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Περίληυη 

 

ε εθαηνκκχξηα αλέξρεηαη πιένλ ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν αιιά θαη ζηελ Διιάδα πνπ απνηεινχλ κέιε ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ηνπ 

Internet. Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθφζκην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ έρεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Άλζξσπνη θάζε ειηθίαο, απφ θάζε 

κνξθσηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν «ζεξθάξνπλ» θαζεκεξηλά ζηνλ 

Παγθφζκην Ηζηφ γηα λα ελεκεξσζνχλ, λα ςπραγσγεζνχλ, λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

άιινπο αλζξψπνπο, λα ζπλδηαιερζνχλ ή αθφκα θαη λα δξάζνπλ επηρεηξεκαηηθά.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη δπλαηφηεηεο απηέο δελ ζα άθελαλ αζπγθίλεην θαη ην 

ρψξν ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα δψζνπλ κία άιιε δηάζηαζε 

ζηηο ζπλαιιαγέο. Ζ δηάδνζε ηνπ Internet ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ε βειηίσζε ησλ 

κεζφδσλ αζθαινχο ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζπλαιιαγψλ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο, πνπ 

είλαη πιένλ ζε ζέζε λα εκπινπηίζνπλ ζεκαληηθά ην ραξηνθπιάθην ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπο, λα γίλνπλ αθφκε πην αληαγσληζηηθνί κε ηελ βνήζεηα ηνπ e-banking. 

Ζ παξνχζα εξγαζία επεμεγεί ηελ έλλνηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-banking 

θαη αλαιχεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζην ηξαπεδηθφ θνηλφ. Πέξα φκσο απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ε εξγαζία εηζάγεη θαη κηα λέα έλλνηα ζηηο ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο, ην m-banking, πνπ ζεκαίλεη ηηο ζπλαιιαγέο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 
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Παξάιιεια, γίλεηαη κηα ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ m-

banking θαη επηπιένλ, παξαζέηνληαη νη ππεξεζίεο e-banking θαη m-banking πνπ 

πξνζθέξνπλ νη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειιεληθφ ρψξν. 

Σέινο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο θάπνησλ κειινληηθψλ 

εθαξκνγψλ ζην ρψξν ηνπ m-banking, πνπ ίζσο ζε κεξηθά ρξφληα λα απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο θαη ήδε θάπνηεο απφ απηέο θάλνπλ 

ηα πξψηα ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 
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Κεθάιαην 1
ν
 

 

Δηζαγσγή: ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 

 

Ζ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκψλ 

είλαη ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή αξθεηέο δεθαεηίεο ηψξα. Δληνχηνηο, ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, ν ρψξνο ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ έρεη πξνθαιέζεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ηφζν ζηελ επηρεηξεκαηηθή φζν θαη ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Σν 

απμεκέλν απηφ ελδηαθέξνλ πξέπεη λα απνδνζεί θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, αιιά θαη ζηελ εμάπισζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ πξνζέθεξαλ λέεο 

δπλαηφηεηεο ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Ο νηθνπκεληθφο ραξαθηήξαο θαη ησλ δχν απηψλ 

κέζσλ θαζψο θαη ε επθνιία πξφζβαζεο ζε απηά, δηεχξπλαλ ζεκαληηθά ην πεδίν 

δξάζεο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα ην ειεθηξνληθφ, θπξίσο, αιιά θαη ην 

θηλεηφ επηρεηξείλ λα εμειηρζνχλ ζε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο ζχγρξνλεο 

επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο. Γεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ησλ λέσλ απηψλ ηερλνινγηψλ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε απφ ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ε ζπδήηεζε ζε φηη αθνξά ην ρψξν 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη κέζσ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ. 

πζηήκαηα πιεξσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά δίθηπα δηαλνκήο 

απνηεινχλ δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζην ρψξν ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ήδε 

απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 εηδηθά γηα ηελ κεηαθνξά κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. 
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Μέζα ζηηο ηέζζεξηο δεθαεηίεο πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπο έρνπλ ιάβεη 

ρψξα ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ αθελφο δηεχξπλαλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη αθεηέξνπ δεκηνχξγεζαλ θαηλνχξηεο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ θαζηζηνχλ ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ αλαγθαία. Οη 

κεηαβνιέο απηέο φπσο είλαη θπζηθφ έρνπλ επεξεάζεη θαη ηoλ νξηζκφ ησλ 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πνπ κεηεμειίζζεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηφδνπ.  

ηελ πην γεληθή ηνπ κνξθή, ν φξνο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ( electronic 

payments ) πεξηιακβάλεη θάζε πιεξσκή πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο ηξάπεδεο ή ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ πνιίηεο ή επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθηεινχληαη κε ηελ 

κεζνιάβεζε ελφο ηειεπηθνηλσληαθνχ ή ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ κε ρξήζε ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  

Με γλψκνλα απηφλ ην νξηζκφ, είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αξρηθή 

δηάθξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ζε απηέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ κεηαθνξά 

αμίαο θαη ζε απηέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ.  

ηελ πξψηε θαηεγνξία, πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ 

κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Αληίζεηα, ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία 

απηφ πνπ κεηαθέξεηαη κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κεξψλ είλαη πιεξνθνξίεο 

αθελφο γηα ηελ ζπλαιιαγή θαη αθεηέξνπ γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. Ζ ρξεκαηηθή ζπλαιιαγή ιακβάλεη ρψξα είηε off - line είηε κε ηελ 

ρξήζε ηδηφθηεησλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή 

εηαηξεηψλ. ήκεξα, ν θχξηνο φγθνο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ κεηαθνξά 

πιεξνθνξηψλ.  
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Έλαο δεχηεξνο, πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πιεξσκψλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ειεθηξνληθφ 

δίθηπν δηαλνκήο. Έηζη, νη ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: 

i. κέζσ ηειεθώλνπ (Phone Banking)  Οη πιεξσκέο κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ 

δηθηχνπ απνηεινχλ κηα θαηλνχξηα κνξθή ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. ηφρνο 

είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ππάξρνπζαο ηερληθήο ππνδνκήο αιιά θαη ηεο 

ζεκαληηθήο δηείζδπζεο πνπ έρεη ην ηειέθσλν σο ηερλνινγία ζε φια ηα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. Πνιιέο επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο αιιά θαη νη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο επηηξέπνπλ ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ κέζσ ηειεθψλνπ κε 

απνηέιεζκα απηά ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ λα θεξδίδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

ii. κέζσ δηαδηθηύνπ (Internet). Πξφθεηηαη γηα ηελ πην ζχγρξνλε κνξθή 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Ζ άλζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαζηζηά 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν σο θαλάιη δηαλνκήο. Δπηπιένλ, ε εχθνιε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 

θαζηζηνχλ ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ηδηαίηεξα 

δεκνθηιή ζηηο κέξεο καο.  

iii. κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (M-payments). Ζ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ 

φπσο ην WAP επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε βαζηθψλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ 

θηλεηέο θαη αζχξκαηεο ζπζθεπέο αλεμαξηήησο ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Πξφθεηηαη γηα 

έλα κέζν πην απηφλνκν ελψ ε επξεία απνδνρή θαη ρξήζε ηνπ απφ ην 
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θαηαλαισηηθφ θνηλφ ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή ιχζε ζπρλά αληαγσληζηηθή 

ησλ πιεξσκψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. 
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1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημε ηνπ e-banking 

 

Γηα λα ππάξμεη ην e-banking απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν είλαη ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. Όια μεθίλεζαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

„60, φηαλ ν νξγαληζκφο ARPA (Advanced Research Projects Agency) ζηηο ΖΠΑ, 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πςειήο ηερλνινγίαο, μεθίλεζε κηα 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα δίθηπα, δεκηνπξγψληαο ην ARPAnet ην 

νπνίν απνηέιεζε πξφδξνκν ηνπ Internet. Σν 1971, κφλνλ ηέζζεξηο ππεξυπνινγηζηέο 

ήηαλ ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν. 

ηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηνπ e-banking ήηαλ θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 

φηαλ νη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηνπ 

Home Banking. Με ην Home Banking νη ηξάπεδεο έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

πειάηεο ηνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο απφ ην 

ζπίηη κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Οη ηξάπεδεο, έρνληαο αλαπηχμεη ηα θαηάιιεια 

δίθηπα θαη παξέρνληαο ζηνπο πειάηεο ηνπο δσξεάλ ινγηζκηθφ, ζηφρεπαλ λα 

εμαπισζεί ε θαηλνχξηα απηή ππεξεζία ζηνπο πιένλ απαηηεηηθνχο θαη εχπνξνπο 

πειάηεο. Ο θχθινο δσήο ηνπ Home Banking ήηαλ ζχληνκνο θαζψο ζηακέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟90 επηθξάηεζε ην Internet Banking θαη γεληθφηεξα ην e-banking. 

Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα πνπ πξνζέθεξε ην e-banking ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνθάηνρφ ηνπ ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο δελ απαηηνχληαλ πιένλ λα ζπληεξνχλ 

ηδησηηθά δίθηπα ηα νπνία ζπλεπάγνληαλ πςειφ θφζηνο. Δπηπιένλ νχηε νη πειάηεο 

ρξεηαδφηαλ λα εθνδηάδνληαη κε θάπνην ηδηαίηεξν ινγηζκηθφ ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε 
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ζην ζχζηεκα ηεο ηξάπεδαο. Σν Internet σο αλνηρηφ ζχζηεκα απνηέιεζε πξφθιεζε γηα 

ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο δηέθξηλαλ ηελ επθαηξία λα δηεπξχλνπλ κέζσ απηνχ ηελ 

πειαηεηαθή ηνπο βάζε. ηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηνπ Γηαδηθηχνπ απνηειεί ην έηνο 1993 

νπφηε θαη θαηαζθεπάζηεθε ν παγθφζκηνο ηζηφο 

Ο παγθφζκηνο ηζηφο ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία κηαο επξχηεξεο θαη πην εχθνια 

πξνζβάζηκεο δηθηπαθήο ππνδνκήο. Σν 1994 αλαπηχρζεθε ν Netscape Navigator, ν 

πξψηνο πεξηεγεηήο ηνπ Γηαδηθηχνπ (browser), πνπ θαζηζηνχζε πιένλ δπλαηή ηελ 

πεξηήγεζε ζην Internet νπνηνπδήπνηε δηέζεηε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη έλα 

modem. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1995 εγθαηληάζηεθε ζηελ Ακεξηθή ε πξψηε ειεθηξνληθή 

ηξάπεδα, ε Security First Network Bank, ε νπνία ρσξίο λα δηαζέηεη δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ εμππεξεηνχζε ηελ πειαηεία ηεο κφλν κέζα απφ ην Γηαδίθηπν. 

Παξάιιεια νη παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο κέζα απφ ηα θαηαζηήκαηα 

πξνσζνχζαλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη εμππεξεηνχζαλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ 

πειαηψλ ηνπο, έλησζαλ απεηιή, θαζψο δηαπίζησζαλ φηη ηκήκαηα πειαηψλ ηνπο 

άξρηδαλ λα ζηξέθνληαη πξνο ηηο ηξάπεδεο λέαο κνξθήο. Οη ηξάπεδεο απηέο έπξεπε θάηη 

λα θάλνπλ θη έηζη κε γξήγνξα βήκαηα άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ ελαιιαθηηθά, σο 

πξνο ηα θαηαζηήκαηα, δίθηπα εμππεξέηεζεο, ζηα πξφηππα ησλ ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδψλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλαγθάζηεθαλ λα πξνβνχλ ζε ξηδηθή αλαζεψξεζε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη νξηζκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, 

γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ πνπ ηνπο δηαβηβάδνληαλ 

ειεθηξνληθά. 

Σειηθά νη παξαδνζηαθέο θαη νη ειεθηξνληθέο ηξάπεδεο άξρηζαλ λα ζπγθιίλνπλ 

πξνο έλα ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ δηθαίσο δίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε ζπλέξγεηα 
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αλάκεζα ζηα θπζηθά θαη ειεθηξνληθά δίθηπα, θαζψο αλαγλσξίζηεθε ε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηνπο. Σα ειεθηξνληθά δίθηπα κπνξνχλ άξηζηα λα 

εμππεξεηήζνπλ επαλαιακβαλφκελεο ηξαπεδηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εξγαζίεο, λα 

πιεξνθνξήζνπλ, λα εηδνπνηήζνπλ ηνλ πειάηε, λα ηνλ δηεπθνιχλνπλ ζηελ πξνζσπηθή 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ελψ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ παξακέλεη 

αλαληηθαηάζηαην ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ πειάηε γηα ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, 

ηελ επεμήγεζε πνιχπινθσλ πξντφλησλ, ηελ εθπαίδεπζε ηεο πειαηείαο ζε λέα 

πξντφληα θαη δίθηπα θαη ηέινο ζηελ εμππεξέηεζε φζσλ ζπλαιιαγψλ απαηηνχλ αθφκε 

ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε ζην θαηάζηεκα. 

Απνηειψληαο ηελ εμαίξεζε πνπ δελ αλαηξεί αιιά επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα, 

ιεηηνπξγνχλ θαη ζήκεξα απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθέο ηξάπεδεο, απεπζπλφκελεο θπξίσο 

ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα (niche) πειαηείαο θαη παξακέλνπλ επηηπρείο ζηνπο ηνκείο 

πνπ έρνπλ επηιέμεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη. Σν ζεκεξηλφ πξφηππν ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηθηχσλ δηαλνκήο ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πξνζνκνηάδεη πξνο ηελ 

εηθφλα κηαο δπγαξηάο. αθψο ην βάξνο κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο θεξδνθνξίαο 

βξίζθεηαη πξνο ην κέξνο ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

αξρίδεη λα απνθηά εηδηθφ βάξνο θαη θξίζηκε κάδα, ε πιεπξά ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο σο ελαιιαθηηθνχ δηθηχνπ πψιεζεο θαη εμππεξέηεζεο ηεο πειαηείαο. 

Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα πξνβιεθζεί ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε 

δπγαξηά ζα γείξεη πξνο ηελ πιεπξά ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κε παξάιιειε 

νπζηαζηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ ξφινπ ησλ θαηαζηεκάησλ, είλαη παξαθηλδπλεπκέλε. 

Βέβαηα ην ζεκεξηλφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη αξθεηέο δηαθνξέο απφ πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο. ίγνπξα δε κέλεη ακέηνρν ζηελ εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, 
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θαζψο πέξα απφ ην e-banking, θηινμελεί φιν θαη πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά δίθηπα, 

ζπλήζσο ζε θάπνην πξνζάιακν απηφ-εμππεξέηεζεο ( selfservice ), κε ζπζθεπέο φπσο 

ηα ΑΣΜ, ε ηειεθσληθή ζπζθεπή γηα απεπζείαο ζχλδεζε κε ηελ Τπεξεζία 

Σειεθσληθήο Δμππεξέηεζεο ( call center ) θαη νη εηδηθέο κνλάδεο γηα πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ κε κεηξεηά. Αθφκα ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο έρεη 

πξνζαλαηνιηζηεί ζην λέν ηνπ ξφιν, ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη εμππεξέηεζε 

πειαηείαο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπλνκηιίαο κε ηνλ πειάηε, φζν θαη θαηά ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ εληφο ηoπ ίδηνπ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα αλαθέξεη ηα εμήο: 

 νη ακηγψο ειεθηξνληθέο ηξάπεδεο απνηέιεζαλ κηα αθεηεξία πνπ απνδείρζεθε 

ζηελ πξάμε θαη πξννξηζκφο, αθνχ ε κεηέπεηηα πνξεία ηνπο θαη ε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπο, πεξλά ζρεδφλ ππνρξεσηηθά 

 απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε έλα δίθηπν θαηαζηεκάησλ ε ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή εμππεξέηεζε παξακέλεη έλαο ηειηθφο πξννξηζκφο θαη ε ηαρχηεηα 

επίηεπμήο ηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ξπζκφ δηείζδπζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Παξάιιεια φκσο, απνηειεί θαη ηελ αθεηεξία γηα βειηηζηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηηο παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο αλαγθαζηηθά 

πιένλ πξνζδέλνληαη ζην άξκα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ εζσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ λα ηνπο 

επηηξέπεη λα εθηεινχλ εζσηεξηθέο εξγαζίεο κε ηαρχηεηα θαη ακεζφηεηα αληίζηνηρε 

εθείλεο, κε ηελ νπνία ν πειάηεο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ηξάπεδα κέζα απφ ηα 
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ειεθηξνληθά δίθηπα. Καζψο ν αληαγσληζκφο βξίζθεηαη ηφζν καθξηά φζν ην πάηεκα 

ελφο θνπκπηνχ ζηνλ ππνινγηζηή ή ζηελ ηειεθσληθή ζπζθεπή, ε ζχγρξνλε πξφθιεζε 

γηα ηηο ηξάπεδεο παξακέλεη ε νξγάλσζή ηνπο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ δηθηχσλ, λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  
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1.2 Σν e-banking ζηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο 

 

ηελ Διιάδα ε πξψηε εθαξκνγή e-banking παξνπζηάζηεθε ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1998. Σελ θαηλνηνκία απηή εηζήγαγε ζηελ Διιάδα, πνπ αξηζκνχζε ηφηε ιίγν 

πεξηζζφηεξνπο απφ 100.000 ζπλδξνκεηέο Internet, ε Δγλαηία Σξάπεδα 

παξνπζηάδνληαο ηελ νινθιεξσκέλε ππεξεζία WebTeller κέζσ ηηο νπνίαο νη 

θαηαλαισηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο 

ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ Internet. Ζ ηάζε απηή ζπλερίζηεθε θαη ζην κέιινλ. Σα 

αλακθηζβήηεηα πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ ηξαπεδψλ θάλεθαλ φηη είραλ 

ππεξεθηηκεζεί. Ο εληππσζηαθφο ξπζκφο αχμεζεο ηεο πειαηείαο ησλ λέσλ ηξαπεδψλ, 

επηζθηάζηεθε απφ ην γεγνλφο φηη νη πειάηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδψλ έπξεπε 

ηειηθά λα θαηαθχγνπλ θαη πάιη ζηηο παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο, ζηα θαηαζηήκαηα, γηα 

λα θαιχςνπλ απηά πνπ απφ ηε θχζε ηνπο νη ειεθηξνληθέο ηξάπεδεο δε κπνξνχζαλ λα 

εμππεξεηήζνπλ. 

Όκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ην δηαδίθηπν γηα ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο θαζψο γιηηψλνπλ 

ρξφλν, ρξήκα θαη ηαιαηπσξία απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζε έλα ππνθαηάζηεκα.  

ε έξεπλα ( πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία The Nielsen)  εξσηήζεθαλ 

25.408 ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε 46 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο, ηεο Ακεξηθήο 

θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο γηα ην πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηάθνξεο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθηπαθψλ θαη ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ, 
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ησλ κεραλεκάησλ απηφκαηεο αλάιεςεο ( ΑΣΜο ) θαη ησλ ηνπηθψλ 

ππνθαηαζηεκάησλ.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ην 30 % ησλ Βξαδηιηάλσλ θαη ησλ 

Πνξηνγάισλ ρξεζηκνπνηνχλ ην e-banking θαζεκεξηλά, φπσο θαη ην έλα ηέηαξην ησλ 

Πνισλψλ, ησλ Υηιηαλψλ θαη ησλ Δζζνλψλ. Ζ Διιάδα θαηέρεη κηα απφ ηηο 

ρακειφηεξεο ζέζεηο ζηελ έξεπλα κε πνζνζηφ κφιηο πνπ θηάλεη ην 4 % θαη λα απέρεη 

αξθεηά απφ ην κέζν φξν πνπ αγγίδεη ην 14 %.  

Έλα άιιν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη ηξάπεδεο πεξλνχλ απφ ηα 

ππνθαηαζηήκαηα ζην δηαδίθηπν θαζψο έλαο ζηνπο ηξεηο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ηνπιάρηζηνλ 2-3 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελψ ζρεδφλ νη κηζνί επηζθέπηνληαη θάπνην ππνθαηάζηεκα 

ηξάπεδαο κφλν πεξηζηαζηαθά ή θαζφινπ. Βέβαηα, νη Έιιελεο επηζθέπηνληαη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θάπνην ηξαπεδηθφ ππνθαηάζηεκα ζε πνζνζηφ 55 %. 

χκθσλα κε ηα παγθφζκηα ζηνηρεία, νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν 

θαίλεηαη λα 'απνγεηψλνληαη' ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ Δηξεληθφ, κε ηελ Δπξψπε λα 

θαηέρεη ηηο 8 απφ ηηο 10 πξψηεο αγνξέο ζηε ιίζηα κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζαλ ηξαπεδηθφ κέζν, κε 2 ζηνπο 3 θαηαλαισηέο λα θάλνπλ 

ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ κία θφξα ηελ εβδνκάδα. Ζ Νέα 

Εειαλδία θαη ε Απζηξαιία ζπκπιεξψλνπλ ηελ πξψηε δεθάδα κε πεξίπνπ αληίζηνηρα 

πνζνζηά ζηε ρξήζε ηνπ Ηληεξλέη γηα ηελ ηξαπεδηθή εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά νη ηειεθσληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο δε θαίλεηαη λα 

εμππεξεηνχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ, εηδηθά ζηελ Δπξψπε φπνπ νη 

δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο θαίλεηαη λα έρνπλ αληηθαηαζηήζεη θάζε αλάγθε ηνπ πειάηε 
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λα κηιήζεη απηνπξνζψπσο ζε θάπνηνλ εθπξφζσπν ηεο ηξάπεδαο. Παγθνζκίσο 62% 

θαηά κέζν φξν ηζρπξίδεηαη πσο πνηέ δε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηα ηειεθσληθή ηξαπεδηθή 

ππεξεζία, κε ηελ Ηαπσλία λα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο κε πνζνζηφ 93%. Οη 

9 ρψξεο κε ηα ακέζσο επφκελα πςειφηεξα πνζνζηά πξνέξρνληαη φιεο απφ ηελ 

Δπξψπε, κε ηελ Διιάδα λα ζπκπιεξψλεη απηή ηε δεθάδα κε πνζνζηφ 75%.  

Δπεηδή παγθνζκίσο ην 46% ησλ θαηαλαισηψλ ηζρπξίδεηαη πσο επηζθέπηεηαη 

ην ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδάο ηνπ κφλν πεξηζηαζηαθά θαη απηφ κάιηζηα ιηγφηεξν 

απφ κία θνξά ην κήλα θαη κε κφιηο 37% λα δειψλεη πνιχ πηζηφ ζηελ ηξάπεδα ηνπ,  νη 

ηξάπεδεο ρξεηάδεηαη λα βξνπλ ηξφπνπο λα θξαηήζνπλ πηζηνχο ηνπο θαηαλαισηέο 

ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν νη ηξάπεδεο ρξεηάδεηαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ επηξξνή θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ ηνπο ππεξεζηψλ, φρη κφλν γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο ηνπο, αιιά θαη γηα λα δηεπξχλνπλ ην κεξίδην 

αγνξάο ηνπο. Με ηελ απμαλφκελε κεηαπήδεζε ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, ε 

παξνπζία θαη ε χπαξμε ησλ ηξαπεδψλ κεηαηνπίδεηαη απφ ηα ηνπηθά ππνθαηαζηήκαηα 

ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ.  
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1.3 Παξνπζίαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ e-banking ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πξνζθέξεη ζηνλ 

ρξήζηε κηα πιεζψξα επηινγψλ. Ο πειάηεο ηεο θάζε ηξάπεδαο έρεη ηε δπλαηφηεηα φρη 

κφλν λα καζαίλεη απιέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ, αιιά θαη λα 

πξαγκαηνπνηεί κηα πιεζψξα άιισλ ζπλαιιαγψλ φπσο λα ζηέιλεη εκβάζκαηα ζην 

εμσηεξηθφ ή λα θάλεη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο: ν δηθαηνχρνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηειεπηαίεο θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηνπ θαζψο θαη ην ππφινηπφ ηνπο, αιιά θαη γηα εηδηθέο πιεξνθνξίεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ φπσο εάλ είλαη ηξερνχκελνο ή ηακηεπηεξίνπ, πνηνη είλαη νη 

ζπλδηθαηνχρνη ή ζε πνην θαηάζηεκα αλνίρηεθε ν ινγαξηαζκφο. Δπίζεο, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζε νξηζκέλεο ηξάπεδεο γηα on-line άλνηγκα 

ινγαξηαζκνχ. 

