυξημϋνο επύπεδο υπηρεςιών. τη νϋα προςϋγγιςη των τραπεζικών δικτύων τα 

καταςτόματα θα πρϋπει να αντιμετωπύζονται περιςςότερο ωσ ςημεύα πώληςησ και 

λιγότερο ωσ ςημεύα ςυναλλαγών. Για να επιτευχθεύ αυτό χρειϊζεται, πρώτον, να 

αποςυμφορηθεύ το κατϊςτημα από βαςικϋσ καθημερινϋσ ςυναλλαγϋσ, όπωσ 

αναλόψεισ και ενημϋρωςη για υπόλοιπα λογαριαςμών, οδηγώντασ τεσ ςτο κανϊλι 

του e–Banking και δεύτερον, να ςτραφεύ το απελευθερωμϋνο δυναμικό του 

καταςτόματοσ ςε ποιοτικϋσ πωλόςεισ. 

 

Επιπλϋον, ο ανταγωνιςμόσ θεωρεύται ότι θα υποχρεώςει τισ τρϊπεζεσ να βελτιώςουν 

την ποιότητα αλλϊ και το εύροσ των υπηρεςιών που προςφϋρουν μϋςα από τα 

ηλεκτρονικϊ δύκτυα εξυπηρϋτηςησ. Εκτόσ αυτού, τα πιςτωτικϊ ιδρύματα θα πρϋπει 
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να διαςφαλύςουν ότι το κόςτοσ τησ υποδομόσ για την ανϊπτυξη και βελτύωςη των 

νϋων δικτύων δεν μεγαλώνει ςωρευτικϊ, αλλϊ παραμϋνει ςταθερό, αν όχι μειούμενο. 

Διαφορετικϊ, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμϋτωπεσ με ϋνα αυξημϋνο λειτουργικό 

κόςτοσ, χωρύσ αύξηςη των εςόδων τουσ. 

 

Η καύρια αλλαγό όμωσ του επαναπροςδιοριςμού του ρόλου των καταςτημϊτων 

αφορϊ την επαφό πελϊτη – τρϊπεζασ. Οι τρϊπεζεσ ςόμερα εύναι εκεύνεσ που 

αναζητούν τον πελϊτη μϋςω ενεργών πολιτικών που ανϋπτυξαν. Οι πελϊτεσ ϋχουν 

ςυνειδητοποιόςει ότι οι εξελύξεισ αυτϋσ λειτουργούν προσ όφελοσ δικό τουσ, αφού 

και η ποικιλύα των τραπεζικών προώόντων διευρύνθηκε, αλλϊ και η τιμό διϊθεςόσ 

τουσ και το επύπεδο εξυπηρϋτηςησ διαφοροποιεύται από τρϊπεζα ςε τρϊπεζα. Ϊτςι, 

οι πελϊτεσ, καλύτερα ενημερωμϋνοι ςε ςχϋςη με το παρελθόν, αναζητούν 

περιςςότερεσ πληροφορύεσ προκειμϋνου να αποφαςύςουν ποιο εύναι το προώόν 

εκεύνο που ανταποκρύνεται καλύτερα ςτισ ανϊγκεσ τουσ68. 

 

 

                                                             
68 e-BUSINESS, ‘‘e–Banking: Σο Μϋλλον του Φρόματοσ εύναι… Ηλεκτρονικό’’, Απρύλιοσ 2000 
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