 Μεηαθνξέο ρξεκάησλ: ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαθέξεη ρξήκαηα αλάκεζα ζε 

δηθνχο ηνπ ινγαξηαζκνχο ή λα κεηαθέξεη ρξήκαηα απφ ηνλ δηθφ ηνπ 

ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ ηξίηνπ αηφκνπ εθ‟ φζνλ ν ινγαξηαζκφο αλήθεη 

ζηελ ίδηα ηξάπεδα. 

 Γηεθπεξαίσζε εκβαζκάησλ: ν πειάηεο κπνξεί λα ζηέιλεη ρξήκαηα ζε 

ινγαξηαζκνχο ηνπ ή ζε ινγαξηαζκνχο άιισλ πξνζψπσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ) 

πνπ αλήθνπλ ζε άιιε ηξάπεδα ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ, γλσξίδνληαο 
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βεβαίσο ην IBAN ηνπ ινγαξηαζκνχ, πνιχ πην θηελά εάλ έθαλε ηελ ίδηα 

ζπλαιιαγή ζην θαηάζηεκα. 

 Γηαρείξηζε πηζησηηθώλ θαξηώλ: ν θάηνρνο πηζησηηθήο θάξηαο θάζε 

ηξάπεδαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εγθεθξηκέλεο θηλήζεηο 

ησλ θαξηψλ ηνπ θαη λα πιεξψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα 

πιεξψλεη ην ινγαξηαζκφ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο πνπ έρεη ζε θάπνηα άιιε 

ηξάπεδα ρξεψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα πνπ έρεη 

ην internet banking. 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκώλ δεκόζησλ νξγαληζκώλ: παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ ρξήζηε λα πιεξψλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ πξνο ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο ρξεψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ θαη επηβαξχλνληαο  ηνλ κε κηα 

κηθξή πξνκήζεηα. Οη ινγαξηαζκνί πνπ κπνξεί λα πιεξψζεη είλαη νη εμήο: 

ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ. 

 Πιεξσκή νθεηιώλ πξνο δεκόζηεο ππεξεζίεο: ζηελ θαηεγνξία απηή ν 

ρξήζηεο, είηε είλαη εηαηξεία είηε θπζηθφ πξφζσπν, κπνξεί λα πιεξψζεη ην 

ΔΣΑΚ, ην Κηεκαηνιφγην, ην Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θαη ην 

Φ.Π.Α. 

 Πιεξσκή νθεηιώλ πξνο ηα ηακεία αζθάιηζεο: ν θάζε αζθαιηζκέλνο 

κπνξεί λα πιεξψζεη ην ηακείν ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ΔΣΑΟ, ΗΚΑ, 

ΟΑΔΔ ( πξψελ ΣΔΒΔ – ΣΑΔ – ΣΑ ), ΣΑΤ – Σακείν χληαμεο θαη 

Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ θαη ΣΔΑΓΔ. 

 Πιεξσκή νθεηιώλ πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο: ελδεηθηηθά κεξηθέο 

απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ κέζσ Internet 
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Banking είλαη: ING, Interamerican, ALICO, Allianz ( Εσήο θαη Γεληθψλ ), 

Δπξσπατθή Πίζηε, Broking, Groupama Poenix θ.αι. 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκώλ θηλεηήο θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο: ππάξρεη 

δπλαηφηεηα πιεξσκήο θηλεηήο ηειεθσλίαο, φπσο Vodafone, Cosmote, Wind, 

αιιά θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο φπσο Cosmoline, Forthnet, Hol, Net One, 

Tellas, Vivodi θιπ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα γίλεη αλαλέσζε ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο 

ζε φπνηνλ ρξεζηκνπνηεί θαξηνθηλεηφ. 

 Γηαρείξηζε δαλείσλ: ν πειάηεο ηεο ηξάπεδαο ν νπνίνο έρεη ζπλάςεη θάπνην 

δάλεην καδί ηεο, κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ Internet Banking γηα ην 

ππφινηπν ηνπ δαλείνπ θαζψο θαη λα πιεξψλεη ηηο δφζεηο ηνπ δαλείνπ κέζσ 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 Γηαρείξηζε πάγησλ εληνιώλ: δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ζπλδέζεη 

ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κε πάγηεο εληνιέο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο δελ 

ρξεηάδεηαη ν ίδηνο θάζε κήλα λα πιεξψλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αιιά ζα 

γίλεηαη θαη‟ επζείαλ κέζσ ησλ εληνιψλ πνπ ζα έρεη δψζεη. 

 Υξεκαηηζηήξην: φπνηνο έρεη ζπλάςεη ηε εηδηθή ζχκβαζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα κπνξεί λα δίλεη εληνιέο ζην ρξεκαηηζηήξην, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξάπεδαο κπνξεί λα βιέπεη ην ραξηνθπιάθην ησλ κεηνρψλ ηνπ, λα δίλεη 

εληνιέο γηα αγνξά θαη πψιεζε κεηνρψλ αιιά θαη λα θάλεη δεκφζηεο εγγξαθέο 

φπνηε απηέο αλαθνηλψλνληαη. 

 Γηαρείξηζε πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεσλ: ππάξρεη ε επηινγή ζην πειάηε ηεο 

θάζε ηξάπεδαο λα θιείλεη ή λα αλαλεψλεη ηα ρξήκαηά ηνπ ζε πξνζεζκηαθέο 
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θαηαζέζεηο αλάινγα κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ ηελ θάζε πεξίνδν ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα πεγαίλεη ζε θάπνην θαηάζηεκα. 

 Αηηήζεηο: ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί ειεθηξνληθά λα θάλεη αίηεζε γηα κπινθ 

επηηαγψλ, πηζησηηθψλ θαξηψλ ή θαη δαλείσλ. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη κεηά 

είλαη, αλ εγθξηζνχλ νη αηηήζεηο ηνπ, λα πάεη ζε θάπνην θαηάζηεκα γηα λα 

ππνγξάςεη ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά γηα ηα δάλεηα ή λα ηα 

παξαιάβεη εάλ πξφθεηηαη γηα κπινθ επηηαγψλ ή γηα πηζησηηθή θάξηα. 

 πλάιιαγκα: ν πειάηεο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά γηα ην πνπ 

θπκαίλνληαη νη ηζνηηκίεο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ ζε ζρέζε κε ην εγρψξην 

λφκηζκα.  

 Τπεξεζίεο πειάηε: ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ν πειάηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη αιιαγέο ζηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο, λα 

ελεξγνπνηεί / απελεξγνπνηεί ηηο ππεξεζίεο alert, λα αιιάδεη ην φξην εκεξήζηαο 

ζπλαιιαγήο ηεο ρξεσζηηθήο ηνπ θάξηαο, λα βξίζθεη φια ηα ππνθαηαζηήκαηα 

θαη ηα ΑΣΜο ηεο ηξάπεδαο.  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη κεγαιχηεξεο 

ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. Θα πξνεγεζεί φκσο έλαο ζπλνπηηθφο πίλαθαο κε ηνπο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο φισλ ησλ ηξαπεδψλ. 

 

 

 

 



 

ΓΚΑΣΟΤ ΑΡΓΤΡΩ  E-BANKING ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ 

25 

ΜΠ Οικονομική & Επιχειρηςιακή τρατηγική 
Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ – Σμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 

 

 

 

 

Σξάπεδεο  Γηθηπαθνί Σόπνη 

Δζληθή http://www.nbg.gr 

Eurobank http://www.eurobank.gr 

Alpha Bank http://www.alpha.gr 

Πεηξαηψο http://www.piraeusbank.gr/ 

Marfin http://www.marfinegnatiabank.gr 

Millennium http://www.millenniumbank.gr 

Αγξνηηθή http://www.atebank.gr 

Δκπνξηθή http://www.emporiki.gr 

Citibank http://www.citibank.com/greece 

Σαρπδξνκηθφ ηακηεπηήξην http://www.ttbank.gr/ 

 

 

 

http://www.nbg.gr/
http://www.eurobank.gr/
http://www.alpha.gr/
http://www.piraeusbank.gr/
http://www.marfinegnatiabank.gr/
http://www.millenniumbank.gr/
http://www.atebank.gr/
http://www.emporiki.gr/
http://www.citibank.com/greece
http://www.ttbank.gr/
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1.3.1 Δζληθή Σξάπεδα    http://www.nbg.gr/ 

 

Έλα πιήξεο παθέην ππεξεζηψλ e-banking ηφζν γηα ηδηψηεο φζν θαη γηα λνκηθά 

πξφζσπα, πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ε Δζληθή ηξάπεδαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ ινγαξηαζκφο θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ, 

ηξερνχκελνπ ή φςεσο ζε επξψ ζηελ ηξάπεδα. Ζ απφθηεζε πξφζβαζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θνζηίδεη € 7 ή € 3,50 εάλ θάπνηνο αλήθεη ζε κηζζνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δσξεάλ εάλ είλαη θνηηεηήο. 

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε ππνινίπνπ θαη ηειεπηαίσλ θηλήζεσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ 

 Μεηαθνξέο απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε άιινλ 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηεο ηξάπεδαο ή άιισλ 

ηξαπεδψλ, δαλείνπ 

 Πιεξσκέο Γεκνζίνπ 

 Πιεξσκέο ΓΔΚΟ 

 Πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ ηειεθσλίαο  

 Πιεξσκέο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

 Δκβάζκαηα  

 Υξεκαηηζηήξην 

 Αίηεζε κπινθ επηηαγψλ 

 Αιιαγή password 

http://www.nbg.gr/
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 Πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ζπλαιιαγψλ 

ρσξίο έμνδα 

 Με δηαρείξηζε ησλ πξνζεζκηαθψλ 

θαηαζέζεσλ 

 Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αίηεζεο γηα 

πηζησηηθή θάξηα, δάλεην θαη άλνηγκα λένπ 

ινγαξηαζκνχ 

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 0,50 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκψλ Wind € 0,20 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ΔΤΓΑΠ € 0,30 

 Πιεξσκή  πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο 

€ 0,50 

 Έμνδα απφθηεζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο  
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1.3.2 EFG Eurobank – Ergasias   http://www.eurobank.gr 

 

Ζ EFG Eurobank – Ergasias ηξάπεδα έρεη πηνζεηήζεη απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

1999 ην e – Banking. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη εδψ είλαη λα ππάξρεη έλαο 

ινγαξηαζκφο ζηε ηξάπεδα. Γηα ηελ έθδνζε θσδηθψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζην e – 

Banking δελ ππάξρεη θάπνηα ρξέσζε απφ ηελ ηξάπεδα. 

 

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε ππνινίπνπ θαη ηειεπηαίσλ θηλήζεσλ 

ησλ ινγαξηαζκψλ 

 Μεηαθνξέο απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε άιινλ 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηεο ηξάπεδαο ή 

άιισλ ηξαπεδψλ, δαλείνπ 

 Πιεξσκέο Γεκνζίνπ 

 Πιεξσκέο ΓΔΚΟ 

 Πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ ηειεθσλίαο  

 Πιεξσκέο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

 Δκβάζκαηα  

 Υξεκαηηζηήξην 

 Αίηεζε κπινθ επηηαγψλ 

 Γηαρείξηζε πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ 

 

http://www.eurobank.gr/
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 Πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ζπλαιιαγψλ 

ρσξίο έμνδα 

 Γσξεάλ παξνρή θσδηθψλ 

πξφζβαζεο  

 Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αίηεζεο γηα 

πηζησηηθή θάξηα, δάλεην θαη άλνηγκα λένπ 

ινγαξηαζκνχ 

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 0,50 

 Γελ κπνξεί λα γίλεη πιεξσκή ινγαξηαζκνχ 

ΔΤΓΑΠ  

 πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο 

€ 0,50 



 

ΓΚΑΣΟΤ ΑΡΓΤΡΩ  E-BANKING ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ 

30 

ΜΠ Οικονομική & Επιχειρηςιακή τρατηγική 
Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ – Σμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 

 

 

1.3.3 Alpha Bank   http://www.alpha.gr 

 

To Internet Banking μεθίλεζε ζηελ Alpha Bank ην 1998. Γηα λα απνθηήζεη 

θάπνηνο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ρξεηάδεηαη λα ηεξεί ζηελ ηξάπεδα ηνπιάρηζηνλ 

έλα ινγαξηαζκφ ζε Δπξψ θαη θνζηίδνπλ € 7. 

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε ππνινίπνπ θαη ηειεπηαίσλ θηλήζεσλ 

ησλ ινγαξηαζκψλ 

 Μεηαθνξέο απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε άιινλ 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηεο ηξάπεδαο ή 

άιισλ ηξαπεδψλ, δαλείνπ 

 Πιεξσκέο Γεκνζίνπ 

 Πιεξσκέο ΓΔΚΟ 

 Πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ ηειεθσλίαο  

 Πιεξσκέο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

 Δκβάζκαηα  

 Υξεκαηηζηήξην 

 Αίηεζε κπινθ επηηαγψλ 

 Άλνηγκα ινγαξηαζκνχ 

 Γηαρείξηζε πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ 

 

http://www.alpha.gr/


 

ΓΚΑΣΟΤ ΑΡΓΤΡΩ  E-BANKING ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ 

31 

ΜΠ Οικονομική & Επιχειρηςιακή τρατηγική 
Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ – Σμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 

 

 

 

 

 

 

 Πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλαιιαγψλ ρσξίο έμνδα 

φζεο ζπλαιιαγέο θαη αλ 

γίλνπλ ην κήλα 

 Κφζηνο απφθηεζεο θσδηθψλ € 7 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο 

€ 0,50 

 Δληνιέο πηζηψζεσο ινγαξηαζκνχ άιιεο 

ηξάπεδαο € 0,30 
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1.3.4 Σξάπεδα Πεηξαηώο  http://www.piraeusbank.gr/ 

 

Γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο, ηε winbank, ρξεηάδεηαη λα έρεη ζηε ηξάπεδα ηνπιάρηζηνλ έλα ινγαξηαζκφ ή 

κηα πηζησηηθή θάξηα. Σν θφζηνο απφθηεζεο ησλ θσδηθψλ είλαη € 5. 

 

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε ππνινίπνπ θαη ηειεπηαίσλ θηλήζεσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ 

 Μεηαθνξέο απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε άιινλ 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηεο ηξάπεδαο ή άιισλ 

ηξαπεδψλ, δαλείνπ 

 Πιεξσκέο Γεκνζίνπ 

 Πιεξσκέο ΓΔΚΟ 

 Πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ ηειεθσλίαο  

 Πιεξσκέο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

 Δκβάζκαηα  

 πλάιιαγκα  

 Υξεκαηηζηήξην 

 Αίηεζε κπινθ επηηαγψλ, δαλείνπ, πηζησηηθήο θάξηαο  

 Άλνηγκα ινγαξηαζκνχ 

 Γηαρείξηζε πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ 

http://www.piraeusbank.gr/
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 Πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζην 

θαηάζηεκα 

 Πιεξσκή ΓΔΚΟ € 0,30 

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 0,30 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ηειεθσλίαο € 0,30  

 πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο 

€ 0,30  

 θφζηνο απφθηεζεο θσδηθψλ € 5 
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1.3.5 Marfin Egnatia Bank    http://www.marfinegnatiabank.gr 

 

Όπσο φινη γλσξίδνπκε ε ηξάπεδα δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ 

ηξαπεδψλ Marfin, Δγλαηία θαη Λατθή. Ζ ηξάπεδα Δγλαηία ήηαλ ε πξψηε πνπ εηζήγαγε 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1997 ην Internet Banking ζηελ Διιάδα. Γηα λα έρεη πξφζβαζε ν 

πειάηεο ρξεηάδεηαη έλα ηνπιάρηζηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ ηξάπεδα θαη ε 

ρξέσζε είλαη € 9.   

 

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε ππνινίπνπ θαη ηειεπηαίσλ 

θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

 Μεηαθνξέο απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε άιινλ 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηεο ηξάπεδαο 

ή άιισλ ηξαπεδψλ, δαλείνπ 

 Πιεξσκέο Γεκνζίνπ 

 Πιεξσκέο ΓΔΚΟ 

 Πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ ηειεθσλίαο  

 Πιεξσκέο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

 Δκβάζκαηα  

 Υξεκαηηζηήξην 

 πλάιιαγκα  

http://www.marfinegnatiabank.gr/
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 Αίηεζε κπινθ επηηαγψλ  

 Γηαρείξηζε πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ζπλαιιαγψλ 

ρσξίο έμνδα 

 Έμνδα απφθηεζεο θσδηθψλ € 9 

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 1,50 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ € 0,30 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο 

€ 1,50 
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1.3.6 Σξάπεδα Κύπξνπ   http://www.bankofcyprus.gr/ 

 

Καη ε ηξάπεδα Κχπξνπ έρεη εηζάγεη ην Internet Banking ήδε απφ ην 2000. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ελφο θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ε 

απφθηεζε ησλ θσδηθψλ είλαη ρσξίο ρξέσζε.  

 

 

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε ππνινίπνπ θαη ηειεπηαίσλ 

θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

 Μεηαθνξέο απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε άιινλ 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηεο ηξάπεδαο, 

δαλείνπ 

 Πιεξσκέο Γεκνζίνπ 

 Πιεξσκέο ΓΔΚΟ 

 Πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ ηειεθσλίαο  

 Πιεξσκέο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

 Δκβάζκαηα  

 Υξεκαηηζηήξην 

 πλάιιαγκα  

 Αίηεζε κπινθ επηηαγψλ 

 Γηαρείξηζε πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ 

 

http://www.bankofcyprus.gr/
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 Αξθεηά ρξφληα εκπεηξίαο 

ζην e-banking ( απφ ην 

2000 )  

 Γσξεάλ απφθηεζε σδηθψλ 

 Με δπλαηφηεηα  πιεξσκήο πηζησηηθήο θάξηαο 

άιιεο ηξάπεδαο 

 Απφθηεζε ζπζθεπήο S.T.I.C.K., ε νπνία 

θνζηίδεη € 10 εθάπαμ 

 Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αίηεζεο γηα 

πηζησηηθή θάξηα, δάλεην θαη άλνηγκα λένπ 

ινγαξηαζκνχ 

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 1,50 
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1.3.7 Millennium Bank   http://www.millenniumbank.gr 

 

Γηα λα απνθηήζεη θαλείο πξφζβαζε ζην  Internet Banking ηεο ηξάπεδαο πξέπεη 

λα δηαζέηεη ινγαξηαζκφ θαη ρξεσζηηθή θάξηα ζηελ ηξάπεδα θαη νη θσδηθνί ηνπ 

παξέρνληαη εληειψο δσξεάλ. 

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε ππνινίπνπ θαη ηειεπηαίσλ 

θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

 Μεηαθνξέο απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε άιινλ 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηεο ηξάπεδαο 

 Πιεξσκέο Γεκνζίνπ 

 Πιεξσκέο ΓΔΚΟ 

 Πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ ηειεθσλίαο  

 Πιεξσκέο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

 Δκβάζκαηα  

 Υξεκαηηζηήξην 

 Αίηεζε κπινθ επηηαγψλ 

 

 

 

http://www.millenniumbank.gr/
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 Γσξεάλ απφθηεζε 

θσδηθψλ πξφζβαζεο  

 Έμνδα εκβαζκάησλ κεηαμχ € 5 - 125  

 Πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ € 0,45 / 

εληνιή 

 Με ελεκέξσζε γηα ηηο πξνζεζκηαθέο 

θαηαζέζεηο, γηα ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο,  

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεξσκήο 

πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο  

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα  αίηεζεο δαλείνπ, 

αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ θαη πηζησηηθήο 

θάξηαο. 
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1.3.8 Αγξνηηθή ηξάπεδα   http://www.atebank.gr  

 

Καη ε Αγξνηηθή ηξάπεδα έρεη εηζάγεη ην Internet Banking ζηηο ππεξεζίεο ηεο, 

κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε ελφο ηνπιάρηζηνλ ινγαξηαζκνχ ζηελ ηξάπεδα. Σν 

θφζηνο απφθηεζεο πξφζβαζεο αλέξρεηαη ζηα € 7. 

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε ππνινίπνπ θαη ηειεπηαίσλ 

θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

 Μεηαθνξέο απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε 

άιινλ 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηεο 

ηξάπεδαο 

 Πιεξσκέο Γεκνζίνπ 

 Πιεξσκέο ΓΔΚΟ 

 Πιεξσκέο  ινγαξηαζκψλ ηειεθσλίαο  

 Πιεξσκέο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

 Δκβάζκαηα  

 Υξεκαηηζηήξην 

 Αίηεζε κπινθ επηηαγψλ, δάλεην,  

 Γηαρείξηζε πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ 

 

http://www.atebank.gr/
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 Γσξεάλ απφθηεζε 

θσδηθψλ πξφζβαζεο  

 Γσξεάλ φιεο ζρεδφλ νη 

ζπλαιιαγέο  

 Κφζηνο απφθηεζεο θσδηθψλ € 7 

 Υξέσζε εκβαζκάησλ κε έλα πνζνζηφ 0,06 % 

κε ειάρηζην πνζφ ηα € 3 

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεξσκήο 

πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο  
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1.3.9 Δκπνξηθή ηξάπεδα    http://www.emporiki.gr 

 

Ζ εκπνξηθή ηξάπεδα μεθίλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2001 λα πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο Internet Banking.  

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε ππνινίπνπ θαη ηειεπηαίσλ 

θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

 Μεηαθνξέο απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε άιινλ 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηεο ηξάπεδαο 

 Πιεξσκέο Γεκνζίνπ 

 Πιεξσκέο ΓΔΚΟ 

 Πιεξσκέο  ινγαξηαζκψλ ηειεθσλίαο  

 Πιεξσκέο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

 Δκβάζκαηα  

 Υξεκαηηζηήξην 

 Αίηεζε κπινθ επηηαγψλ 

 Γηαρείξηζε πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ 

 Αιιαγή password 

 

 

http://www.emporiki.gr/
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 Γσξεάλ απφθηεζε 

θσδηθψλ πξφζβαζεο  

 Γσξεάλ φιεο νη 

ζπλαιιαγέο  

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 5   

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεξσκήο 

πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο  
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1.3.10 Citibank   http://www.citibank.com/greece 

 

Ζ δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηεο Citibank Online γίλεηαη κέζσ κηαο απιήο 

αίηεζεο πνπ δηαηίζεηαη ζην Γηαδίθηπν θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Citibank. Μφιηο ε 

αίηεζε γίλεη δεθηή, ε πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία Citibank Online γίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ 

ηεο θάξηαο Citibank Card θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ ATM, απαιιάζζνληαο έηζη ην ρξήζηε 

απφ ηελ απνκλεκφλεπζε πνιιψλ θσδηθψλ.  

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε ππνινίπνπ θαη ηειεπηαίσλ 

θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

 Μεηαθνξέο απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε 

άιινλ 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηεο 

ηξάπεδαο 

 Πιεξσκέο Γεκνζίνπ 

 Πιεξσκέο ΓΔΚΟ 

 Πιεξσκέο  ινγαξηαζκψλ ηειεθσλίαο  

 Πιεξσκέο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

 Δκβάζκαηα  

 Υξεκαηηζηήξην 

 Αίηεζε κπινθ επηηαγψλ 

http://www.citibank.com/greece
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 Γηαρείξηζε πξνζεζκηαθψλ 

θαηαζέζεσλ 

 Αιιαγή password 

 Γσξεάλ απφθηεζε 

θσδηθψλ πξφζβαζεο  

 Γσξεάλ ε απνζηνιή 

εκβαζκάησλ πξνο ηξάπεδεο 

ηεο Διιάδαο  

 Πιεξσκή εληνιψλ πξνο  ΟΣΔ, ΗΚΑ θαη ΦΠΑ 

€ 1. 
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1.3.11 Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην            http://www.ttbank.gr/ 

 

        

 

Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην είλαη κία ηξάπεδα ζηελ Διιάδα πνπ δελ έρεη 

ζηηο ππεξεζίεο ηεο ην Internet Banking, ην νπνίν φκσο ζθνπεχνπλ λα ην 

δεκηνπξγήζνπλ ιίαλ ζπληφκσο. 

http://www.ttbank.gr/
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1.3.11 πγθξηηηθόο πίλαθαο ρξεώζεσλ πξόζβαζεο ζην Internet Banking ησλ 

ηξαπεδώλ 

 

Σξάπεδεο Υξεώζεηο ζε € 

Δζληθή 

7 ή 3,5  (εάλ είλαη κηζζνδνηνχκελνο ) /εθάπαμ  

ή δσξεάλ εάλ είλαη θνηηεηήο  

Eurobank δσξεάλ 

Alpha Bank 7/εθάπαμ  

Πεηξαηώο 5/εθάπαμ  

Marfin 9 /εθάπαμ  

Κύπξνπ 10/εθάπαμ  

Millennium δσξεάλ 

Αγξνηηθή 7/εθάπαμ  

Δκπνξηθή δσξεάλ 

Citibank δσξεάλ 

Πίλαθαο 1: ρξεώζεηο e-banking 
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1.3.12 πγθξηηηθόο πίλαθαο παξνπζίαζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ – 

κεηνλεθηεκάησλ ησλ ηξαπεδώλ 

 

Πίλαθαο 3: ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ – κεηνλεθηεκάησλ ησλ 

ππεξεζηώλ ησλ ηξαπεδώλ 

Σξάπεδεο  Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα 

 

 

 

Δζληθή  
 Πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ 

ζπλαιιαγψλ ρσξίο 
έμνδα 

 Με δηαρείξηζε ησλ πξνζεζκηαθψλ 

θαηαζέζεσλ 

 Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αίηεζεο 

γηα πηζησηηθή θάξηα, δάλεην θαη 

άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ 

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 0,50 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκψλ Wind € 0,20 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ΔΤΓΑΠ € 

0,30 

 Πιεξσκή  πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο 

ηξάπεδαο € 0,50 

 Έμνδα απφθηεζεο θσδηθψλ 

πξφζβαζεο  

Eurobank 

 Πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ 

ζπλαιιαγψλ ρσξίο 
έμνδα 

 Γσξεάλ παξνρή 

θσδηθψλ πξφζβαζεο 

 Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αίηεζεο 

γηα πηζησηηθή θάξηα, δάλεην θαη 

άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ 

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 0,50 

 Γελ κπνξεί λα γίλεη πιεξσκή 

ινγαξηαζκνχ ΔΤΓΑΠ  

 πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο 

ηξάπεδαο € 0,50 

Alpha Bank  Πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλαιιαγψλ ρσξίο 

έμνδα φζεο ζπλαιιαγέο 

θαη αλ γίλνπλ ην κήλα 

 Κφζηνο απφθηεζεο θσδηθψλ € 7 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο 

ηξάπεδαο € 0,50 

 Δληνιέο πηζηψζεσο ινγαξηαζκνχ 
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άιιεο ηξάπεδαο € 0,30 

Πεηξαηώο 

 

 Πξαγκαηνπνίεζε φισλ 

ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 
ζην θαηάζηεκα 

 Πιεξσκή ΓΔΚΟ € 0,30 

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 0,30 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ηειεθσλίαο 

€ 0,30  

 πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο 

ηξάπεδαο € 0,30  

 θφζηνο απφθηεζεο θσδηθψλ € 5 

Marfin 

 Πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ 

ζπλαιιαγψλ ρσξίο 
έμνδα 

 Έμνδα απφθηεζεο θσδηθψλ € 9 

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 1,50 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ € 

0,30 

 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο 

ηξάπεδαο € 1,50 

Κύπξνπ 

 Αξθεηά ρξφληα 

εκπεηξίαο ζην e-banking 

( απφ ην 2000 ) 

 Γσξεάλ απφθηεζε 

σδηθψλ 

 Με δπλαηφηεηα  πιεξσκήο 

πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο 

 Απφθηεζε ζπζθεπήο S.T.I.C.K., ε 

νπνία θνζηίδεη € 10 εθάπαμ 

 Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αίηεζεο 

γηα πηζησηηθή θάξηα, δάλεην θαη 

άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ 

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 1,50 

Millennium 

 Γσξεάλ απφθηεζε 

θσδηθψλ πξφζβαζεο 

 Έμνδα εκβαζκάησλ κεηαμχ € 5 - 125  

 Πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ € 

0,45 / εληνιή 

 Με ελεκέξσζε γηα ηηο πξνζεζκηαθέο 

θαηαζέζεηο, γηα ηηο ηηκέο 

ζπλαιιάγκαηνο,  

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεξσκήο 

πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο  

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα  αίηεζεο 

δαλείνπ, αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ 
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θαη πηζησηηθήο θάξηαο. 

Αγξνηηθή 
 Γσξεάλ απφθηεζε 

θσδηθψλ πξφζβαζεο 

 Γσξεάλ φιεο ζρεδφλ νη 

ζπλαιιαγέο 

 Κφζηνο απφθηεζεο θσδηθψλ € 7 

 Υξέσζε εκβαζκάησλ κε έλα 

πνζνζηφ 0,06 % κε ειάρηζην πνζφ ηα 

€ 3 

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεξσκήο 

πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο  

Δκπνξηθή 
 Γσξεάλ απφθηεζε 

θσδηθψλ πξφζβαζεο 

 Γσξεάλ φιεο νη 

ζπλαιιαγέο 

 Έμνδα εκβαζκάησλ € 5   

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεξσκήο 

πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο ηξάπεδαο  

 

Citibank 
 Γσξεάλ απφθηεζε 

θσδηθψλ πξφζβαζεο 

 Γσξεάλ ε απνζηνιή 

εκβαζκάησλ πξνο 

ηξάπεδεο ηεο Διιάδαο 

 Πιεξσκή εληνιψλ πξνο  ΟΣΔ, ΗΚΑ 

θαη ΦΠΑ € 1. 
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1.4  Eπηζθόπεζε ησλ κνληέισλ ηαμηλόκεζεο ησλ ππεξεζηώλ e-banking 

 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα κνληέια 

ηαμηλφκεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ e-banking. Μεηαμχ απηψλ ππάξρεη ην κνληέιν Push 

θαη Pull, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην αλ ε ππεξεζία παξέρεηαη απηφκαηα ή φρη. ην 

κνληέιν Push, ε ηξάπεδα γλσξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ πειάηε ηεο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο απνζηέιιεη ελεκεξψζεηο βαζηζκέλεο ζε έλα 

πξνζπκθσλεζέλ ζχλνιν θαλφλσλ, ρσξίο λα έρνπλ δεηεζεί εθείλε ηε ζηηγκή. ην 

πλεχκα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ιεηηνπξγνχλ νη εηδνπνηήζεηο ζπλαιιαγψλ, ηα ιεγφκελα 

alert, ηα νπνία πιεξνθνξνχλ ηνλ πειάηε γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε 

ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην κνληέιν Pull ν πειάηεο είλαη απηφο 

πνπ θάλεη ξεηή αίηεζε ζηελ ηξάπεδα γηα λα ηνπ παξέρεη κηα ππεξεζία ή πιεξνθνξίεο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθεη ε πιεηνςεθία ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ. 

Δπίζεο, ε ηαμηλφκεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηελ 

θχζε ηεο ππεξεζίαο. Έηζη, πξνθχπηνπλ δχν θχξηεο θαηεγνξίεο, νη ππεξεζίεο 

ελεκεξψζεσλ θαη νη ππεξεζίεο ζπλαιιαγψλ. Καηά ζπλέπεηα, κηα ππεξεζία φπσο ε 

εξψηεζε ππνινίπνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ αλήθεη ζηελ πξψηε θαηεγνξία, ελψ ε 

πιεξσκή ελφο ινγαξηαζκνχ θηλεηήο ηειεθσλίαο αλήθεη ζηε δεχηεξε.  

Ωζηφζν, ε θιαζηθφηεξε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη κε βάζε ην αληηθείκελν ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη είλαη  εμήο: 

 Κηλεηή Γηαρείξηζε Σξαπεδηθώλ Λνγαξηαζκώλ: αλαθέξεηαη ζηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κε πιεξνθνξηαθήο θχζεο πνπ είλαη 
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ζπγθεθξηκέλεο γηα έλα πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

ινγαξηαζκφο ηακηεπηεξίνπ.  

 Κηλεηή Γηαρείξηζε Υξεκαηηζηεξηαθώλ Λνγαξηαζκώλ: αλαθέξεηαη ζε 

ζπλαιιαγέο πνπ δελ έρνπλ πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη είλαη ζπλδεδεκέλεο 

κε έλα ινγαξηαζκφ αμηψλ. 

 Κηλεηέο Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο: πεξηέρνπλ φιεο εθείλεο ηηο ηξαπεδηθέο, 

ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο ππεξεζίεο 

ζπλαιιαγψλ θαη έρνπλ απνθιεηζηηθά ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα.   
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1.5 Πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ πειάηε ( θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ) 

 

Σα ελαιιαθηηθά δίθηπα ησλ ηξαπεδψλ πξνζθέξνπλ κηα ζεηξά απφ νθέιε γηα 

ηνπο ρξήζηεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηδηψηεο είηε γηα επηρεηξήζεηο. 

Δηδηθφηεξα ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ e-banking είλαη ηα εμήο: 

 Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ: είλαη έλαο απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ρξήζεο ηνπ e-banking, θαζψο νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο γίλνληαη απιά 

κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ρσξίο αλάγθε κεηαθίλεζεο θαη κε 

απνθπγή ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο νπξάο. Δθηειεί άκεζα θαη εχθνια ηηο 

ζπλαιιαγέο ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή ηνπ ζε θάπνην ππνθαηάζηεκα.  

 Πξνζβαζηκόηεηα / Δπθνιία: νη πειάηεο (ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο) 

σθεινχληαη ζεκαληηθά απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ e-banking, ην κέξνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηελ ηξάπεδα εχθνια, γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα 24 ψξεο 

ην 24σξν, 365 κέξεο ην ρξφλν αλ απιά επηζθεθηνχλ ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα 

ηεο ηξάπεδάο ηνπο.  Δπίζεο δελ ππάξρεη γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ e-banking. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

πειάηεο κπνξεί απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γεο θαη αλ βξίζθεηαη λα ζπλδεζεί 

κε ηελ ηξάπεδά ηνπ θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο κε κνλαδηθή 

πξνυπφζεζε λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. Δπνκέλσο ην λέν 

ελαιιαθηηθφ θαλάιη δηαλνκήο θαηαξγεί ηα ζχλνξα θαη εθκεδελίδεη ηηο 

απνζηάζεηο. Πιένλ ην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα απέρεη φζν θαη ην πάηεκα ελφο 

θνπκπηνχ ζηνλ ππνινγηζηή. Δπηπιένλ δελ απαηηείηαη απφ ηνλ πειάηε ε 
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πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, φπσο ζπλέβαηλε παιαηφηεξα κε ηνλ 

πξφδξνκν ηνπ Internet Banking ην Home Banking. 

 Κόζηνο: φιεο νη θαηεγνξίεο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πξνζθέξνληαη κε κηθξφηεξν 

θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Έηζη, πξνζηαηεχεη ην 

πνξηνθφιη ηνπ απφ ηε ρξέσζε ηνπ γθηζέ. Έμνδα αδηθαηνιφγεηα, πνπ ην κφλν 

πνπ πξνζθέξνπλ είλαη επηπιένλ θέξδε ζηνπο ηξαπεδίηεο, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εληππσζηαθή αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ πξνκήζεηεο πνπ 

απνηππψλνπλ νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Δθηφο απφ ην 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ κηθξφηεξνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, ν ρξήζηεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κεηψλεη ηε ρξήζε ραξηηνχ, εθ‟ φζνλ νη θαηαζηάζεηο 

ησλ ινγαξηαζκψλ, νη δφζεηο δαλείσλ θιπ παξέρνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Πνηθηιία πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ: Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην e-banking πξνζθέξνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο 

εχρξεζηα εξγαιεία, φπσο απηφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ δφζεσλ δαλείσλ, 

πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη άιια. Ζ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

απηψλ θαζηζηά απνηειεζκαηηθφηεξν ην ρεηξηζκφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ. Δπηπιένλ ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεη 

θαη λα απνθαζίδεη αβίαζηα θαη ρσξίο λα ηνπ γίλεηαη πιχζε εγθεθάινπ. Οη 

επνρέο πνπ ν πειάηεο παξαθαινχζε ηηο ηξάπεδεο έρεη πεξάζεη. Σψξα πηα νη 

ξφινη έρνπλ αληηζηξαθεί. Οη ηξάπεδεο αλνίγνπλ ηα ραξηηά ηνπο ζην Internet 

θαη απηέο είλαη πνπ ςάρλνπλ γηα κειινληηθνχο πειάηεο. 
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1.6 Μεηνλεθηήκαηα γηα ηνλ πειάηε ( θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ) 

 

 Παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ. Παξά ηηο εμειηγκέλεο κεζφδνπο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε ζπρλφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηζέζεσλ απμάλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε απνηέιεζκα λα δηαθπβεχνληαη 

ηεξάζηηα πνζά, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζχκαηα απάηεο 

γίλνληαη επηρεηξήζεηο. Αθφκα θαη νη ηξάπεδεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

κεγάιεο επελδχζεηο ζην ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, έρνπλ ηξσηά ζεκεία ζηα 

ζπζηήκαηά ηνπο πνπ απνηεινχλ θίλδπλν ηφζν γηα ηηο ίδηεο φζν θαη γηα ηνπο 

πειάηεο ηνπο. Οη ειεθηξνληθέο επηζέζεηο κπνξεί λα γίλνπλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο φπσο ε θαηαγξαθή πιεθηξνινγήζεσλ ή ην ιεγφκελν Phishing ηα 

νπνία ζα αλαιχζνπκε ζε επφκελε ελφηεηα. 

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθό. Με ηε ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ν πειάηεο επηζθέπηεηαη ζρεδφλ ειάρηζηα θάπνην 

θαηάζηεκα ηξάπεδαο κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε πξνζσπηθή επαθή θαη 

επηθνηλσλία κε ηνπο ππαιιήινπο. 

 Πξνζαξκνγή κε ηε ηερλνινγία. Απηφ απαηηεί απφ ηνπο πειάηεο λα 

ελεκεξψλνληαη θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο, θάηη πνπ δελ είλαη 

θαζφινπ εχθνιν γηα έλα άηνκν πνπ δελ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλν κε ηε 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Κόζηνο επηθνηλσλίαο. Δηδηθά ζηε ρψξα καο ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη  

αξθεηά αθξηβή ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
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ζε πνιιά ζεκεία δελ ππάξρνπλ πςειέο ηαρχηεηεο γηα λα δηεπθνιπλζεί ν 

ρξήζηεο.  
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1.7 Πιενλεθηήκαηα γηα ηελ ηξάπεδα 

 

Δθηφο, απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ e-banking 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, απφ ηε ρξήζε ηνπ θεξδίδεη θαη ε ηξάπεδα. Παξαθάησ 

παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα. 

 Αύμεζε ησλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ ηνπο, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

πειάηε λα εθηειέζεη ειεθηξνληθά κηα πιεζψξα ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπ πειάηε ζην θαηάζηεκα. Γηα 

παξάδεηγκα, ν πειάηεο κπνξεί λα πιεξψζεη ηελ πηζησηηθή θάξηα πνπ έρεη ζε 

κηα ηξάπεδα απφ ηελ ειεθηξνληθή ηξάπεδα κηαο άιιεο ηξάπεδαο ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε θπζηθή ηνπ παξνπζία ζε θακία απφ ηηο δχν ηξάπεδεο. 

 Αύμεζε ησλ θεξδώλ κέζα απφ ηηο πξνκήζεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη 

(π.ρ. αχμεζε ησλ θεξδψλ απφ εμππεξέηεζε ηξίησλ πξνζψπσλ, φπσο ε 

απνζηνιή εκβαζκάησλ ή νη πάγηεο εληνιέο πιεξσκήο θιπ).  

 Αύμεζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο θαζψο ζε απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη πειάηεο 

πνπ πξνηηκνχλ νη ζπλαιιαγέο ηνπο λα δηεθπεξαηψλνληαη ειεθηξνληθά, ρσξίο 

λα είλαη αλαγθαία ε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζε θάπνην θαηάζηεκα. Έηζη 

απεπζχλνληαη ζε λέα target group φπσο έθεβνη, λένη θαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ 

ειάρηζην ειεχζεξν ρξφλν. 

 πιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ην πειαηνιόγην ηνπο κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ e-

banking, θαζηζηψληαο ηελ πξνψζεζε λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη 

πξνζθνξψλ επθνιφηεξε (γηα παξάδεηγκα ε έθπησζε ζε έμνδα θαη επηηφθην 
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δαλείσλ ζε πειάηεο νη νπνίνη είλαη ήδε θάηνρνη ζπγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ 

πξντφλησλ).  

 πιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ δηεύξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο (κέζσ 

θηιηθψλ ή ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ, γηα παξάδεηγκα ε δσξεάλ πξνψζεζε 

θαξηψλ ζε ζπγγεληθά πξφζσπα θαηφρσλ πηζησηηθήο θάξηαο ή ε παξνρή 

εηδηθψλ πξνζθνξψλ γηα ιήςε δαλείσλ ζε ήδε εγγπεηέο δαλεηνιεπηψλ).  

 Μείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο εκθαλίδεηαη 

απνζπκθφξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηεθπεξαηψλνληαη ζηνλ γθηζέ 

θαηαζηεκάησλ (ιηγφηεξα θπζηθά παξαζηαηηθά, κηθξφηεξνο ρξφλνο 

απαζρφιεζεο ππαιιήισλ ελφο θπζηθνχ θαηαζηήκαηνο θιπ).  

 Σαρύηεξε εμππεξέηεζε πειαηώλ θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεη θαη ηελ επηζπκία 

ησλ πειαηψλ λα ζπλαιιάζζνληαη ειεθηξνληθά. 

 Μηθξόηεξα έμνδα γηα ηνπο πειάηεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη ειεθηξνληθά θάηη 

πνπ ζηελ νπζία εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηελ ηξάπεδα αλ αλαινγηζηνχκε ηα 

έμνδά ηεο γηα ηελ θπζηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

 Πξνζαξκνγή ζην αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

δείρλνπλ φηη αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηηο αγνξάο θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο 

πειάηεο ηνπο φιεο ηηο λέεο ππεξεζίεο. Δπίζεο κε απηφ ηνλ ηξφπν δείρλνπλ ζε 

φιν ην ηξαπεδηθφ θνηλφ θαη φρη κφλν ζηνπο πειάηεο ηνπο φηη 

εθζπγρξνλίδνληαη, επελδχνπλ ζηηο λέεο ππεξεζίεο θαη δελ κέλνπλ θνιιεκέλεο 

ζην παξειζφλ.   
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1.8 Μεηνλεθηήκαηα γηα ηελ ηξάπεδα 

 

 Αδπλακία – Διιείςεηο ζην πεξηβάιινλ επαθήο ησλ ηζηνζειίδσλ e – 

Banking: Απηφ δελ δηεπθνιχλεη ηδηαίηεξα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ 

κεγάιε εμνηθείσζε κε ηνπο Ζ/Τ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ησλ ηξαπεδψλ θαη νη ηξάπεδεο λα 

ράλνπλ έλα πνζνζηφ ησλ πειαηψλ ηνπο.  

 Έιιεηςε αζθάιεηαο: Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απνθεχγνπλ ηηο ζπλαιιαγέο 

κέζσ ηξαπεδψλ εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπο γηα ηελ ειιηπή αζθάιεηα πνπ ππάξρεη 

ζην Γηαδίθηπν. Έιιεηςε επαξθνχο αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ, αμηνπηζηίαο, 

πξνηχπσλ θαη πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο.  

 Αλεπαξθέο εύξνο δώλεο ηειεπηθνηλσληώλ: ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

καο δελ ππάξρνπλ πςειέο ηαρχηεηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν θάηη πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο αλαγθάδνληαο έηζη ηηο ηξάπεδεο λα αλαπηχμνπλ δηθέο 

ηνπο ππνδνκέο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ φινπο ηνπο πειάηεο ηνπο, νη νπνίεο φκσο 

θνζηίδνπλ αξθεηά ρξήκαηα. 

 Κόζηνο: Αλαγθαηφηεηα γηα εηδηθνχο δηαθνκηζηέο Ηζηνχ (Web servers) θαη 

άιιεο ππνδνκέο, επηπιένλ ησλ δηαθνκηζηψλ δηθηχνπ ηα νπνία δεκηνπξγνχλ 

επηπξφζζεην θφζηνο. Δπηπιένλ, ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 

εμαθνινπζνχλ κε γξήγνξν ξπζκφ λα εμειίζζνληαη θαη λα κεηαβάιινληαη θαη 
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επνκέλσο πξέπεη νη ηξάπεδεο λα αθνινπζνχλ ζε απηνχο ηνπο ξπζκνχο, θάηη 

πνπ δεκηνπξγεί θαη άιιν θφζηνο. 

 Πηζαλά πξνβιήκαηα δηα-ιεηηνπξγηθόηεηαο ( interoperability ): δειαδή 

θάπνην ινγηζκηθφ ΖΔ κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειν γηα θάπνην πιηθφ, ή 

κπνξεί λα παξνπζηάδεη αζπκβαηφηεηεο κε θάπνηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ή 

άιια ζπζηαηηθά ππνδνκήο. 
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1.9 Κίλδπλνη 

 

Όπσο είπακε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ e-banking είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

απνξξήηνπ. Καζψο ε ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, δηάθνξα 

θαθφβνπια πξνγξάκκαηα αλαπηχζζνληαη απφ επηηήδεηνπο, κε ζθνπφ λα ππνθιέςνπλ 

δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν.  

Δηδηθφηεξα, νη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ είλαη νη εμήο: 

 Πξνγξάκκαηα Sniffers: Σν Sniffer ( επίζεο επηθαινχκελν network monitor ή 

network analyzer ) είλαη έλα ινγηζκηθφ κε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ 

παθέησλ ελφο δηθηχνπ.  Όηαλ γίλεη αληηιεπηφ θάπνην ην νπνίν ηθαλνπνηεί 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, θαηαγξάθεηαη ζε έλα αξρείν. Σα Sniffers, ινηπφλ, 

παξαθνινπζνχλ θξπθά ηελ θίλεζε ζην δηαδίθηπν θαη πξνζπαζνχλ λα 

αξπάμνπλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ θπθινθνξνχλ ζε απηφ, φπσο θσδηθνχο, 

αξηζκνχο ινγαξηαζκψλ θιπ.  

 Καηαγξαθή πιεθηξνινγήζεσλ » ( key logging ): Αλάινγα κε ηηο επηδηψμεηο 

ηνπ πξνγξακκαηηζηή ην πξφγξακκα, πνπ θπζηθά ν ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμή ηνπ, κπνξεί λα ππνθιέςεη πξνζσπηθά ζηνηρεία κέρξη 

θαη πξνζσπηθνχο θσδηθνχο θαξηψλ θαη ινγαξηαζκψλ θαη λα ρξεψλεη ηνπο 

θαηφρνπο ηνπ.  

  Phishing: Όπσο ην ίδην ην φλνκά ηνπ ππνλνεί -παξαιιαγή ηνπ αγγιηθνχ 

«fishing» (ςάξεκα), ην Phishing αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα απφζπαζεο 
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πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, νηθνλνκηθνχ ζπλήζσο ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη πηζησηηθέο θάξηεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο 

δφισκα θάπνην ςεχηηθν πξφζρεκα.  

Σν Phishing επηρεηξείηαη ζπλήζσο κε ηε απνζηνιή θάπνηνπ spam email, ην 

νπνίν ηζρπξίδεηαη –ςεπδψο- φηη απνζηέιιεηαη απφ θάπνηα ππαξθηή θαη λφκηκε 

εηαηξεία (ηξάπεδα, ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ππεξεζία ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ 

θιπ.), ζε κία πξνζπάζεηα λα παξαπιαλήζεη ηνλ παξαιήπηε θαη λα ηνπ απνζπάζεη 

απφξξεηα πξνζσπηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα. ηε ζπλέρεηα, ηα ζηνηρεία απηά ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο εγθέθαινπο ηεο απάηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλσλ / παξάλνκσλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ.   

Σα email απηά ηζρπξίδνληαη φηη ν παξαιήπηεο απαηηείηαη λα ελεκεξψζεη ή λα 

επαιεζεχζεη άκεζα θάπνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ γηα ιφγνπο αζθαιείαο, θαη ηνλ 

νδεγνχλ κέζσ ζπλδέζκσλ ζε πιαζηά web sites, ηα νπνία κηκνχληαη πνιχ πεηζηηθά 

ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ππαξθηψλ θαη αμηφπηζησλ νξγαληζκψλ. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ε αληηγξαθή είλαη ηφζν θαιή πνπ θαη ν ίδηνο ν internet browser 

«μεγειηέηαη» θαη δείρλεη ζηελ γξακκή ζέκαηνο ηελ αλακελφκελε δηεχζπλζε θαη φρη 

ηελ πξαγκαηηθή δηεχζπλζε ηεο πιαζηήο δηαδηθηπαθήο ηνπνζεζίαο.  

ε κία πξνζπάζεηα λα κεηψζνπλ ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο ηνπ αλππνςίαζηνπ 

παξαιήπηε, νξηζκέλα κελχκαηα απεηινχλ φηη εάλ δελ πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο (ελεκέξσζε, επαιήζεπζε ζηνηρείσλ) εληφο ηνπ ππνδεηθλπφκελνπ –

ζχληνκνπ- ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ν ινγαξηαζκφο ηνπ ζα κπινθαξηζηεί θαη δελ ζα 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη πεξαηηέξσ ζπλαιιαγέο. θνπφο ηνπο είλαη λα 
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εμαλαγθάζνπλ ηνλ παξαιήπηε λα απνθαιχςεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηείηαη ρσξίο 

θαλ λα πξνιάβεη λα εμεηάζεη ηελ γλεζηφηεηα ηνπ κελχκαηνο.  

Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε ν παξαιήπηεο ελφο ηέηνηνπ κελχκαηνο λα 

απνθχγεη ηελ εμαπάηεζε κέζσ Phishing. Σα email πνπ απνζηέιινληαη κνηάδνπλ 

αξθεηά επίζεκα θαη νη πιαζηέο ζειίδεο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παλνκνηφηππεο 

κε ηηο πξαγκαηηθέο, αθνχ δεκηνπξγνχληαη κε αληηγξαθή ηνπ HTML θψδηθά ηνπο.  

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Βξεηαληθή Έλσζε Σξαπεδηθψλ Καξηψλ 

νη ειεθηξνληθέο επηζέζεηο ζεκεηψλνπλ αχμεζε θαηά 16% ην 2010 ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξαζκέλε ρξνληά ελψ νη απάηεο κέζσ πηζησηηθψλ ή ρξεσζηηθψλ θαξηψλ κεηψζεθαλ, 

φπσο δηαπηζηψλεη ε βξεηαληθή έλσζε, θαηά 28%. Δίλαη ε πξψηε θνξά χζηεξα απφ 

ηξία ρξφληα πνπ κεηψλνληαη νη πιαζηνγξαθήζεηο ηα ηξαπεδηθψλ θαξηψλ θαη ην 

γεγνλφο ζα ήηαλ ζίγνπξα επράξηζην αλ δελ έθξπβε ηε ζπλαθφινπζε αχμεζε ησλ 

επηζέζεσλ κέζσ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Οη ζπλνιηθέο απψιεηεο απφ ηηο επηζέζεηο 

ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ Βξεηαλψλ έθζαζαλ ζηα 65,8 εθαη. επξψ (59,7 

εθαη. ζηεξιίλεο) ην 2009 θαηαγξάθνληαο αχμεζε 14% ζε ζρέζε κε ην 2008. Ωζηφζν 

ε αχμεζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο ειεθηξνληθέο επηζέζεηο θαη φρη ζηελ 

παξαδνζηαθή πιαζηνγξάθεζε ή θινπή ηξαπεδηθψλ θαξηψλ. Οη απψιεηεο κέζσ ηνπ 

πιαζηηθνχ ρξήκαηνο ζεκεηψλνπλ κάιηζηα εληππσζηαθή πηψζε θαηά 11%, αλαθέξεη 

ζηελ έξεπλά ηεο ε Έλσζε Σξαπεδηθψλ Καξηψλ. 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε εηαηξεία Trusteer, ζθηαγξαθεί κε ηνλ πιένλ 

αλάγιπθν ηξφπν ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγνληαη νη θαηά θαηξνχο 

επηζέζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ. Μπνξεί ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ εμαπαηψληαη λα 

είλαη πάξα πνιχ κηθξφ, σζηφζν ηα θέξδε είλαη ηεξάζηηα θαη αλέξρνληαη ζε 
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εθαηνκκχξηα επξψ θάζε ρξφλν ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζηνρνπνηνχκελσλ 

αλζξψπσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα εμέηαζε πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ ζεψξεζαλ 

φηη θάλνπλ login ζε ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδάο ηνπο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είραλ 

νδεγεζεί εθεί απφ παξαπιαλεηηθφ κήλπκα. Σν πνζνζηφ ησλ εμαπαηεκέλσλ ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ είλαη πάξα πνιχ κηθξφ θ θηάλεη ην 0,000564%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη πέθηνπλ ζχκαηα 

ειεθηξνληθήο απάηεο αλέξρεηαη ζην  0,47%. Όκσο ηα ζπλνιηθά θέξδε γηα ηνπο 

εγθιεκαηίεο θηλνχληαη κεηαμχ 1,63 θαη 6,37 εθαηνκκχξησλ επξψ ην ρξφλν. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ είλαη ε θαιχηεξε άκπλα απέλαληη ζε ηέηνηεο 

επηζέζεηο. Οη ρξήζηεο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκπηζηεχνληαη ηέηνηα e-

mail θαη λα δίλνπλ ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ απφξξεην. Δπηπιένλ, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ εγθαηαζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο θάπνην πξφγξακκα ην νπνίν 

ζα πξνιακβάλεη ηέηνηνπο είδνπο επηζέζεηο. 
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1.10 Ννκηθά Εεηήκαηα από ηε Γηεμαγσγή Σξαπεδηθώλ πλαιιαγώλ ζην 

Γηαδίθηπν 

 

χκθσλα κε ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ σο  ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

λνείηαη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή πνπ δηεμάγεηαη κεηαμχ ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ 

πειαηψλ ηεο δηακέζνπ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ θαη βνεζάεη ή νδεγεί ζηελ πψιεζε 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Όηαλ απηέο νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ δηαδηθηχνπ, ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα 

Γηεμαγσγή Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ. 

Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ζε πνην πιαίζην πξέπεη λα εληαρζνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο. Ζ αξρηθή ζθέςε νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Internet Banking 

πξέπεη λα εληαρζνχλ, πέξαλ ησλ γεληθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, θαη ζηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο δελ νξηνζεηεί 

πιήξσο ην πξφβιεκα. Ζ παγθφζκηα δηάζηαζε ηνπ Internet επηβάιεη νπνηαδήπνηε 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε απηφ λα εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο δηεζλνχο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη επνκέλσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Internet Banking πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο δηαζπλνξηαθήο παξνρήο ηξαπεδηθψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία 

ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ ίζσο δελ είλαη επαξθή θαη ίζσο θαη άιιεο κέζνδνη, φπσο ε 

απηνξξχζκηζε, ε ζπξξχζκηζε, ή θαη ε βνήζεηα απφ ηελ ίδηα ηελ ηερλνινγία είλαη 

απαξαίηεηεο. 



 

ΓΚΑΣΟΤ ΑΡΓΤΡΩ  E-BANKING ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ 

66 

ΜΠ Οικονομική & Επιχειρηςιακή τρατηγική 
Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ – Σμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 

 

Όπσο φιεο νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, έηζη θαη ην Internet Banking, σο παξνρή 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ηδίσο πξνο θαηαλαισηέο, ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ησλ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ηηο ζρεηηθέο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. Δπνκέλσο, ηζρχεη ε λνκνζεζία γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο:  

1. ηελ επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

2. ηηο δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο  

3. ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δεκνζηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Παξάιιεια, νη ειεθηξνληθά παξερφκελεο ππεξεζίεο δηέπνληαη απφ ηελ 

Οδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, πνπ εηζάγεη ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία « ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο εηαηξείαο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο 

κέζσ δηεχζπλζεο Internet, δελ βξίζθεηαη εθεί πνπ είλαη ε ηερλνινγία πνπ ππνζηεξίδεη 

ηελ ελ ιφγσ δηεχζπλζε νχηε εθεί πνπ παξέρεηαη πξφζβαζε ζηελ ελ ιφγσ δηεχζπλζε, 

αιιά εθεί πνπ αζθεί ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 

Δπνκέλσο θαη ε δηεμαγσγή internet banking  κε βάζε ηελ αλσηέξσ αξρή απφ 

ηελ νπνία κφλν θαη‟ εμαίξεζε επηηξέπεηαη παξέθθιηζε ππάγεηαη ζηελ ηξαπεδηθή 

λνκνζεζία ηνπ «θξάηνπο πξνέιεπζεο» ελψ ππφ ηελ αλσηέξσ έλλνηα ηεο θαζνιηθήο 

ηξαπεδηθήο ππεξεζίαο ππάγεηαη θαη ζε θαλφλεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα πνπ 

πηζαλψο δελ είραλ αξρηθά πξνβιεθζεί γηα ηελ απιή δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. 

Οη ππεχζπλνη γηα ην internet banking πξέπεη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε λα επηδείμνπλ 
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ηδηαίηεξε πξνζνρή επεηδή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ παξνρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζπληζηά θαη πνηληθφ 

αδίθεκα είηε γηα παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα είηε γηα απαγνξεπκέλε δηαθήκηζε. 

πλεπψο ε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην Internet απφ ηξάπεδα εδξεχνπζα 

ζηελ Διιάδα ππάγεηαη ζηελ θείκελε ειιεληθή θαη θνηλνηηθή ηξαπεδηθή θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή λνκνζεζία. Γειαδή σο πξνο ην ζθέινο ηεο ηξαπεδηθήο λνκνζεζίαο 

ηζρχεη ν Ν.2076/92 γηα ηα ρξεκαηνδνηηθά θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ζπλαθνινχζσο νη θαη‟ εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο. Δπνκέλσο νη πξάμεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

εθαξκφδνληαη θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο internet banking. Ωο πξνο ην ζθέινο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηζρχεη ν Ν.2396/96 κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθαλ 

ζηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία νη Οδεγίεο 93/22/ΔΟΚ γηα ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη 93/6/ΔΟΚ γηα ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ  θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. ε 

πεξηβάιινλ internet banking εθαξκφδνληαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη θαη‟ 

εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζεο ξπζκίζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο , ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο  ή άιισλ αξκφδησλ αξρψλ. Πξφζθαηα ξπζκίζηεθε θαη ε εμ 

απνζηάζεσο εκπνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο κε ηελ 

Οδεγία 2002/65/ΔΚ. εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηξαπεδηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ δηέπεη θαη ην internet banking, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα 

γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2331/95 (βι. 

θαη νδεγία 91/308) πνπ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
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Σν ζεζκηθφ πιαίζην πιεξσκψλ , πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην 

internet  banking.νξίδεηαη απφ ηελ Οδεγία 98/26 κε ηελ νπνία έρεη ήδε πξνζαξκνζηεί 

ην ειιεληθφ δίθαην κε ην Ν. 2789/2000. Πεξαηηέξσ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο 

δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο  θαζνξίδεηαη ζηελ Οδεγία 97/5 γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο 

κεηαθνξέο πηζηψζεσλ κέρξη 50.000 επξψ. χκθσλα κε ηελ Οδεγία 97/5 : 

a. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο επζχλεηαη ε ηξάπεδα ηνπ εληνιέα. 

b. Θεζπίδεηαη ππνρξέσζε γηα αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ πξηλ 

θαη κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο..  

c. Ζ εληνιή πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

d. Πξνβιέπνληαη εηδηθέο δεζκεχζεηο γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηα έμνδα θαη 

e. πξνβιέπεηαη εηδηθή απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο. 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 2560/2001 ζρεηηθά 

κε ηηο δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο ζε επξψ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ δηαθάλεηα ησλ εμφδσλ 

πνπ επηβάιινληαη θαη επζπγξακκίδεη ην χςνο ηνπο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο εληφο ΔΔ. 

ηελ Διιάδα ξεηή αλαθνξά ζην internet banking ππάξρεη ζηελ Πξάμε πκβνπιίνπ 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 50/31.7.2002: ¨θαζορηζκός πιαηζίοσ επίβιευες ζσζηεκάηφλ 

πιερφκώλ»  ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη άζθεζε επίβιεςεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο θαη ζηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο θαη ζηα ππνζηεξηθηηθά πξντφληα  ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξσκήο ελψ ζην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε 

γηα internet  θαη mobile banking γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη φηη θαη πξαθηηθά ε θεληξηθή 

ηξάπεδα επηζπκεί λα ζέζεη ππφ ηελ επνπηεία ηεο θαη ην internet  banking. 

Ηδηαίηεξν πξφβιεκα θαηά ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζην Internet πξνθχπηεη 

ζηελ δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ειεθηξνληθήο πξφηαζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο 
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ειεθηξνληθήο απνδνρήο ψζηε αθνχ επξεζεί ην εθαξκνζηέν δίθαην λα θξηζνχλ ε 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ε ηήξεζε ηχπνπ αιιά θαη ηπρφλ ειαηηψκαηα ηεο 

βνχιεζεο. Αληίζεηα ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζην internet banking δελ θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη ην ίδην γεληθφ πξφβιεκα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνο ην παξφλ 

ε δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ βαζίδεηαη ζε πξνυθηζηάκελε ηξαπεδηθή ζχκβαζε ζηελ 

νπνία ηα κέξε έρνπλ ζπκβιεζεί εγγξάθσο (π.ρ. ζχκβαζε θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ) , 

αιιά θαη ζε εηδηθή ζχκβαζε δηεμαγσγήο ζπλαιιαγψλ κέζσ Internet, ζηελ νπνία 

ζπκθσλείηαη ην αθξηβέο πεξηερφκελν αιιά θαη ε δηαδηθαζία απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

ηελ πξάμε γηα ιφγνπο αζθαιείαο ρνξεγνχληαη εηδηθνί θσδηθνί αξηζκνί θαη 

ζπλζεκαηηθά γηα ηελ θχιαμε θαη ηελ ρξήζε ησλ νπνίσλ δεζκεχεηαη ν ζπκβαιιφκελνο 

ν νπνίνο ζπλήζσο αλαιακβάλεη θαη ηελ επζχλε  γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα 

δηεμαρζνχλ κε δφιηα ρξήζε απηψλ ησλ θσδηθψλ θαη ησλ ζπλζεκαηηθψλ. 
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Κεθάιαην 2
ν
 

 

2.1 Σν Mobile Banking 

 

Οη ζπλζήθεο νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη ζηελ παγθφζκηα ηξαπεδηθή αγνξά κε 

ηελ αχμεζε ηεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ γηα θνξεηφηεηα νδεγνχλ ζηε ζπλερή αιιαγή 

ησλ κέρξη ηψξα πθηζηάκελσλ δηθηχσλ δηαλνκήο ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ. 

Παξάγνληεο φπσο ε απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε ζχγθιηζε ησλ 

νηθνλνκηψλ φινπ ηνπ θφζκνπ, ε φμπλζε ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ, νη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη γεληθφηεξα ε δηάδνζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη θηλεηνχ εκπνξίνπ ήηαλ ε αθνξκή γηα ηα ξαγδαία αλάπηπμε 

ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο. 

Καηά ζπλέπεηα ηα ειεθηξνληθά θαλάιηα δηαλνκήο πνπ απαξηίδνπλ απηή ηελ 

εμππεξέηεζε λέαο γεληάο είλαη φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη είλαη ΑΣΜ, ηα θέληξα 

ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο ( Phone Banking ), ην Internet Banking. Όκσο φιε απηή 

ε ξαγδαία αλάπηπμε πνπ πξναλαθέξακε νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ θέληξνπ 

εμππεξέηεζεο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ην ιεγφκελν Mobile Banking ( ή Mobile 

Internet ).  

Σν Mobile Banking είλαη έλαο φξνο πνπ «εθεπξέζεθε» απφ ηα ηκήκαηα 

marketing ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δπλαηφηεηαο 

αζχξκαηεο πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν κε ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη άιισλ 

ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ. ήκεξα, ηα πεξηζζφηεξα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο 
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επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα 

ειέγρνπλ, αλεμαξηήησο ηφπνπ θαη ρξφλνπ, ηελ ειεθηξνληθή ηνπο αιιεινγξαθία, λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζην World Wide Web, αιιά θαη λα εθκεηαιιεχνληαη 

φιεο ηηο γλψξηκεο ππεξεζίεο ηνπ Internet. πλήζσο ε αζχξκαηε πξφζβαζε ζην 

Internet πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ GPRS. Ηθαλνπνηεηηθέο 

ηαρχηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ παξέρνπλ ηα δίθηπα 2.5G θαη 3G.  

Οπζηαζηηθά κε ηνλ φξν Mobile Internet πεξηγξάθεηαη ε δπλαηφηεηα 

αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν γηα πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο, αλάθηεζε e-

mail, αιιά θαη γηα ηε πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε άιιε παξερφκελε ππεξεζία. 

Οπζηαζηηθά δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά κε ην «θνηλφ» Internet, κφλν πνπ ε πξφζβαζε 

ζε απηφ πξαγκαηνπνηείηαη αζχξκαηα, κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα 

ζχγρξνλα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Έηζη θαιχπηεηαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ παξέρνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηφζν 

κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ θαηαζηεκάησλ φζν θαη κέζσ ησλ άιισλ ελαιιαθηηθψλ 

δηθηχσλ δηαλνκήο, θαηαξγψληαο νπζηαζηηθά ηε ζηελφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ mobile internet πξέπεη λα 

κεηαηξέςεη ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ζε έλα αζχξκαην data / fax modem θαη θπζηθά 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ ππνινγηζηή. Θα πξέπεη αξρηθά λα 

ζπλδέζνπκε είηε ελζχξκαηα είηε αζχξκαηα ην θηλεηφ κε ηνλ Ζ/Τ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε «δηαζχλδεζε» κε ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ Internet. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κηα απιή ζχλδεζε data (CSD), ηηο ππεξεζίεο GPRS, πνπ πξνζθέξνπλ 

ζαθψο πην γξήγνξεο ηαρχηεηεο ιήςεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 
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αδηάθνπεο πξφζβαζεο. Σα δίθηπα 3G παξέρνπλ αθφκε πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα, 

θαζψο ε ηαρχηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ είλαη αθφκε πςειφηεξε.  

Δλαιιαθηηθά, αλ θάπνηνο δελ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θηλεηφ ηνπ θαη 

έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θνξεηφ ππνινγηζηή, κπνξεί λα πξνκεζεπηεί θάπνηα απφ ηηο 

θάξηεο PCMCIA, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ππνδνρή γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαξηψλ SIM θαη 

επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζην Internet κέζσ ησλ δηθηχσλ 2.5G θαη 3G.  

Γηα ηελ πξφζβαζε ζην mobile internet είλαη απαξαίηεην έλα θηλεηφ ηειέθσλν, 

ηερλνινγίαο 2.5G ή 3G θαη έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη 

λα ηα ζπλδέζνπκε ρξεζηκνπνηψληαο είηε USB ή ζεηξηαθφ θαιψδην, είηε ηε ζχξα 

ππεξχζξσλ, είηε ηελ ηερλνινγία Bluetooth. 

Βέβαηα, ε πξφζβαζε ζην Internet κέζσ ηεο ππεξεζίαο GPRS απνηειεί ηελ πην 

ζπκθέξνπζα ιχζε (Ηαλνπάξηνο 2005) αθνχ ηα πεξηζζφηεξα θηλεηά πνπ δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά ππνζηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Μνινλφηη ην GPRS παξέρεη 

αηζζεηά ρακειφηεξε ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ απφ ηα δίθηπα 3G, ν ρξήζηεο 

δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαθχγεη ζηελ αγνξά λένπ θηλεηνχ γηα λα κπνξέζεη λα 

πινεγεζεί αζχξκαηα ζην Γηαδίθηπν.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ GPRS είλαη ε δηαξθήο ζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν 

(always on), θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θσλεηηθψλ θιήζεσλ, ρσξίο 

λα δηαθνπεί ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ρξέσζε είλαη αλάινγε κε ηνλ φγθν ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη θαη φρη αλάινγε κε ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο. 

Παξάιιεια, ε ηαρχηεηα πνπ παξέρεη είλαη αηζζεηά βειηησκέλε απφ απηή ησλ απιψλ 

θπθισκάησλ CSD (ππεξεζία Data θαη Fax) θαη θζάλεη ηα 53,6 kbits / s. 
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πλνπηηθά, ε πξφζβαζε ζην Internet κέζσ ηεο ηερλνινγίαο 3G έρεη αλάινγα 

πιενλεθηήκαηα κε ηελ πξφζβαζε ζην Internet κέζσ GPRS, σζηφζν ε ηαρχηεηα 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ αγγίδεη ηα 384kbit/s θαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηή κηαο 

ζχλδεζεο DSL. Μεηνλέθηεκα ησλ δηθηχσλ ηξίηεο γεληάο είλαη ε αλεπαξθήο θάιπςε, 

ε νπνία πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, φπσο ε Αζήλα, ε 

Θεζζαινλίθε, ε Πάηξα θαη ην Ζξάθιεην (Φεβξνπάξηνο 2005) θαη ζηγά ζηγά 

εμαπιψλεηαη ζε φιε ηε ρψξα.  
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2.2 Οη βαζηθνί θνξείο ηνπ Mobile Banking 

 

Σν Mobile Banking είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ησλ ηξαπεδψλ κε ηηο 

εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ηφζν θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ φζν θαη ινγηζκηθνχ. Οη θνξείο απηνί δεκηνπξγνχλ ηελ απαξαίηεηε 

ππνδνκή γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θηλεηψλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Όκσο ν θαζέλαο 

απφ ηνπο παξαπάλσ μερσξηζηά έρεη ηηο δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο αιιά θαη 

βιέςεηο γηα ηελ αγνξά. 

Οη ηξάπεδεο ζέινπλ λα ζπληεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο σο ν θεληξηθφο θνξέαο 

παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά. Παξάιιεια, φκσο 

ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξεο κειέηεο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο 

πειαηεηαθήο ηνπο βάζεο, κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Έηζη κε ζηφρν ηε 

πξνζέγγηζε λέσλ πειαηψλ αιιά θαη ηε δηαηήξεζεο ηεο ππάξρνπζαο πειαηείαο 

εηζέξρνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηαθήο παξέρνληαο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ, σο γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ πιεξσκψλ. 

Οη εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ ηελ άιιε πιεπξά έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηε 

παξνρή αζχξκαησλ ππεξεζηψλ αηρκήο θαη ηελ αχμεζε ηεο θίλεζεο ζηα δίθηπά ηνπο. 

Σν Mobile Banking πξνζθέξεη κηα ζίγνπξε νδφ γηα ηελ επίηεπμε αλάπηπμεο κε 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ εζφδσλ. Σα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά ζε ρψξεο φπνπ 

ε δηείζδπζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ παξνπζηάδεη ηνλ θνξεζκφ φπσο νη ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Αζίαο. Δπηπιένλ νη πάξνρνη αζχξκαηεο πξφζβαζεο ( Wireless Service 

Providers ή WSP ) ρξεζηκνπνηνχλ ην Mobile Banking σο δηαθήκηζε γηα λα 
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πξνζειθχζνπλ λένπο πειάηεο θαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηνπο ήδε ππάξρνληεο. ηελ 

Διιάδα νη βαζηθνί πάξνρνη αζχξκαηεο πξφζβαζεο είλαη νη εμήο: Vodafone, Cosmote 

θαη Wind θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο 3G.  

Οη εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία εμειηγκέλσλ εθαξκνγψλ. Σν Mobile Banking 

πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ πξνηχπσλ κε ζηφρν ηελ εμέιημε. Οη εηαηξείεο 

ινγηζκηθνχ εθκεηαιιεχνληαη απηά ηα πξφηππα θαη καδί κε ηελ πξνζαξκνζκέλε 

αλάπηπμε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηε δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ. 
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2.3 Σερλνινγία ηνπ Mobile Banking 

 

Ζ ηερλνινγία παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηψλ νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Καζψο νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ απφ πνιιά δηαθνξεηηθά 

θαλάιηα, νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Έηζη, ην Mobile Banking ζηεξίρηεθε ζε θηλεηέο 

εθαξκνγέο ησλ αθφινπζσλ θαλαιηψλ: 

A. Short Messaging Service SMS 

B. Wireless Application Protocol WAP 

C. Interactive Voice Response IVR 

D. Standalone Mobile Application SMAC 

A. Σν Mobile Banking κέζσ SMS απνηειεί ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηξφπν 

δηεθπεξαίσζεο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, σο ην παιαηφηεξν θαλάιη δηαλνκήο. 

Βαζίδεηαη ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ θεηκέλσλ κέρξη 160 ραξαθηήξσλ ησλ 7 

bit θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην πξφηππν GSM. Ο πειάηεο ζηέιλεη έλα 

θσδηθνπνηεκέλν SMS ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη 

παξαιακβάλεη άκεζα απφ ηνλ SMS εμππεξεηεηή ηεο ηξάπεδαο έλα απαληεηηθφ 

κήλπκα πνπ πεξηέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία.  

Ζ παξαπάλσ ππεξεζία είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο ζπζθεπψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σν 86 % ησλ Δπξσπαίσλ ελειίθσλ ρξεζηκνπνηεί θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο Mobile Banking θάζε 



 

ΓΚΑΣΟΤ ΑΡΓΤΡΩ  E-BANKING ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ 

77 

ΜΠ Οικονομική & Επιχειρηςιακή τρατηγική 
Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ – Σμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 

 

πειάηεο κε έλα θηλεηφ ηειέθσλν είλαη δπλεηηθφο ρξήζηεο, επεηδή φια ηα ηειέθσλα 

ππνζηεξίδνπλ SMS. 

Αλ θαη ε ππεξεζία SMS απαηηεί ηε κηθξφηεξε πξνζπάζεηα απφ άπνςε 

θφζηνπο θαη ρξφλνπ πινπνίεζεο, δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ηδηαίηεξα ηηο ππεξεζίεο ζπλαιιαγψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη 

πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο έρνπλ πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ηεο ζηηο ππεξεζίεο ζπλαιιαγψλ. 

Σν παξαπάλσ γεγνλφο, βέβαηα, έρεη λα θάλεη θαη κε ηα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο κία ηξάπεδα, φπσο θαη κε ηε δηείζδπζε ηεο θηλεηήο ηερλνινγίαο ζε κία 

ρψξα θαη ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη άιια θαλάιηα 

δηαλνκήο, πέξαλ ηνπ SMS. Σέινο, έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ ην Mobile 

Banking κέζσ SMS δελ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζπλαιιαγψλ είλαη ε έιιεηςε 

αζθάιεηαο, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη εθηθηή ε 

θξππηνγξάθεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη αξθεηέο ηξάπεδεο 

ρξεζηκνπνηνχλ Dial Up εμππεξεηεηέο γηα ηε δηαζηαχξσζε ηνπ πξνδεισκέλνπ 

αξηζκνχ ηειεθψλνπ απφ ην νπνίν γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο. 

B. Σν Mobile Banking κέζσ WAP βαζίζηεθε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ e – banking κε 

ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ηνπ θηλεηνχ δηαδηθηχνπ. Ωζηφζν, αλ θαη ε εκθάληζή 

ηνπ έγηλε ζρεδφλ παξάιιεια κε ην SMS θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα δεχηεξεο 

γεληάο, δελ είρε ηελ ίδηα απήρεζε. Οη ηξάπεδεο δηαηεξνχλ WAP sites φπνπ νη 

πειάηεο ηνπο έρνπλ πξφζβαζε κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ θσδηθψλ θαη απφ ηα 

νπνία κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηφζν πιεξνθνξηαθήο θχζεο φζν θαη 

εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πειάηεο κέζσ ηνπ WAP 

browser πνπ είλαη εμνπιηζκέλν ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν θάλεη αίηεζε γηα κηα 
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ππεξεζία θαη ιακβάλεη ζηελ νζφλε ηνπ, κε ηε βνήζεηα κηαο πχιεο WAP, 

πεξηερφκελν, ην νπνίν είηε είλαη απνζεθεπκέλν είηε δεκηνπξγείηαη εθείλε ηε 

ζηηγκή απφ έλαλ εμππεξεηεηή, φπσο αθξηβψο θαη ζην Internet. Όζνλ αθνξά 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

πξσηφθνιιν WTLS, αλάινγν ηνπ SSL / TLS ζην e – banking, γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε θαηά ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ, ελψ απαξαίηεην είλαη ηφζν ην 

PIN γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πειάηε φζν θαη ν ΣΑΝ γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε 

ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ππεξεζηψλ WAP έγθεηηαη ζηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ WAP, ρσξίο ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα νηθείν 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ ρξήζηε, αλάινγν ηνπ θιαζηθνχ δηαδηθηχνπ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ. Ωζηφζν, δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο χπαξμεο WAP 

browser ζην θηλεηφ, νη ηξάπεδεο ράλνπλ κεγάιν θνκκάηη αγνξάο. 

Με ηελ ίδηα ινγηθή επρξεζηίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαη ην i – mode ηεο 

ΝΣΣ DoCoMo, πνπ μεθίλεζε απφ ηελ Ηαπσλία θαη ηείλεη λα πάξεη ηελ ζέζε ηνπ WAP 

σο θαλαιηνχ δηαλνκήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ πιαηθφξκα i – mode, ε νπνία ζηελ 

Διιάδα πξνζθέξεηαη πξνο ρξήζε απφ ηελ Cosmote, ρξεζηκνπνηεί i – HTML, αληί γηα 

WML, ελψ ζηεξίδεηαη ζηα ηδηφθηεηα πξφηππα ALP θαη TLP ηεο DoCoMo. Ζ 

κεηαηξνπή ησλ HTML ηζηνζειίδσλ ζε format ζπκβαηφ ηνπ i – mode είλαη εχθνιε θαη 

γξήγνξε, αθνχ ε i – HTML, απνηειεί ππνζχλνιν ηεο HTML, κε απνηέιεζκα ηε 

ξαγδαία αχμεζε ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ηε δεκηνπξγία νιφθιεξνπ νηθνζπζηήκαηνο 

4000 παξφρσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αξθεηψλ ηξαπεδψλ. Απνηειεί δειαδή κηα 
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πιήξεο αζχξκαηε ππεξεζία δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην i – 

mode είλαη βαζηζκέλν ζηε κεηαγσγή ηνπ παθέηνπ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηε ζπλερή 

ζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ, θαη ρξεζηκνπνηεί ην SSL γηα ηε θξππηνγξάθεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

C. Όπσο νξίζηεθε θαη ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο, ην Mobile Banking κέζσ IVR ή 

κέζσ ηειεθσληθνχ θέληξνπ πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Όζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ην IVR είλαη κηα ηειεθσληθή 

εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ζηνλ θαινχληα λα δηαρεηξίδεηαη έλα θσλεηηθφ κελνχ 

θαη ιεηηνπξγεί κέζσ κηαο ζεηξάο πξνθαζνξηζκέλσλ αξηζκψλ ηειεθψλνπ πνπ ε 

ηξάπεδα έρεη γλσζηνπνηήζεη. Έηζη ν πειάηεο ν πειάηεο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

δηθηχσλ Mobile Banking θαη Phone Banking θαιψληαο έλαλ IVR αξηζκφ 

αθνχεη έλα ερνγξαθεκέλν εηζαγσγηθφ κήλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα 

επηιέμεη απφ ην δηαζέζηκν κελνχ κε ην πιεθηξνιφγην ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

ηελ ππεξεζία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, αιιειεπηδξψληαο κε ην πξφγξακκα θσλήο. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θσλεηηθψλ εληνιψλ ηνπ 

πειάηε, δεδνκέλσλ απφ ην πιεθηξνιφγην θαη ζηελ νπζία ην ηνληθφ ζχζηεκα.  

Οη ππεξεζίεο IVR έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαη επηθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζε ζπλαιιαγέο ελεκεξψζεσλ, ελψ ε ρξήζε ηνπο ζεσξείηαη πην αθξηβή ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαλάιηα δηαλνκήο αθνχ γεληθά ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

θσλεηηθήο θιήζεο κέζεο δηάξθεηαο ελφο ρξήζηε είλαη πην αθξηβή απφ ηελ απνζηνιή 

SMS ή ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ WAP θαη SMAC. Καηά αλαινγία κε ηηο ππεξεζίεο 

SMS, ε αζθάιεηα είλαη ειιηπήο, αθνχ δελ είλαη δπλαηή ε θξππηνγξάθεζε. Ωζηφζν, 
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νη πειάηεο πξνζηαηεχνληαη ελ κέξεη κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ θσδηθψλ θαη κε ηνλ 

έιεγρν ηνπ αξηζκνχ ηειεθψλνπ κέζσ ελφο Dial Up εμππεξεηεηή. 

D. Σν Mobile Banking κέζσ εθαξκνγψλ SIM Application Toolkit ή J2ME 

αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ηελ πην πιήξε πξνζέγγηζε απφ άπνςε εκπεηξίαο γηα 

ην ρξήζηε θαη ζπλεπψο ηελ πην επηθεξδήο. Οη απηφλνκεο θηλεηέο εθαξκνγέο 

πειάηε, πνπ απνηεινχλ ηε γεληθή θαηεγνξία, απαηηνχλ ην θαηέβαζκα ζηε 

κλήκε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ζηε SIM Card εθαξκνγψλ θηλεηνχ 

δηαδηθηχνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ πεξηβάιινληνο 

αλάπηπμεο. Παξάιιεια, κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνγξακκάησλ, ην 

ινγηζκηθφ ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο δηακνξθψλεη ην πεξηερφκελν ζχκθσλα κε ην 

πξνθίι ηνπ ρξήζηε, απμάλνληαο ηελ επρξεζηία. Οη πειάηεο, αθνχ 

νινθιεξψζνπλ ηελ αξρηθή δηαδηθαζία, ζπλδένληαη κε ηνλ εμππεξεηεηή ηεο 

ηξάπεδαο κέζσ ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο αζχξκαησλ ππεξεζηψλ θαη είλαη ζε 

ζέζε λα δηεθπεξαηψζνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. ηελ Διιάδα νη ηξάπεδεο δελ έρνπλ εθκεηαιιεπηεί αθφκα ην 

ζπγθεθξηκέλν θαλάιη δηαλνκήο παξ‟ φιν πνπ είλαη αξθεηά ππνζρφκελν. 

Ζ επηθνηλσλία ζηηο ππεξεζίεο  SIM Application Toolkit ή J2ME 

πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν κέζσ SMS φζν θαη κέζσ WAP, ελψ ν πξνγξακκαηηζκφο 

βαζίδεηαη ζε Java θαη XML γηα ηηο εμειηγκέλεο εθδφζεηο. Βαζηθά κεηνλεθηήκαηα, 

φκσο απηψλ ησλ απηφλνκσλ εθαξκνγψλ απνηεινχλ ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο 

εθαξκνγψλ ζηε SIM Card κφλν απφ ηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ε αδπλακία 

δηακφξθσζεο ησλ εθαξκνγψλ ζχκθσλα κε θάζε κνληέιν θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζην 

νπνίν ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ. Ωζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην επίπεδν 
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αζθάιεηαο είλαη πνιχ πςειφ, παξέρνληαο ηε δηαζθάιηζε ηνπ πειάηε θαηά ηε 

δηάξθεηα  φιεο ηεο ζχλδεζεο, αθφκα θαη θαηά ηελ αληαιιαγή SMS κε ζπκκεηξηθή θαη 

αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε.  
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2.4 WAP BANKING 

 

Σν WAP είλαη έλα αλνηρηφ δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ κεηαθνξά θαη παξνπζίαζε 

δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθά θηλεηά ηειέθσλα, PDAs θαη άιια αζχξκαηα ηεξκαηηθά. Σν 

πξσηφθνιιν απηφ αλαπηχρζεθε ην 1997 απφ ηνλ νξγαληζκφ WAP Forum, κε 

πξσηνζηαηνχζεο εηαηξείεο ηηο Nokia, Ericsson, Motorola Unwired Planet, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε θνηλά απνδεθηψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζηα αζχξκαηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ αζχξκαηεο ζπζθεπέο. Δίλαη 

πξνθαλέο ινηπφλ φηη ην WAP ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηα αζχξκαηεο 

κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Μάιηζηα, δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ηαπηίδνπλ ην WAP 

κε ην Internet ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

Σν κνληέιν κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπ WAP έρεη επηξξνέο απφ ην δηαδίθηπν, 

γεγνλφο αλακελφκελν ιφγσ ηνπ απηνζθνπνχ ηνπ, θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αληαιιαγή 

κελπκάησλ εμππεξεηνχκελνπ θαη εμππεξεηεηή. ηε βαζηθή εθδνρή ηνπ κνληέινπ, ν 

εμππεξεηνχκελνο θάλεη κηα αίηεζε πξνο ηνλ εμππεξεηεηή πνπ κε ηα ζεηξά ηνπ 

απαληά κε ην πεξηερφκελν. Γηα ηελ επηθνηλσλία, φκσο, ησλ δχν κειψλ είλαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε κηαο πχιεο WAP, ή αιιηψο WAP Proxy, ε νπνία παίδεη ην ξφιν 

ηνπ ελδηάκεζνπ – κεηαθξαζηή κεηαμχ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο θαη ηνπ εμππεξεηεηή. 

Έηζη ε επηθνηλσλία ηεο πχιεο κε ηνλ θηλεηφ ζηαζκφ γίλεηαη κε βάζε ηα πξσηφθνιια 

ηνπ WAP ελψ κε ηνλ εμππεξεηεηή κε βάζε ηα πξσηφθνιια ηνπ Internet. Σα πέληε 
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πξσηφθνιια ηνπ WAP αληηζηνηρνχλ ζηα πέληε επίπεδα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

πξνηχπνπ θαη είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Wireless Application Environment ( WAE ): Απηφ ην επίπεδν είλαη πνπ 

ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ηνπο πξνγξακκαηηζηέο επεηδή πεξηέρεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο θαη ην πεξηερφκελν γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ αγξνηηθήο αλάπηπμεο, WML θαη WMLScript. 

2. Session Layer ( WSP ): ε αληίζεζε κε HTTP,  ην WSP έρεη ζρεδηαζηεί απφ 

ην WAP Forum γηα ηε γξήγνξε δηαθνπή ζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο. 

3. Transaction Layer ( WTP ): Ζ WTP ηξέρεη πάλσ απφ κηα ππεξεζία 

datagram φπσο User Datagram Protocol (UDP) θαη απνηειεί κέξνο ηεο ζεηξάο 

πξνηχπσλ γηα ηα πξσηφθνιια TCP / IP θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη 

ελα απινπνηεκέλν πξσηφθνιιν, θαηάιιειν γηα ρακεινχ εχξνπο δψλεο 

αζχξκαηνπο ζηαζκνχο.  

4. Security Layer ( WTLS ): ην WTLS  ελζσκαηψλεη ραξαθηεξηζηηθά 

αζθάιεηαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ έδξα Transport Layer Security (TLS). 

Πεξηιακβάλεη έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο ηδησηηθήο δσήο, 

ηελ άξλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ ηαπηφηεηαο. 

5. Transport Layer ( WDP ): Ζ WDP επηηξέπεη ε WAP λα είλαη ζηνλ θνκηζηή, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ επηπέδνπ κεηαθνξψλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

ζηνλ θνκηζηή.. Ζ WDP παξνπζηάδεη κηα ζπλεπή κνξθή δεδνκέλσλ ζε 

πςειφηεξα επίπεδα ηνπ πξσηνθφιινπ WAP, πξνζθέξνληαο, έηζη ην 

πιενλέθηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ θνκηζηή γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

εθαξκνγψλ. 
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Κάζε έλα απφ απηά ηα επίπεδα παξέρεη κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε επαθή κε ην 

επίπεδν πάλσ απφ απηφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 

ζηξψκαηνο είλαη δηαθαλήο ή αφξαηε γηα ηα ζηξψκαηα πάλσ απφ απηφ. Ζ πνιπεπίπεδε 

αξρηηεθηνληθή επηηξέπεη ζε άιιεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ην WAP-ζηνίβα επίζεο. Απηφ θαζηζηά δπλαηή ηε 

ρξήζε ηνπ WAP-ζηνίβα γηα ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο πνπ ζήκεξα δελ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην WAP.  

 

 

 

 

 

 

Οη ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ αζχξκαηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ελφο 

ελζσκαησκέλνπ θπιινκεηξεηή ηνπο είλαη ζε ζέζε λα επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο 

ζρεδηαζκέλεο ζε Wireless Mark – up Language ( WML ), νη νπνίεο είηε είλαη 
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απνζεθεπκέλεο ζηνλ εμππεξεηεηή είηε δεκηνπξγνχληαη δπλακηθά κε ηελ απνζηνιή 

ηεο αίηεζεο. Δπηπιένλ, ν browser ηεο αζχξκαηεο ζπζθεπήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο επαθήο κε ην ρξήζηε. 

Σν WAP Banking αξρηθνπνηείηαη κε ηελ είζνδν ηνπ πειάηε ζηνλ 

θπιινκεηξεηή ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ θαη κέζσ ηνπ παξφρνπ, ηε ζχλδεζε κε ην 

WAP site ηεο ηξάπεδαο. Καζψο, ν WAP browser παξέρεη ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ελφο 

WEB browser εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ιεηηνπξγηθφηεηαο κηαο αζχξκαηεο 

ζπζθεπήο, ν ρξήζηεο έρεη ηελ αίζζεζε πξφζβαζεο δηαδηθηπαθψλ ηζηνζειίδσλ ζε 

κηθξνγξαθία, φπνπ κπνξεί λα πινεγεζεί εχθνια κε ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο κηαο θηλεηήο ηζηνζειίδαο ηξάπεδαο 

είλαη φζν ην δπλαηφλ εχρξεζην, παξά θαιαίζζεην ( αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο «θαιαίζζεησλ» ηζηνζειίδσλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο ), ρσξίο παξάιιεια λα ζηεξείηαη δηαζέζηκσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν Web Portal. Όζνλ αθνξά ζηηο ηξαπεδηθέο εθαξκνγέο απηέο 

βξίζθνληαη ζηνλ εμππεξεηεηή ηεο ηξάπεδαο, ειεγρφκελεο θαη αζθαιείο απφ 

θαθφβνπινπο ρξήζηεο, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε ην e – banking.   
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2.5 Παξνπζίαζε κηαο ηππηθήο ζπλαιιαγήο κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

 

 

 

 

Σν παξαπάλσ ζρήκα παξνπζηάδεη ηελ ζέζε ηνπ WAP ζην κνληέιν Client – 

Server:  

 Mobile Station: είλαη ην αζχξκαην ηεξκαηηθφ ην νπνίν κπνξεί λα ιακβάλεη 

θαη λα ζηέιλεη δεδνκέλα κέζσ ελφο θπιινκεηξεηή WAP. 

 WAP Emulator: εθηειεί θαη ειέγρεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ απφ θαη πξνο άιια ηειεθσληθά ζπζηήκαηα θαη 

ζπζηήκαηα δεδνκέλσλ. 
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 WAP Gateway: κεηαθξάδεη θαη δηαθηλεί ηηο αηηήζεηο απφ ην ζσξφ 

πξσηνθφιισλ ηνπ WAP ( WSP, WTP, WTLS, WDP ) ζε απηφλ ηνπ WWW ( 

HTTP, SSL/TSL, TCP/IP) θαη αληίζηξνθα. 

  Web Server: είλαη κηα νληφηεηα πνπ κπνξεί λα ζηείιεη ή λα ιάβεη δεδνκέλα 

θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ηξάπεδα.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε κηαο εγρξήκαηεο 

ζπλαιιαγήο φπσο ε πιεξσκή κηαο πηζησηηθήο θάξηαο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ: 

1. Ο πειάηεο ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο, ππνβάιινληαο ηε 

δηεχζπλζε IP ηεο πχιεο WAP θαη ηε δηεχζπλζε URL ηνπ εμππεξεηεηή θαη 

αηηείηαη ηελ ππεξεζία πιεξσκήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ηα δεδνκέλα 

πνπ δηαθηλνχληαη ζε φια ηα επίπεδα είλαη θσδηθνπνηεκέλα ηφζν γηα ιφγνπο 

νηθνλνκίαο φζν θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Ο πειάηεο βάδνληαο ηνπο 

πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο εηζέξρεηαη ζην κελνχ ππεξεζηψλ ηεο ηξάπεδαο. 

2. Ζ πχιε WAP κεηά απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε ππνβάιιεη 

ην HTTP αίηεκα πξνο ηνλ εμππεξεηεηή. 

3. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο είλαη απνηέιεζκα ζπλαιιαγήο κελπκάησλ 

ηνπ βαζηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ WAP Server. 

4. Ο εμππεξεηεηήο επηζηξέθεη ζηελ πχιε ηα απνηειέζκαηα ηεο αίηεζεο ζε 

κνξθή Wireless Mark – up Language ( WML ). 

5. Ζ πχιε WAP ειέγρεη ηα WML δεδνκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα δξνκνινγεί ηελ 

απάληεζε ζηνλ πειάηε κέζσ ηνπ θέληξνπ αζχξκαησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

παξφρνπ. 
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6. Ο εμππεξεηνχκελνο ιακβάλεη ηελ επηβεβαίσζε δηεθπεξαίσζεο ηεο 

ζπλαιιαγήο.  
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2.6 Σν πεξηβάιινλ αζθάιεηαο ηνπ Mobile Banking 

 

Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν δεηνχκελν ησλ ηξαπεδψλ ζήκεξα. Καζψο ζρεδφλ φιεο νη παξαδνζηαθέο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη πιένλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

αξρίδεη λα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πιήξε εμαζθάιηζε 

ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο επηπέδνπ αζθαιείαο θαη 

αμηνπηζηίαο αλάινγνπ κε απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Έηζη, νη ηξάπεδεο έρνπλ 

ιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πην ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο αζθάιεηαο, ηφζν απφ άπνςε ηερλνινγηψλ φζν θαη δηαδηθαζηψλ θαη 

νξγάλσζεο, γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ, αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληηδξάζνπλ χζηεξα απφ νπνηαδήπνηε αδπλακία.   

Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο αθνινπζνχλ ην πξσηφθνιιν SET (Secure 

Electronic Transaction), πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο δχν ζεκαληηθφηεξνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ηε MasterCard θαη ηε Visa, θαζψο θαη απφ 

εηαηξίεο φπσο ε IBM, ε Microsoft θαη ε Netscape. Σν πξσηφθνιιν SET βαζίδεηαη 

ζηελ θξππηνγξαθία. Γχν είλαη νη θχξηεο κέζνδνη θξππηνγξάθεζεο: ε ζπκκεηξηθή θαη 

ε αζχκκεηξε.  

 

 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=710
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2.6.1 πκκεηξηθή Κξππηνγξάθεζε 

 

ηε ζπκκεηξηθή, ε θξππηνγξάθεζε πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ 

"θιεηδηνχ", ηφζν ζηελ θσδηθνπνίεζε φζν θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε. Πξάγκα ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο ηνπ κελχκαηνο κνηξάδνληαη ην 

ίδην θιεηδί. Σν θιεηδί απηφ ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφ κφλν ζηα εμνπζηνδνηεκέλα 

κέξε θαη, θαηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη θάπνην αζθαιέο κέζν γηα ηε κεηάδνζή ηνπ, φπσο 

κηα πξνζσπηθή ζπλάληεζε, θαηά ηελ νπνία ζα ζπκθσλεζεί ην θιεηδί πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη. Έλα πξφβιεκα ην νπνίν πθίζηαηαη ζηνπο αιγφξηζκνπο 

θξππηνγξάθεζεο είλαη ε αδπλακία αληαιιαγήο ηνπ θιεηδηνχ κε θάπνην αζθαιή 

ηξφπν. ηελ ζχγρξνλε ςεθηαθή επνρή ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο ηνπ 

κελχκαηνο πνιιέο θνξέο δελ γλσξίδνληαη, νπφηε γηα ηελ κεηάδνζε ηνπ θιεηδηνχ απφ 

ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην αζθαιέο θαλάιη επηθνηλσλίαο. 

Φπζηθά ην δηαδίθηπν δελ κπνξεί λα απνηειέζεη θαλάιη αζθαινχο επηθνηλσλίαο, νπφηε 

ε ρξήζε ηεο ζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

αληαιιαγήο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ θνθ νπζηαζηηθά δελ πθίζηαηαη. 

 

 ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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Οη αηηήζεηο ησλ πειαηψλ απνζηέιινληαη κε ηε κνξθή κελπκάησλ, ηα νπνία 

θξππηνγξαθνχληαη κε ην κπζηηθφ θιεηδί θαη παξαιακβάλνληαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηεο ηξάπεδαο ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή αθνχ πξψηα απνθξππηνγξαθεζνχλ 

κε ην ίδην κπζηηθφ θιεηδί. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ινηπφλ, φηη θάζε ρξήζηεο ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη απηφ ην πξνζπκθσλεκέλν θιεηδί θξππηνγξάθεζεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξάγεη θαη λα 

αληαιιάζζεη γηα θάζε ρξήζηε δηαθνξεηηθφ θιεηδί θξππηνγξάθεζεο θαη ζίγνπξα 

απνηειεί έλα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηε δηάδνζε ηεο ζπκκεηξηθήο 

θξππηνγξάθεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ πειαηεηαθή βάζε 

ηνπ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ αιγνξίζκσλ ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ είλαη φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο είλαη πνιχ γξήγνξε θαη δελ 

θαηαλαιψλεη ζεκαληηθή ππνινγηζηηθή ηζρχ. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη νη 

ζπκκεηξηθνί αιγφξηζκνη είλαη εμαηξεηηθά ηαρείο κηαο θαη είλαη δνκεκέλνη πάλσ ζε 

απιέο καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ βνεζνχλ ηελ γξήγνξε απνθξππηνγξάθεζε κεγάινπ 
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αξηζκνχ θξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ.  Έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο αιγφξηζκνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε κέζνδν είλαη ην DES ( Data Encryption Standard), πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αξηζκψλ PIN.  
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2.6.2 Αζύκκεηξε Κξππηνγξάθεζε 

 

Ζ αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηεί δχν θιεηδηά: ην έλα δεκφζην 

θιεηδί γηα λα θσδηθνπνηήζεη ην κήλπκα θαη έλα άιιν ηδησηηθφ θιεηδί γηα λα ην 

απνθσδηθνπνηήζεη. Σα δχν θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο έρνπλ κηα καζεκαηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο, ηέηνηα ψζηε έλα κήλπκα πνπ ζα θσδηθνπνηεζεί κε ην έλα θιεηδί ζα 

κπνξέζεη λα απνθσδηθνπνηεζεί κφλν κε ην άιιν. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

θξππηνγξάθεζεο δεκνζίνπ θιεηδηνχ είλαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο θιεηδηψλ κεηαμχ 

ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ ρσξίο ηελ αλάγθε αζθαινχο κεηάδνζεο. Καζψο ηα 

θιεηδηά αζχκκεηξεο θξππηνγξάθεζεο παξαιακβάλνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο κέζσ κηαο 

Αξρήο Πηζηνπνίεζεο, ην δεκφζην θιεηδί δηαλέκεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πειάηεο 

ελψ ην ηδησηηθφ θιεηδί απνζεθεχεηαη θαη παξακέλεη κπζηηθφ γηα ηλ δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Οη ηξάπεδεο ζηεξίδνπλ πνιιά ζηελ αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε θαη 

ζηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη θαη έρνπλ επελδχζεη αξθεηά ρξήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε 

ηερλνινγηψλ βαζηζκέλσλ ζε απηή. Ο αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο RSA ( Rivest 

Shamir Adleman) είλαη έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο αιγφξηζκνπο πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ θξππηνγξάθεζε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θιεηδηνχ. 
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2.7 Ζ απζεληηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαζζόκελσλ κεξώλ 

  

Οη ηξάπεδεο επηδηψθνπλ ηελ παξνρή ελφο αζθαινχο θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο πειάηεο ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα κηαο ζπλαιιαγήο θαη κέρξη ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζή ηεο. Με ηελ θξππηνγξάθεζε είλαη δπλαηή ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ 

θαηά ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Παξάιιεια φκσο είλαη απαξαίηεηε ε ηαπηνπνίεζε 

ηφζν ηεο ίδηαο ηεο ηξάπεδαο φζν θαη ηνπ ρξήζηε.  

Κάζε ηξάπεδα επηιέγεη κηα Αξρή Πηζηνπνίεζεο ε νπνία είηε κπνξεί λα είλαη 

έλαο έκπηζηνο Σξίηνο Φνξέαο TTP είηε λα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ, 

γηα λα πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηά ηεο ζηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Σα 

ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά είλαη ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζε κηαο νληφηεηαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο ηξάπεδαο θαη ηε 

ζπζρέηηζή ηεο κε έλα δεκφζην θιεηδί. Όζνλ αθνξά ηε κνξθή ηνπο, ηα ςεθηαθά 

πηζηνπνηεηηθά πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο φπσο ην φλνκα ρξήζηε, ην δεκφζην θιεηδί 

ηνπ ρξήζηε, ηελ επσλπκία θαη ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηεο αξρήο πνπ ηα εμέδσζε, έλα 

ζεηξηαθφ αξηζκφ πηζηνπνηεηηθνχ θαη άιια παξφκνηα ζηνηρεία, πνπ θάλνπλ ζρεδφλ 

αδχλαηε ηελ πιαζηνγξάθεζή ηνπο.  

Δπηπιένλ, ηα πηζηνπνηεηηθά δεκηνπξγνχληαη θαη δηαλέκνληαη αθνχ πξψηα 

επαιεζεπηνχλ κέζσ κηαο ηεξαξρίαο πηζηνπνίεζεο. Ζ ρξήζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

γίλεηαη ζε ζπλφδνπο κε βάζε ην πξσηφθνιιν WTLS ζην WAP Banking θαη ζην 

Mobile Banking κέζσ SMAC. Τπάξρνπλ αξθεηέο εηαηξίεο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλαο νξγαληζκφο γηα λα πεηχρεη αζθαιή πξφζβαζε. Μία απφ απηέο 
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είλαη ε VeriSign, ην ινγηζκηθφ ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηξαπεδηθέο φζν θαη ζε 

άιινπ ηχπνπ δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο. 

Όπσο αθξηβψο είλαη απαξαίηεηε ε απζεληηθνπνίεζε ηεο ηξάπεδαο, έηζη είλαη 

θαη ε απζεληηθνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπ Mobile Banking ηφζν γηα ιφγνπο αζθάιεηαο 

φζν θαη γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο. H πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε θαη 

θάζε ζπλαιιαγή ηνπ εμαζθαιίδνληαη κε ηε βνήζεηα ελφο κνλαδηθνχ ςεθηαθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ (digital certificate). Απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξίδεη ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε θαη επηηξέπεη ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο κεηαθνξέο ρξεκάησλ 

κεηαμχ ινγαξηαζκψλ κφλν απφ ην ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά 

εμαζθαιίδνληαη εγθαζηζηψληαο έλα πξφγξακκα απφ ηελ αληίζηνηρε εηαηξεία 

πηζηνπνίεζεο. Δθηφο ησλ ςεθηαθψλ απηψλ πηζηνπνηεηηθψλ, νη ηξάπεδεο αθνινπζνχλ 

κηα θνηλή ηαθηηθή, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ ρξήζηε userID ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλαλ επίζεο πξνζσπηθφ κπζηηθφ θσδηθφ Password. 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαζθάιηζε ησλ ρξεζηψλ νη ηξάπεδεο έρνπλ πξνρσξήζεη 

ζε έλα επηπιένλ επίπεδν αζθαιείαο, επηπξφζζεηνπο θσδηθνχο, ηνπο αξηζκνχο 

εμνπζηνδφηεζεο ζπλαιιαγψλ ή Transaction Authentication Number TAN. Οη ΣΑΝ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ηξάπεδα ζπλδένληαη κε ην userID ηνπ ρξήζηε θαη 

παξαδίδνληαη κε ηε κνξθή πξνηππσκέλεο ιίζηαο απφ ηελ νπνία εηζάγνληαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε θάζε ζπλαιιαγήο.  

Σν πιενλέθηεκα ησλ θσδηθψλ ΣΑΝ είλαη φηη, ελ γέλεη, πξφθεηηαη γηα θσδηθνχο 

νη νπνίνη δελ απνζεθεχνληαη πνπζελά ζην ζχζηεκα ηνπ ρξήζηε-πειάηε αιιά αληίζεηα 

βξίζθνληαη ζε ηππσκέλε κνξθή, άξα είλαη αδχλαην λα ππνθιαπνχλ ειεθηξνληθά απφ 

ην ζχζηεκά ηνπ. Αληίζηνηρα, ζην ζχζηεκα e-banking ηεο ηξάπεδαο φπνπ ηεξνχληαη 

http://www.verisign.com/
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αληίγξαθα ησλ θσδηθψλ απηψλ γηα αληηπαξαβνιή, ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

εμαζθάιηζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ζε πνιχ πςειφ επίπεδν, ψζηε αληίζηνηρα ε 

θινπή ηνπο, θπζηθή ή ειεθηξνληθή, λα είλαη νπζηαζηηθά αλέθηθηε. Καηά ζπλέπεηα, 

αθφκα θαη αλ ν θχξηνο θσδηθφο ( username / password ) ηνπ ρξήζηε - πειάηε 

παξαβηαζηεί θαη θάπνηνο ηξίηνο απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ e - Banking, 

δελ κπνξεί λα θάλεη θακία εγρξήκαηε ζπλαιιαγή αθνχ δελ δηαζέηεη αληίζηνηρνπο 

έγθπξνπο θσδηθνχο ΣΑΝ. 

Ζ ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θσδηθψλ ΣΑΝ βαζίδνληαη ζηελ ηδέα ηεο 

θξππηνγξάθεζεο κέζσ θσδηθνβηβιίσλ ( codebooks ) κηαο ρξήζεο ή αιιηψο 

ζπζηεκάησλ one-time-pads, ηα νπνία είλαη ηα κφλα κνληέια θξππηνγξάθεζεο ησλ 

νπνίσλ ην απαξαβίαζην εμαζθαιίδεηαη 100% θαη απνδεηθλχεηαη ζεσξεηηθά. Γη‟ απηφ 

άιισζηε ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη ζήκεξα ζε κεξηθνχο ηχπνπο ζηξαηησηηθψλ 

επηθνηλσληψλ (ζπζηήκαηα ρακεινχ ξπζκνχ κεηάδνζεο). 

ηελ πεξίπησζε ησλ θσδηθψλ ΣΑΝ, ηα θσδηθνβηβιία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα θξππηνγξάθεζε αιιά απιψο γηα ηελ ρνξήγεζε θσδηθψλ "γλεζηφηεηαο". Απηή ε 

κνξθή αλαθέξεηαη ζπρλά σο Κσδηθφο Απζεληηθνπνίεζεο Μελχκαηνο ( MAC – 

Message Authentication Code ), ν νπνίνο ζπλνδεχεη θάζε κήλπκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ δηάθξηζε ησλ γλήζησλ απφ ηα πιαζηά κελχκαηα. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

θξππηαζθάιεηα ησλ "γλήζησλ" θσδηθψλ, ππάξρεη κηα θνηλή ιίζηα κπζηηθψλ θσδηθψλ 

ζηα δχν άθξα ηεο επηθνηλσλίαο, δειαδή έλα θσδηθνβηβιίν κε θσδηθνχο κηαο ρξήζεο, 

ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ θαη δηαζηαπξψλνπλ γηα ηνλ έιεγρν θάζε κελχκαηνο. 

Δληνχηνηο, ην βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ 

αληίζηνηρσλ θσδηθνβηβιίσλ κε αζθαιή ηξφπν θαη ζηα δχν κέξε πνπ επηθνηλσλνχλ. 
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ηνπο θσδηθνχο ΣΑΝ απηφ εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα, απαηηψληαο ηελ 

πξνζσπηθή ηαπηνπνίεζε θαη παξάδνζε ηεο ιίζηαο ΣΑΝ ζηνλ ίδην ηνλ πειάηε 

απηνπξνζψπσο, θαη κάιηζηα ζε κνξθή ελ γέλεη κε-απνζεθεχζηκε ζηνλ Ζ/Τ ηνπ. 

Όκσο ε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη πξνζσπηθήο παξαιαβήο ηεο ιίζηαο ΣΑΝ είλαη ζπρλά 

ρξνλνβφξα θαη δπζρεξήο, κηα θαη αθπξψλεη κέξνο ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηνπ e - 

Banking. 

Παξάιιεια κε ηελ πηνζέηεζε ησλ απζηεξψλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ αζχξκαησλ εθαξκνγψλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ηξαπεδψλ θαη πειαηψλ ζε επίπεδν πξφιεςεο θαη ε 

επαγξχπλεζε ηνπο ζε ζέκαηα εμσηεξηθψλ απεηιψλ. Όζν θαη αλ νη ηξάπεδεο 

εθζπγρξνλίδνπλ ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηνπο, δελ είλαη απφ κφλεο ηνπο ζε ζέζε κα 

εμαζθαιίζνπλ απφιπηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη πειάηεο ηνπ αζχξκαηνπ 

ελαιιαθηηθνχ δηθηχνπ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί θαη λα ιακβάλνπλ κέηξα πνπ 

ζα ηνπο δηαθπιάμνπλ απφ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. πλεπψο ε αλάπηπμε 

πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθά ζπζηεκάησλ απφ ηε κεξηά ησλ ηξαπεδψλ θαη ε ειεγρφκελε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Mobile Banking απφ ηε κεξηά ησλ ρξεζηψλ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ. Οξηζκέλα 

πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

 Οη θσδηθνί αζθαιείαο ηνπ Mobile Banking είλαη απζηεξά πξνζσπηθνί θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα ηνπο απνθαιχπηεη ζε ηξίηα 

πξφζσπα. 
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 Οη θσδηθνί αζθαιείαο ζα πξέπεη λα απνζηεζίδνληαη θαη λα κελ 

απνζεθεχνληαη ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θαζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο 

ππνθινπήο θαη λα αιιάδνπλ πεξηνδηθά. 

 Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ηξάπεδαο 

πξηλ εηζάγεη ηα κέζα πξφζβαζήο ηνπ, θαζψο θηλδπλεχεη λα επηζθεθηεί 

πιαζηνγξαθεκέλεο ηζηνζειίδεο ή λα ππνθιαπνχλ πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ζην θηλεηφ ηειέθσλν πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο απφ ηνχο, 

adware, spyware θαη malware θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα έλα αζθαιέο θηλεηφ 

ηειέθσλν, ελψ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε απνζήθεπζε ζηε κλήκε 

ινγηζκηθνχ απφ αγλψζηνπο απνζηνιείο. 
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Κεθάιαην 3
ν
 

 

3.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Mobile Banking 

 

Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Mobile Banking πξέπεη λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ marketing, νη νπνίεο 

αληαλαθινχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ. Έηζη, ε ζρεδίαζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γίλεηαη κε βάζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαζηέξσζε ηνπ m-

banking σο θαλαιηνχ δηαλνκήο ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη θπξίσο ζηελ πξνζέιθπζε 

λέσλ πειαηψλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ e – business forum γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ηα 

εμήο: 

 Δπθνιία εθκάζεζεο: ε επθνιία εθκάζεζεο αλαθέξεηαη ζην πφζν εχθνια θαη 

γξήγνξα κπνξεί ν κέζνο ρξήζηεο λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη άκεζα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη, 

ρσξίο λα δεηάεη βνήζεηα απφ ηελ ηξάπεδα. 

 Αιιειεπίδξαζε: ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ παξερφκελε ππεξεζία 

εμαξηάηαη θαη απφ ηα δχν κέξε. Σφζν ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαλνήζεη 

ηη αθξηβψο ζέιεη λα ηνπ πξνζθέξεη ε ππεξεζία, φζν θαη ε ππεξεζία ζα πξέπεη 

λα έρεη ζρεδηαζηεί θαηάιιεια ψζηε λα είλαη απνιχησο θαηαλνεηή ζην ρξήζηε 
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ρσξίο ηε ρξήζε επαγγεικαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη νξνινγίαο κε δηαδεδνκέλεο 

ζην θνηλφ. 

 Θεηηθή εκπεηξία: ε ζεηηθή εκπεηξία εθθξάδεη ηε ζπλνιηθή αίζζεζε πνπ 

απνθνκίδεη ν ρξήζηεο θαηά ηε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλαιιαγήο. Δπίζεο, 

εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ θαη απφ ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρεη δηακνξθψζεη. 

 Αθξηβήο πιεξνθόξεζε:  ε αθξηβήο πιεξνθφξεζε εθθξάδεη ηελ αίζζεζε γηα 

ηελ νξζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απνθνκίδεη ν πειάηεο απφ ηελ ρξήζε ηεο 

ππεξεζίαο θαη εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθφξεζεο. 

 Αμηόπηζηε πιεξνθόξεζε: ε αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε κηαο ππεξεζίαο 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πφζν πηζηεπηέο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απηή 

παξέρεη. 

 Αζθάιεηα ζπλαιιαγώλ: ε αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ κηαο ππεξεζίαο εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αληίιεςε γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ ζπλαιιαγψλ ζηα ειεθηξνληθά κέζα.  

 Αζθάιεηα αηνκηθώλ πιεξνθνξηώλ: ε αζθάιεηα αηνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηα ζπζηήκαηα θξππηνγξάθεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε θάζε ηξάπεδα, θαζψο επίζεο θαη ηνπο κεραληζκνχο 

δηαζθάιηζεο απφ ηελ θινπή απφ ηξίηνπο θαηά ξε δηάξθεηα κεηαθνξάο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 Δθπιήξσζε ππνζρέζεσλ: ε εθπιήξσζε ππνζρέζεσλ κηαο ππεξεζίαο 

εθθξάδεη ηε γεληθή αίζζεζε πνπ ιακβάλεη έλαο πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ηξάπεδαο. 
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 Δπθνιία πινήγεζεο: ε επθνιία πινήγεζεο κηαο ηζηνζειίδαο εμαξηάηαη απφ 

ηνλ ηχπν ηεο δνκήο ησλ δεδνκέλσλ ζε κελνχ, κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ 

ρξήζηε ηελ πξφζβαζε ζηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, κεηαθηλνχκελνο ην πνιχ 

ζε ηξία επίπεδα. 

 Διθπζηηθή εκθάληζε: ε ειθπζηηθή εκθάληζε κηαο ηζηνζειίδαο εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ηελ κνξθνπνίεζε πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζε απηή.  
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3.2 Σα νθέιε από ην Mobile Banking 

 

Έσο ζήκεξα νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζήκαηλαλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ αλακνλή ζε νπξέο κπξνζηά ζηα γθηζέ ησλ ηξαπεδψλ, 

εθλεπξηζκφ θαη ράζηκν ρξφλνπ. Σν Mobile Banking έξρεηαη λα αιιάμεη απηή ηε 

θαηάζηαζε, αθνχ ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο 

κνξθέο εμππεξέηεζεο είλαη πνιιά. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Απνδέζκεπζε από ηνλ ρώξν: ν ρξήζηεο κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο αλεμάξηεηα απφ ηε 

γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε. Έηζη, δελ ζα απαξαίηεην λα γλσξίδεη πνην είλαη ην πην 

θνληηλφ ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο πνπ ζπλεξγάδεηαη, γηα λα κπνξέζεη λα 

νινθιεξψζεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ. Ζ πξνζέιεπζε ζην θαηάζηεκα είλαη πιένλ 

κηα ξνπηίλα πνπ κπνξεί λα απνθεπρζεί. 

 Απνδέζκεπζε από ην σξάξην ησλ ηξαπεδώλ: ν πειάηεο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηεθπεξαηψλεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ φηαλ ηα θαηαζηήκαηα 

είλαη αλνηρηά, δειαδή εληφο ηνπ ηξαπεδηθνχ σξαξίνπ (8:00 – 14:00). Έηζη, δελ 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθήζεη ελδερνκέλσο ζηε κέζε ηελ εξγαζία ηνπ γηα λα 

κπνξέζεη γηα παξάδεηγκα λα πιεξψζεη ηελ πηζησηηθή ηνπ. αιιά έρεη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο φιν ην 24σξν κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ 

ρξεψλνληαο απιά ην ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 

 Ακεζόηεηα θαη Δπειημία: ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Mobile Banking είλαη 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθή γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη ρξνληθά θξίζηκεο θαη 

απαηηνχλ γξήγνξε αληίδξαζε ζηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο. Σέηνηεο είλαη νη 
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εληνιέο πνπ ζα ζέιεη λα δψζεη ν ρξήζηεο γηα αγνξά ή πψιεζε κεηνρψλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Μέζσ ηνπ m-banking δελ ρξεηάδεηαη λα ηειεθσλήζεη ζηνλ 

ρξεκαηηζηή ηνπ ή λα πεξάζεη απφ ην ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο ηνπ γηα λα 

δψζεη ηελ εληνιή πνπ ζέιεη, δηφηη κπνξεί θαηεπζείαλ λα κπεη ζηε ππεξεζία 

θαη εθηειέζεη ηηο εληνιέο πνπ ζέιεη ρσξίο λα ράζεη ρξφλν. 

 ηηγκηαία ζύλδεζε: ηα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη 

ζπλέρεηα on line θαη έηζη λα απνθεχγνληαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο 

ή θφξησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο ρξεηάδεηαη ην e-banking.  

 Γπλακηθή πιεξνθόξεζε: ν πειάηεο είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ηε ιήςε 

πιεξνθνξηψλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ κε ηελ ηερλνινγία Push and Pull, ηελ 

νπνία έρνπκε αλαιχζεη ζε παξαπάλσ ελφηεηα,  απνθαζίδνληαο ηφζν γηα ην 

πεξηερφκελν φζν θαη γηα ηεο ζπρλφηεηα ησλ κελπκάησλ. Κπξίσο απηφ είλαη 

ρξήζηκν ζηηο εηδνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ ηα alerts, θαζψο ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα επηιέμεη γηα πνηεο ζπλαιιαγέο ζα ελεκεξψλεηαη θαη κε πνην ηξφπν (γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα ιακβάλεη γξαπηφ κήλπκα ζην θηλεηφ ή λα ιακβάλεη e-

mail ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ). 

 Απιή δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο: κε ηελ εηζαγσγή κφλν ηνπ PIN ν ρξήζηεο 

απνθεχγεη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο ηαπηνπνίεζεο θαη γξαθεηνθξαηίαο, 

θεξδίδνληαο ζε ηαρχηεηα θαη άλεζε. Δπηπιένλ, δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκάηαη 

αξθεηνχο θσδηθνχο θαζψο είλαη νη ίδηνη κε ην e-banking. 

 Απνηακίεπζε: είλαη πιένλ θνηλή πξαθηηθή νη ηξάπεδεο λα πξνζθέξνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο ηνπο ππεξεζίεο αλ φρη κε κεδεληθή, ζαθψο κε κεησκέλεο 

πξνκήζεηεο ζε ζρέζε κε ην θαηάζηεκα. Δηδηθά γηα ηελ απνζηνιή εκβαζκάησλ 
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ν πειάηεο θεξδίδεη αξθεηά ρξήκαηα θαζψο ηα έμνδα κέζσ e-banking θαη m-

banking είλαη ζρεδφλ κεδακηλά ζε ζρέζε κε ηα έμνδα πνπ ζα ρξεσζεί αλ γίλεη 

ε απνζηνιή απφ ην θαηάζηεκα.  

Με ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Mobile Banking νη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη θαη 

γηα ηηο ηξάπεδεο είλαη ζεκαληηθέο θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο λέσλ 

ππεξεζηψλ, θαηλνηφκσλ θαη πειαηνθεληξηθψλ. πγθεθξηκέλα, ηα νθέιε ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη: 

 Αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο νκάδαο πειαηψλ πνπ επηζπκνχλ λα δηαρεηξίδνληαη 

ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο ελ θηλήζεη, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Σαπηφρξνλα, βειηηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ζην 

cross – selling θαζψο ν πειάηεο κπνξεί λα απνθηήζεη ην πξντφλ πνπ 

ρξεηάδεηαη ρσξίο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ελφο θαηαζηήκαηνο. 

  Απφθηεζε ελφο ζπκπιεξσκαηηθνχ δηθηχνπ πξνζέγγηζεο πειαηψλ θαη 

πξνψζεζεο πξντφλησλ, αθνχ δελ απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε 

ζην θαηάζηεκα θαη άξα ε χπαξμε θπζηθνχ δηθηχνπ ηεο ηξάπεδαο. 

 Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κε ηελ απνδέζκεπζε πξνζσπηθνχ, ην 

νπνίν κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε ζπλαιιαγέο φπνπ ε πξνζσπηθή επαθή κε 

ηνλ πειάηε είλαη απαξαίηεηε, φπσο είλαη ε πξνζέγγηζε ελφο λένπ πειάηε- 

εηαηξεία γηα ηελ αλάπηπμε λέεο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο, απμάλνληαο 

ηαπηφρξνλα ηα έζνδα.  

 Βειηίσζε ηεο γεληθήο εηθφλαο ηεο ηξάπεδαο θαη απφθηεζε ζηξαηεγηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ απφ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ηνπ κέιινληνο ζε ζπλάξηεζε θαη 

κε ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ. 



 

ΓΚΑΣΟΤ ΑΡΓΤΡΩ  E-BANKING ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ 

105 

ΜΠ Οικονομική & Επιχειρηςιακή τρατηγική 
Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ – Σμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 

 

 

3.3 Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Mobile Banking 

 

 Με εμνηθεησκέλν θνηλό: ην ηξαπεδηθφ θνηλφ δελ είλαη αθφκα εμνηθεησκέλν 

κε ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο. Απηφ νθείιεηαη ηφζν 

ζηελ ειιεηπή ελεκέξσζε απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηξαπεδψλ αθνχ θαη νη 

ίδηνη δελ γλσξίδνπλ θαιά ηηο ππεξεζίεο, φζν θαη ζηελ θνβία πνπ ππάξρεη γηα 

θάηη θαηλνχξην αθνχ φηαλ θάπνηνο έρεη ζπλεζίζεη λα θάλεη θάηη ην ίδην γηα 

πνιιά ρξφληα αξλείηαη λα ην αιιάμεη. 

 Αζθάιεηα – ζεζκηθό πιαίζην: απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ππάξρνπλ αξθεηνί 

πνπ ελψ ζέινπλ λα βάινπλ ζηελ δσή ηνπο ην Mobile Banking δελ ην 

εκπηζηεχνληαη, επεηδή πηζηεχνπλ φηη δελ είλαη αζθαιέο θαη νη εληνιέο πνπ ζα 

δίλνπλ δελ ζα είλαη έγθπξεο. Καη απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο 

απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Κόζηνο: ην θφζηνο απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα άλζεζεο ηνπ Mobile 

Banking. Σν θφζηνο νθείιεηαη ηφζν ζηηο πξνκήζεηεο πνπ ρξεψλνπλ νη 

ηξάπεδεο γηα ηελ πξφζβαζεο ζην e – banking θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εληνιψλ, φζν θαη ζηα έμνδα αγνξάο ελφο « έμππλνπ θηλεηνχ » θαη ζηελ 

πιεξσκή ηνπ ινγαξηαζκνχ internet ζην θηλεηφ. 

 Έιιεηςε δηθηύνπ: ην κεγαιχηεξν φθεινο ηνπ Mobile Banking είλαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλαιιαγήο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη ζε νπνηνδήπνηε 

κέξνο. Όκσο ζηε ρψξα καο δελ ππάξρεη θάιπςε δηθηχνπ 3G θαη γξήγνξεο 



 

ΓΚΑΣΟΤ ΑΡΓΤΡΩ  E-BANKING ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ 

106 

ΜΠ Οικονομική & Επιχειρηςιακή τρατηγική 
Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ – Σμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 

 

ηαρχηεηεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, ην νπνίν  δπζρεξαίλεη ηελ εθηέιεζε κηαο 

ζπλαιιαγήο.  
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3.4 Τπεξεζίεο ηνπ Mobile Banking 

 

Σν Mobile Banking παξέρεη έλα επξχ θάζκα ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ φιν ην 24σξν, θαιχπηνληαο ζρεδφλ φιεο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ φπσο 

αθξηβψο θαη ην Internet Banking. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη κέζσ ηνπ Internet Banking απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ 

ππνινγηζηή. Αλαιπηηθφηεξα, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Πιεξνθνξίεο – Δλεκέξσζε: ν πειάηεο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα 

ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, ηηο ηειεπηαίεο ηνπο θηλήζεηο, γηα ην πφηε 

ιήγνπλ νη πξνζεζκηαθέο ηνπ θαηαζέζεηο, γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ επηηαγψλ 

ηνπ, γηα ηηο ηηκέο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

 Γάλεηα: φπσο θαη παξαπάλσ κπνξεί ν ρξήζηεο λα κάζεη γηα ην ππφινηπν ηνπ 

δαλείνπ, γηα ην πηλάθην ησλ δφζεσλ θαζψο θαη λα θάλεη πιεξσκή ηνπ δαλείνπ 

ρξεψλνληαο θάπνην απφ ηνπο ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 Πηζησηηθέο Κάξηεο: επίζεο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη ηηο θηλήζεηο ησλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ ηνπ, ην ππφινηπφ ηνπο αιιά θαη λα θάλεη πιεξσκή 

ινγαξηαζκνχ φισλ ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ είηε αλήθνπλ φιεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα είηε ζε θάπνηα άιιε. 

 Πιεξσκέο: ζηελ ελφηεηα φπνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ 

Internet Banking, παξνπζηάζηεθαλ φιεο νη θαηεγνξίεο πιεξσκψλ πνπ κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο. Σηο ίδηεο αθξηβψο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 
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θαη κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα πιεξψζεη ηηο 

νθεηιέο ηνπ πξνο ην Γεκφζην ( Φ.Π.Α., Η.Κ.Α. ), ππεξεζίεο ΓΔΚΟ ( Γ.Δ.Ζ., 

Ο.Σ.Δ., Δ.Τ.Γ.Α.Π. ), άιια αζθαιηζηηθά ηακεία θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

θαη εηαηξείεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 Μεηαθνξέο – Δκβάζκαηα: ν πειάηεο κπνξεί λα κεηαθέξεη ρξήκαηα είηε πξνο 

ινγαξηαζκνχο πξνο ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα είηε πξνο θάπνηα άιιε ηξάπεδα ζην 

εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ. 

 Υξεκαηηζηήξην: ν πειάηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ην ραξηνθπιάθην ησλ 

κεηνρψλ ηνπ αιιά θαη λα θάλεη αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ. 

  Αηηήζεηο πξντόλησλ: ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα αίηεζε δαλείνπ, πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, κπινθ επηηαγψλ αιιά θαη αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ. 
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3.5 Παξνπζίαζε ησλ ηξαπεδώλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο Mobile Banking 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ νη ππεξεζίεο m-banking πνπ 

ππνζηεξίδνπλ θάπνηεο απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

 

3.5.1 Δζληθή ηξάπεδα 

Ζ Δζληθή ηξάπεδα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηελ ππεξεζία ηνπ Mobile 

Banking κέζσ ηεο νπνίαο έρνπλ ηεο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Λνγαξηαζκνί: ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ην ππφινηπν θαη ηηο 10 

ηειεπηαίεο θηλήζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαηαζεηηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ.  

 Κάξηεο: λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ηξέρνπζα νθεηιή θαη ηηο 10 ηειεπηαίεο 

θηλήζεηο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ 

 Μεηαθνξέο Πνζώλ: λα κεηαθέξεη ρξήκαηα ζε ινγαξηαζκνχο δηθνχο ζαο ή 

ηξίησλ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα. 

 Πιεξσκέο: λα πιεξψζεη νθεηιέο ζηηο εηαηξείεο Cosmote θαη Vodafone θαζψο 

θαη ζηηο πηζησηηθέο θάξηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 

Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηεο Smartphone ζπζθεπήο, 

δηαζθαιίδνληαη κε ην ίδην επίπεδν θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ παξέρνληαη θαη 

ζην Internet Banking, δεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία απηή επηηξέπεη ηε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ αζθαινχο επηθνηλσλίαο SSL (Secure  Sockets 

Layer). Δπηπιένλ, δελ απνζεθεχεηαη θακία πιεξνθνξία ζην θηλεηφ ηειέθσλν. 
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Ο πειάηεο επηιέγνληαο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κέζσ ηνπ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ, εμνηθνλνκείηε φρη κφλν ρξφλν, αιιά θαη έμνδα. H 

πιεξνθφξεζε θαη νη δηαζέζηκεο ζήκεξα ζπλαιιαγέο παξέρνληαη δσξεάλ. Ηζρχνπλ 

κφλν νη ρξεψζεηο ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ. Γελ ππάξρνπλ ρξεψζεηο απφ 

ηελ Σξάπεδα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο i-bank Mobile Banking. Όζνλ 

αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ Internet /Phone /Mobile Banking (παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο i-code) ηζρχνπλ νη ρξεψζεηο πνπ έρνπκε 

πξναλαθέξεη. 
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3.5.2 EFG Eurobank – Ergasias 

Ζ ππεξεζία m-Banking ηεο Eurobank δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέεζηε κε ηα 

νηθνλνκηθά  ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο είζηε ζπλδεδεκέλνη θαη φπνηα 

ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ ρξεζηκνπνηείηε. Παξέρεη ηηο επηινγέο: 

 Online ελεκέξσζε γηα ππφινηπα θαη θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ, θαξηψλ θαη 

δαλείσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζέζε ησλ επελδχζεσλ. 

 Μεηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη κεηαθνξέο ζε ινγαξηαζκνχο ηξίησλ 

ζηελ Eurobank  

 εκβάζκαηα ζε ινγαξηαζκνχο άιισλ Σξαπεδψλ εληφο Διιάδν.   

 Πιεξσκή ηεο θάξηαο ζαο, θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ ζαο ινγαξηαζκψλ (π.ρ 

ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ)   

 Πιεξσκή πηζησηηθψλ  θαξηψλ ηεο Eurobank αιιά θαη άιισλ ηξαπεδψλ 

Αλάινγα κε ηε ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ρξήζηεο, επηιέγεη ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία m - banking. Δάλ ρξεζηκνπνηεί θηλεηφ 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο Smartphone, φπσο ηα iPhone, Blackberry θαη αξθεηά κνληέια 

ησλ εηαηξηψλ Sony Ericsson, Samsung, Motorola, LG, HTC κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη 

δσξεάλ ηελ εηδηθή εθαξκνγή m - banking. Οη ζπλαιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

είλαη δσξεάλ θαη ρξεζηκνπνηεί ηνπο ίδηνπο θσδηθνχο κε ην e-banking. 

Ζ ηξάπεδα ζέινληαο λα δηαζθαιίζεη ηηο εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο, έρεη 

επελδχζεη ζε ηδηφθηεηε πχιε WAP θαη θξππηνγξαθεί κε ην πξσηφθνιιν WTLS, πέξα 

ηεο θξππηνγξάθεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί νχησο ή άιισο ην δίθηπν GSM. ε επίπεδν i 

– mode γίλεηαη ρξήζε ηνπ πξσηφθνιινπ SSL. Ζ αζθάιεηα απμάλεη κε ηελ ρξήζε 
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ηδηφθηεηνπ  Dialup Server, ν νπνίνο ειέγρεη ηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ν 

νπνίνο έρεη πξνδεισζεί απφ ηνλ ζπλδξνκεηή θαη βέβαηα κε ηελ ρξήζε ησλ 

πξνζσπηθψλ θσδηθψλ. 
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3.5.3 Alpha Bank 

 

Ζ Alpha Bank πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο λα εθηεινχλ 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ δηαζέηεη ππνζηήξημε 

ππεξεζηψλ WAP. Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο ην θηλεηφ ηειέθσλν ν πειάηεο κπνξεί λα 

δεη: 

 

 Να δείηε ηα ππφινηπα, ηηο ηειεπηαίεο θηλήζεηο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

επηηαγψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ   

 

 Να πιεξνθνξεζεί γηα ηελ ηξέρνπζα νθεηιή, ην δηαζέζηκν ππφινηπν 

αγνξψλ θαη ηηο ηειεπηαίεο θηλήζεηο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

εθθαζαξηζηηθνχ ησλ πηζησηηθψλ  θαξηψλ θαη λα θάλεη ηελ πιεξσκή ηνπο.  

 

 Να πιεξνθνξεζεί γηα ηελ νθεηιή, ην δηαζέζηκν ππφινηπν θαη ηηο 

ηειεπηαίεο θηλήζεηο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνχ 

ηνπ δαλείνπ ζαο θαη λα ηα πιεξψζεη.  

  
 

 Να κεηαθέξεη ρξήκαηα κεηαμχ πξνζσπηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ 

 

 
 

 Να πιεξψζεη ινγαξηαζκνχο Σειεθσλίαο θαη Internet (ΟΣΔ, COSMOTE, 

VODAFONE, Αγνξά ρξφλνπ νκηιίαο VODAFONE, WIND, TELLAS, 

FORTHNET, HELLAS ONLINE, LANNET, VOICENET, VIVODI, 

COSMOLINE, NET ONE, CYTA HELLAS), Γεκνζίνπ-Σακείσλ (ΓΔΖ, 

ΦΠΑ, ΗΚΑ, ΟΑΔΔ(ΣΔΒΔ-ΣΑΔ-ΣΑ), Λνηπέο εηαηξίεο 

(MULTICHOICE). 
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Ζ Alpha Bank πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία κέζα απφ έλα 

αζθαιέο πεξηβάιινλ, έρεη πινπνηήζεη ηελ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη δηεζλψο ην 

πξσηφθνιιν WTLS (γηα ηελ ππεξεζία κέζσ WAP) γηα ζπλαιιαγέο πνπ εθηεινχληαη 

κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Σν πξσηφθνιιν WTLS είλαη αλάινγν ηνπ SSL ζην 

Internet θαη εμαζθαιίδεη ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ. Δθηφο ηεο 

θξππηνγξαθήζεσο, ν ζπλδξνκεηήο ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθνχο θσδηθνχο (Κσδηθφ 

πλδξνκεηή , Μπζηηθφ θσδηθφ πξνζβάζεσο) θαη ηνλ Πξφζζεην Κσδηθφ Αζθαιείαο 

εθφζνλ δηαζέηεη, γηα λα ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα. Αλ, θαηά ηε ζχλδεζε, δψζεηε πνιιέο 

θνξέο ιάζνο κπζηηθφ θσδηθφ (5 ζπλερφκελεο θνξέο), ην ζχζηεκα ζα ζαο δηαθφςεη 

ηελ πξφζβαζε, γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Ζ Σξάπεδα ρξεζηκνπνηεί επηπξφζζεηα 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο (Firewall ), ηα νπνία ειέγρνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηελ πξφζβαζε 

θάζε ρξήζηε ζηα ζπζηήκαηα ηεο. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο αιιά θαη γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζή ζαο, ππάξρεη φξην 30 ιεπηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ( 

Process Timeout ), κεηά ηε ιήμε ηνπ νπνίνπ ε ζχλδεζε δηαθφπηεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα. Δπηπιένλ, αλ κεηά ηε ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα, δελ εθηειέζεηε θακία 

ζπλαιιαγή κέζα ζε δηάζηεκα 20 ιεπηψλ, ηφηε πάιη ε ζχλδεζε δηαθφπηεηαη απηφκαηα 

( Idle Timeout ).  

Γηα λα απνθηήζεη θαλείο πξφζβαζε ζην Mobile Banking  ρξεηάδεηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζην Alpha Web Banking. Σν ζπνπδαηφηεξν φκσο είλαη φηη δελ ζα 

επηβαξπλζεί κε θαλέλα θφζηνο ( έμνδα ή πξνκήζεηεο ) γηα νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή 

πξαγκαηνπνηήζεη κέζσ ηνπ Alpha Mobile Banking. 
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3.5.4 Σξάπεδα Πεηξαηώο 

 

Ζ ππεξεζία winbanbk mobile παξέρεηαη 24Υ7, απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

θφζκνπ εχθνια, γξήγνξα θαη κε απφιπηε αζθάιεηα. Ζ ππεξεζία winbank mobile 

απνηειεί κηα αθφκα πξσηνπνξία ηεο winbank. Σελ ππεξεζία ππνζηεξίδνπλ ζπζθεπέο 

λέαο ηερλνινγίαο κε ελζσκαησκέλν web browser, φπσο: Κηλεηά Σειέθσλα 

Πξνεγκέλεο Σερλνινγίαο (Smart Phones) θαη Τπνινγηζηέο Υεηξφο (PDAs).  

Ζ ππεξεζία είλαη δηαζέζηκε ζηνπο πειάηεο φισλ ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. 

 Γηαρείξηζε Λνγαξηαζκώλ: ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηε ζπλνιηθή 

εηθφλα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ κε ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ θαη δεη αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ, ην ππφινηπν ηνπο, γηα ηηο ρξεψζεηο θαη 

ηηο πηζηψζεηο πνπ έγηλαλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο. 

 Γηαρείξηζε επηηαγώλ: παξαγγειία βηβιηαξίνπ επηηαγψλ, αλάθιεζε 

βηβιηαξίνπ επηηαγψλ ή επηηαγήο. 

 Γηαρείξηζε Καξηώλ: κέζσ ηεο ππεξεζίαο winbank mobile παξέρνληαη νη 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ππφινηπα θαη θηλήζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ, 

αλαιπηηθά ζηνηρεία πηζησηηθψλ θαξηψλ, πιεξσκή δφζεο. 

 Γηαρείξηζε Γαλείσλ: ζπλνιηθή απεηθφληζε φισλ ησλ δαλεηαθψλ ζαο 

πξντφλησλ, αλαιπηηθά ζηνηρεία δαλείσλ, φπσο ηελ θαηάζηαζή ηνπο, ην 

δηαζέζηκν, ιεμηπξφζεζκν θαη αλεμφθιεην πνζφ, ηελ εκέξα πιεξσκήο, θαη ην 

ηζηνξηθφ φισλ ησλ πιεξσκψλ δφζεσλ δαλείσλ. 

 Πιεξσκέο - Μεηαθνξέο:  ν πειάηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη εληνιέο γηα 

http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241786&nt=96&lang=1
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241768&lang=1&nt=96&depth=3&sid=
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241770&lang=1&nt=96&depth=3&sid=
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241771&lang=1&nt=96&depth=3&sid=
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241773&lang=1&nt=96&depth=3&sid=
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πιεξσκέο, εκβάζκαηα θαη κεηαθνξέο θαη λα πξνγξακκαηίζεηε εχθνια ηε 

δηαρείξηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ. ζπγθεθξηκέλα, κπνξείηε λα εθηειέζεη κεηαθνξέο 

ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ, ζε ινγαξηαζκνχο ηξίησλ ζηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο, λα 

εθηειέζεη πιεξσκέο  πηζησηηθψλ θαξηψλ ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο,  ΓΔΚΟ 

(ΟΣΔ, ΓΔΖ), αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (ΗΚΑ, ΦΠΑ, ΣΔΒΔ) θαη λα δψζεη 

εληνιέο γηα εκβάζκαηα ζε ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 Υξεκαηηζηήξην:  ν ρξήζηεο κπνξεί λα δψζεη εληνιέο αγνξάο κεηνρψλ κε 

ρξέσζε ινγαξηαζκνχ, εληνιέο πψιεζεο κεηνρψλ κε πίζησζε ινγαξηαζκνχ, 

ελεκέξσζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ (πηλαθίδηα). εκθάληζε θαηάζηαζεο 

εληνιψλ εκέξαο, ζπκκεηνρή ζε δεκφζηεο εγγξαθέο. 

Ζ winbank αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο ηεο αζθαιείαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη έρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, κε ηηο πην 

ζχγρξνλεο θαη πξνεγκέλεο κεζφδνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 

αζθάιεηα. 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ πειάηε γίλεηαη κε δχν θσδηθνχο, ηνλ Κσδηθφ Δηζφδνπ ( 

UserID ) θαη ηνλ Πξνζσπηθφ Κσδηθφ Αζθαιείαο (PIN), νη νπνίνη θαηαρσξνχληαη 

θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ππεξεζία mobile. Γηα δηεπθφιπλζε, νη θσδηθνί ηνπ 

winbank mobile είλαη θνηλνί κε απηνχο ηεο ππεξεζίαο winbank internet. H winbank 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεη ν ρξήζηεο ηνπο θσδηθνχο ηνπ φζν ζπρλά επηζπκεί, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Δμαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ηεο Μεηαθνξάο ησλ Γεδνκέλσλ 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχκε 

ην πξσηφθνιιν θξππηνγξάθεζεο SSL/128 bit. 

http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241782&lang=1&nt=96&depth=3&sid=
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3.5.5 Marfin Δgnatia bank 

 

Σν mΒanking ηεο MARFIN EGNATIA BANK πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ππνινίπσλ & θηλήζεσλ ινγαξηαζκψλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ, 

πξαγκαηνπνίεζεο πιεξσκψλ ινγαξηαζκψλ & κεηαθνξψλ θεθαιαίσλ. Μέζσ ηνπ 

mBanking ηεο MARFIN EGNATIA BANK κπνξείηε επίζεο λα έρεηε ελεκέξσζε γηα 

ηηκέο κεηνρψλ & δεηθηψλ, θαζψο θαη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο θαη λα πξνβαίλεηε ζε 

εχθνιε αλαδήηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ΑΣΜs ηεο MARFIN EGNATIA 

BANK, κέζα απφ ηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Παξαθνινχζεζε ππνινίπσλ θαη θηλήζεσλ ινγαξηαζκψλ θαη πηζησηηθψλ 

θαξηψλ  

 Μεηαθνξέο θεθαιαίσλ ζε ινγαξηαζκνχο MARFIN EGNATIA BANK  

 Πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ ηξίησλ (ΟΣΔ, ΓΔΖ, Vodafone, WIND, Forthnet) 

Όιεο νη ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη 24ψξεο ην 24σξν, κέζα απφ έλα 

θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε κελνχ θαη κε ηελ απφιπηε αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ε 

ειεθηξνληθή ζπζθεπή παξαγσγήο θσδηθψλ κηαο ρξήζεο (security token). Δπίζεο ε 

ππεξεζία mBanking ππνζηεξίδεηαη απφ ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο SSL κε 

θξππηνγξάθεζε 128bit ε νπνία ζεσξείηαη πξαθηηθά αδχλαην λα παξαβηαζηεί. 

Tν mΒanking ηεο MARFIN EGNATIA BANK είλαη πξνζβάζηκν απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ πεξηήγεζε ζην 

Internet. 
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Οη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο ελεκέξσζεο παξέρνληαη εληειψο δσξεάλ απφ ηελ 

MARFIN EGNATIA BANK. Ζ κφλε ρξέσζε γίλεηαη απφ ηνλ πάξνρν ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο φπνπ επηβαξχλεζηε κε θφζηνο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, κε βάζε ην 

ηηκνιφγηφ ηνπ. 
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3.5.6 Citibank 

Σν Citi Mobile πξνζθέξεη εχθνιε θαη άκεζε πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο, 

ψζηε λα κπνξείηε λα:  

 Γείηε ηα ππφινηπα ησλ ηξαπεδηθψλ ζαο ινγαξηαζκψλ θαη ηηο ηειεπηαίεο ζαο 

θηλήζεηο (ηζηνξηθφηεηα 3 κελψλ) 

 Γείηε ηα ππφινηπα ησλ πηζησηηθψλ ζαο θαξηψλ θαη ηηο πξφζθαηεο θηλήζεηο 

 Μεηαθέξεηε ρξήκαηα πξνο φιεο ηηο ηξάπεδεο εληφο Διιάδαο θαη πξνο ηε 

Citibank ζε πεξηζζφηεξεο απφ 25 ρψξεο ζηνλ θφζκν 

 Πιεξψζεηε ηηο πηζησηηθέο ζαο θάξηεο Citibank & Diners 

 Πιεξψζεηε ηνπο ινγαξηαζκνχο ζαο (ΟΣΔ, ΗΚΑ, ΦΠΑ, ΟΑΔΔ) 

Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ε ππεξεζία Citi Mobile δελ απνζεθεχεη 

πιεξνθνξίεο ησλ ινγαξηαζκψλ ζηε ζπζθεπή ηνπ ηειεθψλνπ, νπφηε νη ινγαξηαζκνί 

είλαη αζθαιείο .Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην Citi Mobile, νη ινγαξηαζκνί πξνζηαηεχνληαη 

κε θξππηνγξάθεζε 128-bit, φπσο αθξηβψο θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην Citibank 

Online. Δπηπιένλ, ε ζχλδεζε δηαθφπηεηαη αλ παξακείλεη αλελεξγή πεξηζζφηεξν απφ 5 

ιεπηά. 

Σέινο, ηζρχνπλ νη ρξεψζεηο γηα κεηαθνξέο / πιεξσκέο ηεο ππεξεζίαο Citibank 

Online. 

 

 

 

 

 

http://www.citibank.com/greece/consumer/services/userguide7.htm
http://www.citibank.com/greece/consumer/services/userguide7.htm
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 Εδώ ζα πρέπεη λα επηζεκάλοσκε όηη οη ηράπεδες Κύπροσ, Τατσδροκηθό 

Τακηεσηήρηο, Millenium,  Αγροηηθή δελ παρέτοσλ ηελ σπερεζία Mobile Banking 

ζηοσς πειάηες ηες, ελώ ε Εκπορηθή προζθέρεη θάποηες σπερεζίες (σπόιοηπα θαη 

θηλήζεης ηφλ ιογαρηαζκώλ, κεηαθορά τρεκάηφλ )  ζηοσς πειάηες ηες κόλο 

κέζφ i-mode ηες Cosmote. 
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3.6 Κόζηνο ρξήζεο ηνπ Mobile Banking 

 ε πξνεγνχκελε αλαθέξζεθε πσο έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ 

Mobile Banking είλαη ην θφζηνο ηνπ. Σν θφζηνο απηφ δελ νθείιεηαη ζηηο ρξεψζεηο 

ησλ ηξαπεδψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο, αιιά ζηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ζηελ 

απφθηεζε ελφο έμππλνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ην νπνίν λα ππνζηεξίδεη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Mobile Banking.  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο κε ηηο ρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο Vodafone, Cosmote, Wind. Όπσο βιέπνπκε ε θάζε κία πξνζθέξεη 

θάπνηα παθέηα γηα ην Internet κε ηηο αλάινγεο ρξεψζεηο, φκσο έλα μεπεξαζηεί o 

ζπγθεθξηκέλνο φγθνο δεδνκέλσλ ε ρξέσζε είλαη αθφκα πην αθξηβή. 

Πίνακασ 2: χρεώςεισ e-banking 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίζεο, ηεξάζηην είλαη θαη ην θφζηνο απφθηεζεο ελφο Smart Phone ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ην Internet Banking. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη γηα ην πην απιφ 

θηλεηφ ζα πξέπεη λα δαπαλεζνχλ ην ιηγφηεξν € 300, ελψ αλ θάπνηνο ζα ζειήζεη λα 

αγνξάζεη έλα πάξα πνιχ θαιφ θηλεηφ φπσο ην iPhone ή Blackburry ζα πξέπεη λα 

πιεξψζεη έσο θαη ηα € 780. 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ MB ΥΡΔΩΔΗ ( ζε € ) 

VODAFONE 

100 5 ( 0,0009 €/KB) 

300 10,34 ( 0,0009 €/KB) 

750 15,50 ( 0,0001 €/KB) 

Απεξηφξηζηα 20,67 

COSMOTE  

100 5 ( 0,1034 €/KB ) 

300 10 ( 0,1034 €/KB ) 

Πεξηζηαζηαθή ρξήζε 1,0332 €/ΚΒ 

WIND 

40 4,13 

120 8,27 

300 15,50 

600 20,67 
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3.7 Γηείζδπζε ηνπ Mobile Banking 

 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη 

δηαζέζηκεο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο ηξάπεδεο ηεο Δπξψπεο, απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '90, ζα ήηαλ επφκελν ε δηείζδπζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ λα θπκαίλεηαη 

ζε πςειά πνζνζηά. Ζ έξεπλα φκσο ηεο Forrester Research ( 03/06/2008 ) δείρλεη ην 

αληίζεην (ε έξεπλα αθνξά Σξάπεδεο κε παλεπξσπατθή παξνπζία). Δίλαη ιίγνη νη 

Δπξσπαίνη -πεξίπνπ ην 5% ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ- πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο Mobile Banking πνπ βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηερλνινγία ησλ 

γξαπηψλ κελπκάησλ. 

 

 

Γηάγξακκα 1. Καηαλαισηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο Mobile Banking ζηελ Δπξψπε, Βάζε: 

7.160 ρξήζηεο, Πεγή: Forrester Research, 2007 
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Οη ρξήζηεο είλαη θπξίσο λένη ειηθίαο κεηαμχ 25 - 35 εηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

επίζεο ηηο online ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πςειψλ 

εηζνδεκάησλ, είλαη ηερλνινγηθά ελεκεξσκέλνη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν 

θαζεκεξηλά. Σν 57% ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ Mobile Banking πξνηηκνχλ ζπλήζσο 

ηηο απιέο εθαξκνγέο θαη ε πην ζπλεζηζκέλε είλαη ν έιεγρνο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ. Δμίζνπ δεκνθηιείο είλαη νη εηδνπνηήζεηο κέζσ SMS ελψ έλα πνζνζηφ 

γχξσ ζην 27% ησλ ρξεζηψλ θάλνπλ έιεγρν ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ κέζσ 

ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ. Πην ζχλζεηεο ζπλαιιαγέο, φπσο ε κεηαθνξά ρξεκάησλ 

ή ε αιιαγή ηξαπεδηθνχ θσδηθνχ, είλαη ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλεο κέζσ ηνπ Mobile 

Banking. 

 

Γηάγξακκα 2. Υξήζε ππεξεζηψλ Mobile Banking ζηελ Δπξψπε αλά ειηθία, Βάζε: 374 ρξήζηεο, Πεγή: 

Forrester Research, 2007 
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Σν εξψηεκα φκσο πνπ απαζρνιεί ηελ ηξαπεδηθή αγνξά αιιά θαη ηνπο 

αλαιπηέο ηνπ ηερλνινγηθνχ θιάδνπ είλαη γηαηί ην Mobile Banking έρεη ηφζν ρακειά 

πνζνζηά δηείζδπζεο ζην θνηλφ. χκθσλα κε ηε Forrester Research νη θαηαλαισηέο 

δελ αληηιακβάλνληαη ηα νθέιε ησλ ππεξεζηψλ Mobile Banking γη' απηφ θαη δελ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ. Πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ησλ ΑΣΜ ή ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 

ζπλαιιαγήο κε ηελ ηξάπεδα. Απηφ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο ηεο ρακειήο 

δηείζδπζεο ηνπ Mobile Banking ζηελ επξσπατθή αγνξά. Ζ πιεηνλφηεηα επίζεο δε 

γλσξίδεη φηη ππάξρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, ελψ παξάιιεια ληψζνπλ 

αλαζθαιείο θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλαξσηηέηαη γηα ην 

θφζηνο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ππνζηεξίδεη πσο δελ θαηέρεη ηελ ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλε ζπζθεπή θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη ππεξεζίεο Mobile Banking είλαη κηα «θαπηή» 

πνιιά ππνζρφκελε αγνξά γηα ηελ επξσπατθή ιηαληθή ηξαπεδηθή αιιά θαη ηα 

ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα. Πνιιέο ηξάπεδεο έρνπλ επελδχζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

ζεσξψληαο πσο ζα απνηειέζνπλ έλα αθφκα θαλάιη απηφ-εμππεξέηεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Όπσο ηνλίδνπλ νη αλαιπηέο, νη ηξάπεδεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

Mobile Banking πξέπεη λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο ζηνπο πειάηεο ηνπο ηελ απιφηεηα θαη 

ηελ εγθπξφηεηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη λα γίλεη ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ φηη 

απηέο νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη νπνπδήπνηε θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή.  

Ζ Forrester Research επηζεκαίλεη πσο νη επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο ησλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιιά γηα λα αιιάμνπλ ηα 

δεδνκέλα. Γνπιεχνληαο απφ θνηλνχ καδί κε ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ ησλ ηξαπεδψλ 

κπνξνχλ λα πείζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απιή ιεηηνπξγία 
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ησλ ππεξεζηψλ Mobile Banking. Μπνξνχλ λα απνδείμνπλ κε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα γηα ηελ ππεξαμία απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα 

εζηηάζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πειαηψλ φπσο είλαη νη λένη ζε ειηθία θαη 

ηερλνινγηθά εγγξάκκαηνη ρξήζηεο θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ πνηθηιία ππεξεζηψλ 

Mobile Banking, πξνσζψληαο έγθπξεο θαη ρσξίο ρξνληθνχο θαη ηνπηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ππεξεζίεο.  

Έξεπλα φκσο ηεο KPMG παγθνζκίσο, δείρλεη φηη παξά ηηο ζεκαληηθέο 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απφ φιν ηνλ θφζκν πηνζεηνχλ, φιν θαη πην γξήγνξα, ην 

"θηλεηφ δηαδίθηπν" (mobile internet) ζαλ κία εχθνιε κέζνδν γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγνξψλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ 

εξγαζηψλ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζε ζρέζε κε κφλν 18 κήλεο πξηλ, 

ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θηλεηή ζπζθεπή ηνπο 

γηα ηξαπεδηθέο εξγαζίεο έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί, απφ 19% ζε 46%, ελψ ην πνζνζηφ 

απηψλ πνπ ην έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζε αγνξέο έρεη αλέιζεη ζε 28% απφ 10%.  

Απηή ε έληνλα αλνδηθή ηάζε ππνζηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο φπσο ε Κίλα θαη ε Ηλδία. Βέβαηα, παξά ηελ απμαλφκελε νηθεηφηεηά ηνπο 

κε ηε ρξήζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ, πνιινί Ηλδνί θαη Κηλέδνη θαηαλαισηέο παξακέλνπλ 

αλήζπρνη ζρεηηθά κε πηζαλνχο θηλδχλνπο απψιεηαο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο, κηα αλεζπρία πνπ ζπκκεξίδεηαη θη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ππφινηπνπ 

θφζκνπ. Οη εξσηεζέληεο ζηελ Σζερία θαη ζηελ Οιιαλδία θαίλνληαη πην ραιαξνί κε 
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απηφ ην δήηεκα, αιιά αθφκα θαη εθεί, πεξηζζφηεξνη απφ 70% δήισζαλ φηη ην ζέκα 

ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο γελλά θάπνηεο αλεζπρίεο.  

Σα επξήκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ηελ ηαθηηθή έξεπλα ηεο KPMG κε ηίηιν 

Καταναλωτές και σύγκλιση πνπ εμεηάδεη πψο νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηερλνινγία θαη, ζε απηή ηελ έθδνζε, θαιχπηεη 22 ρψξεο θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 5.600 

εξσηεζέληεο, φινη θαζεκεξηλνί ρξήζηεο θηλεηήο ηερλνινγίαο θαη πξνζσπηθνχ 

ππνινγηζηή (PC).  

ε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα, ζηα ηέιε ηνπ 2008, ε έξεπλα ηνπ 2010 

δείρλεη, εκθαηηθά κάιηζηα, φηη ην 'θηλεηφ δηαδίθηπν' αλνίγεη γξήγνξα κηα εμ' 

νινθιήξνπ λέα αγνξά, πλνιηθά, ην 43% ησλ εξσηεζέλησλ παγθνζκίσο απάληεζαλ 

φηη είλαη ηψξα πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε online πεξηερφκελν. 

ηηο αζηαηηθέο ρψξεο ην πνζνζηφ απηφ αλεβαίλεη ζην 59%, κε ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία 

λα θηλνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 65%. Ληγφηεξν πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ είλαη νη 

θαηαλαισηέο ζηελ Οιιαλδία (6%), αθνινπζνχκελνη απφ ηελ Ηξιαλδία κε 12%, ηνλ 

Καλαδά κε 15%, θαη ηε Γεξκαλία κε 17%. Μεηαμχ, ηψξα, ησλ πξφζπκσλ λα 

πιεξψζνπλ γηα πξφζβαζε, νη δεκνθηιέζηεξνη ηχπνη πεξηερνκέλνπ είλαη ην βίληεν 

(56%) θαη ε κνπζηθή (53%) πνπ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο κεηαμχ ησλ λέσλ, 61% 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα 16-24.  

Αθφκα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηξήζεθαλ, παξά ην γεγνλφο φηη ν 

ππνινγηζηήο παξακέλεη ην θπξίαξρν κέζνλ πξφζβαζεο. 

 

 



 

ΓΚΑΣΟΤ ΑΡΓΤΡΩ  E-BANKING ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ 

127 

ΜΠ Οικονομική & Επιχειρηςιακή τρατηγική 
Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ – Σμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 

 

 

3.8 Παξνπζίαζε κηαο ηππηθήο ζπλαιιαγήο κέζσ m-banking ( ηξάπεδαο 

Πεηξαηώο ) 

ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδεηαη κηα ηππηθή ζπλαιιαγή m-banking ηεο 

ηξάπεδαο Πεηξαηψο.  

 

Αθνχ θάπνηνο εηζέιζεη ζην site ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο θαη δεηήζεη λα 

ζπλδεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή ηξάπεδα, ηελ winbank, πινεγείηαη ζηελ ζειίδα ηεο 

winbank. Ζ ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία. 



 

ΓΚΑΣΟΤ ΑΡΓΤΡΩ  E-BANKING ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ 

128 

ΜΠ Οικονομική & Επιχειρηςιακή τρατηγική 
Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ – Σμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο λα πιεθηξνινγήζεη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ UserID θαη password. Δπηπιένλ, εκθαλίδνληαη θάπνηα πξφζθαηα λέα 

πνπ ίζσο λα ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε. 

ηε ζπλέρεηα εηζέξρεηαη ζην βαζηθφ κελνχ ηνπ e-banking θαη θαηά ζπλέπεηα  

ζην m-banking απφ φπνπ κπνξεί λα θάλεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα, ν ρξήζηεο θαισζνξίδεηαη κε ην 

νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ηνπ ππελζπκίδεηαη πφηε ήηαλ ε πξνεγνχκελή ηνπ είζνδνο 
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ζηελ ππεξεζία. Δπίζεο, ππάξρνπλ θάπνηα ρξήζηκα κελχκαηα γηα ηνλ πειάηε, ηα 

νπνία ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα λέεο ζπλαιιαγέο πνπ πξνζηίζεληαη ζηελ ππεξεζία. Όκσο 

ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο νζφλεο είλαη ην κελνχ ησλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηεο νζφλεο. 

Απφ ην ζπγθεθξηκέλν κελνχ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ ρξεηάδεηαη, 
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Όπσο γηα παξάδεηγκα, λα πιεξψζεη ηελ πηζησηηθή ηνπ θάξηα ρξεψλνληαο ην 

ινγαξηαζκφ ηνπ. Πέξα απφ ην λα κπνξεί λα επηιέμεη απφ πνηνλ ινγαξηαζκφ ζα 

πιεξσζεί ε θάξηα, κπνξεί λα επηιέμεη ην πνζφ πνπ ζέιεη λα πιεξψζεη, ην ρξφλν 

πιεξσκήο (δειαδή εάλ ζα γίλεη άκεζα ή ζα πιεξσζεί κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία) 

θαη ηέινο αλ επαλαιακβάλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Ζ ζπλαιιαγή 

νινθιεξψλεηαη κφιηο εκθαληζηεί ζηελ  νζφλε ην κήλπκα επηηπρήο νινθιήξσζεο ηεο 

ζπλαιιαγήο.  
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3.9 Μειινληηθέο εμειίμεηο – Πξνηάζεηο 

  

Σν άιιν δεδνκέλν πνπ γίλεηαη πξνθαλέο είλαη φηη κπνξεί θάπνηνο πιένλ λα δεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ζην ίδην ην m-banking. Μπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ πέληε 

ζπλνιηθά θάζεηο ζηελ έσο ηψξα δσή ηνπ m-banking θαη ηεο ρξήζεο ηνπ. Ζ πξψηε 

πεξηείρε βαζηθέο δηαδηθαζίεο πιεξσκψλ θαη ζπλαιιαγέο κέζσ SMS.  

Ζ δεχηεξε πεξηέιαβε επηπιένλ ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κε βάζε ην Wireless 

Application Protocol.  

Ζ ηξίηε γεληά mobile ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πξφζθεξε ηελ (πινχζηα ζε 

multimedia) δπλαηφηεηα δηάδξαζεο, βαζηζκέλε ζηα smart phones. Απηφ είρε ηνλ 

πεξηνξηζκφ φηη νη εηαηξίεο έπξεπε λα αλαπηχμνπλ εθαξκνγέο ("apps") δηαθνξεηηθέο 

γηα ην ιεηηνπξγηθφ θάζε ηειεθψλνπ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα θάζε 

δηαθνξεηηθφ κνληέιν.  

Ζ ηέηαξηεο γεληάο ηερλνινγία θηλεηήο είλαη εθεί φπνπ βξηζθφκαζηε ζήκεξα, 

κε εμαηξεηηθέο εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ πιαηθφξκεο φπσο εθείλεο ησλ 

iphone θαη Android. Σν ζεηηθφ ηεο εμέιημεο απηήο είλαη φηη ηψξα δελ έρνπκε κφλν 

ηειέθσλα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζαθείο θαη θαηαλνεηέο ζε φινπο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο αιιά θαη εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ γηα ην mobile internet. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ δελ γίλεηαη πηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν ηειεθψλνπ ή εηδηθά γηα έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, αιιά ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

ζνπίηα Open Application Programming Interface (OpenAPI) θαη κε ζθνπφ ηελ  

ππεξεζηψλ. ήκεξα έρνπκε ηα EMV chips γηα ηηο έμππλεο θάξηεο, ηα SIM chip γηα ηα 
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ηειέθσλα θαη ηα chips πξνζδηνξηζκνχ ξαδηνζπρλφηεηαο γηα ππεξεζίεο ρσξίο 

πξνζσπηθή επαθή.  

Όια απηά ζα αιιάμνπλ ηα επφκελα ρξφληα θαζψο ε Visa, ε Μastercard, ε 

GSM Association (πνπ εθπξνζσπεί ηηο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο) θαη νη ίδηνη νη 

πάξνρνη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία λέαο γεληάο chip 

πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ζπζθεπήο κε ηελ νπνία ζα 

ζπλδένληαη. Θα κπνξεί ν θαζέλαο λα ζπλδέεη ην αζχξκαην chip πιεξσκψλ ηνπ 

νπνπδήπνηε: ζε ηειέθσλν, ζπζθεπή ηειεφξαζεο, iPad, laptop, αθφκα θαη ζε… έλα 

δεπγάξη γπαιηψλ ειίνπ. Σα πάληα κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ δηαδξαζηηθέο, αζχξκαηεο 

ζπζθεπέο πιεξσκψλ. 

 

Εικόνα 1: πιςτωτικέσ κάρτεσ ςε ςχέςη μπρελόκ 

 

Όια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζα γίλνπλ ζχληνκα πξαγκαηηθφηεηα. 

H ηξαπεδηθή λέαο γεληάο, φπσο απνθαιείηαη απφ ηα ζηειέρε ηεο αγνξάο, ζηεξίδεηαη 

θπξίσο ζε ηερληθέο ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη, παξά ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ πξντφλησλ. Ωζηφζν, δίπια ζηνπο λένπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ζα πξνζηεζνχλ θαη 

νξηζκέλεο επθνιίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα θάιπςε ηνπ θαηφρνπ πηζησηηθήο θάξηαο 

απφ θινπή ή ηνπ δαλεηνιήπηε απφ απφηνκε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ.  
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Έηζη, ζα δνχκε ζχληνκα πηζησηηθέο θάξηεο ζε ζρήκα κπξειφθ ή γπαιηψλ 

ειίνπ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο κφδαο - αθφκα θαη θηλεηά ηειέθσλα πνπ 

ζα ιεηηνπξγνχλ θαη ζαλ πηζησηηθέο θάξηεο. Σαπηφρξνλα, ζα ρνξεγεζνχλ πηζησηηθέο 

θάξηεο κε ηηο νπνίεο ζα πιεξψλεη ν θαηαλαισηήο κφλν κε ηελ επίδεημή ηνπο, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα «πεξάζεη» απφ θάπνην εηδηθφ κεράλεκα. Απηφ, ιέλε ηα ηξαπεδηθά 

ζηειέρε, ζα δηεπθνιχλεη αξθεηά ηηο ζπλαιιαγέο ζηα ηακεία, γηα παξάδεηγκα ζηα 

ζνχπεξ κάξθεη, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη νπξέο.  

Ζ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο EMV Chip ζηελ Δπξψπε, δειαδή ησλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ κε chip πνπ δηαζέηνπλ κλήκε ή αιιηψο «έμππλσλ θαξηψλ», δελ 

ζπλεπάγεηαη κφλν κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο παξαδνζηαθέο ζπλαιιαγέο κε θάξηεο 

πιεξσκψλ, αιιά παξέρεη, επηπιένλ, ζηε βηνκεραλία πιεξσκψλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμεη θαη λα πξνζθέξεη λένπο, ηαρχηεξνπο θαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνπο ηξφπνπο 

πιεξσκψλ. 

Μηα πεξηνρή δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο είλαη νη «αλέπαθεο» 

ζπλαιιαγέο (contactless payments). Ήδε, ε Visa θαη ε Mastercard ζηελ Δπξψπε 

δηαζέηνπλ ηηο πξψηεο θάξηεο ησλ «αλέπαθσλ» ζπλαιιαγψλ ή αιιηψο tap and go. Oη 

θάξηεο απηέο επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ πιεξσκέο ζε 

ιηγφηεξν απφ κηζφ δεπηεξφιεπην, απιά θξαηψληαο ηελ θάξηα κπξνζηά ζε έλα 

ηεξκαηηθφ πνπ δέρεηαη «αλέπαθεο» ζπλαιιαγέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θάηνρνο 

ηεο θάξηαο δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα δψζεη ηελ θάξηα ζηνλ ππάιιειν γηα λα 

νινθιεξψζεη ηε ζπλαιιαγή. Οη νδεγίεο πιεξσκήο «αληαιιάζζνληαη» κε αζθαιή 

ηξφπν κεηαμχ ηεο θάξηαο κε ηερλνινγία chip γηα «αλέπαθεο» ζπλαιιαγέο θαη ηνπ 

ηεξκαηηθνχ απνδνρήο, κε ηε ρξήζε αζχξκαηεο ηερλνινγίαο επηθνηλσλίαο. 
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Ζ ηερλνινγία EMV chip έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππεξβεί πνιιά απφ ηα 

εκπφδηα, πνπ παξαδνζηαθά δελ δηεπθφιπλαλ ηε ρξήζε θαξηψλ πιεξσκψλ γηα 

ζπλαιιαγέο κηθξήο αμίαο. Πεγαίλνληαο έλα βήκα κπξνζηά θαη ζπλδπάδνληαο ηελ 

ηερλνινγία EMV κε ηελ αζχξκαηε ηερλνινγία, νη πηζησηηθέο θάξηεο είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξνπλ κία νινθιεξσκέλε θαη εθαξκφζηκε ιχζε πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηα 

κεηξεηά. 

Ζ ηερλνινγία EMV, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππάξρνπζα πξνδηαγξαθή ISO 

14443 Αλαγλψξηζεο Ραδηνζπρλνηήησλ (RFID), εμαζθαιίδεη ηφζν ηε δηεπθφιπλζε 

ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο φζν θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ζπλαιιαγήο», καο πιεξνθνξεί ε 

Visa. Aπηφ ζα δηεπθνιχλεη πνιχ ζηηο ιεγφκελεο offline «αλέπαθεο» ζπλαιιαγέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εθδφηξηα ηξάπεδα πξέπεη λα νξίδεη θαη λα ειέγρεη ηε κέγηζηε αμία 

ζπλαιιαγήο θαη ην ζπλνιηθφ φξην δαπάλεο κέζσ offline ζπλαιιαγψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα εθδφηξηα ηξάπεδα κπνξεί λα πξνζσπνπνηήζεη κία θάξηα γηα λα 

κπνξεί ν θάηνρφο ηεο λα πξαγκαηνπνηεί offline «αλέπαθεο» ζπλαιιαγέο, φηαλ ε 

κεγηζηή αμία θάζε ζπλαιιαγήο είλαη έσο 10 επξψ θαη φηαλ ην ζπλνιηθφ φξην απηψλ 

ησλ ζπλαιιαγψλ δελ μεπεξλάεη ηα 50 επξψ. Κάζε θφξα πνπ ν θάηνρνο ρξεζηκνπνηεί 

ηελ θάξηα, έλα ζεη ελζσκαησκέλσλ κεηξεηψλ (counters) ππνινγίδνπλ ηελ 

αζξνηζηηθή αμία φισλ ησλ offline ζπλαιιαγψλ. 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζηηγκηαία πιεξσκή, ην PIN δελ δεηείηαη απφ ηνλ 

θάηνρν ηεο θάξηαο ζηηο πιεξσκέο ρακειήο αμίαο (κηθξφηεξεο ηνπ νξίνπ πνπ έρεη 

ηεζεί). Μφιηο ν θαηαλαισηήο θηάζεη ην φξην πνπ έρεη ηεζεί απφ ηελ ηξάπεδα, 

απηφκαηα ην κεράλεκα ζην ηακείν ζα απαηηήζεη ε ζπλαιιαγή λα γίλεη online κε ηελ 
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ηερλνινγία Chip θαη PIN, απνηξέπνληαο έηζη ηελ αλεμέιεγθηε ρξήζε ζε πεξίπησζε 

πνπ ε θάξηα έρεη ραζεί ή θιαπεί. 

ην κεηαμχ, ε Mastercard κε ηε Nνkia δνθηκάδνπλ ζε πηινηηθφ αθφκα ζηάδην 

ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο θηλεηνχ ηειεθψλνπ - πηζησηηθήο θάξηαο, ελψ ήδε ε Visa 

έθαλε επίδεημε κηαο ιχζεο αλέπαθσλ ζπλαιιαγψλ, ρξεζηκνπνηψληαο έλαο θηλεηφ 

ηειέθσλν Nokia 3220 εμνπιηζκέλν κε ην εηδηθφ εμσηεξηθφ θάιπκκα Nokia Near 

Field Communication (NFC). Ζ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο EMV ηεο Visa είλαη 

απνζεθεπκέλε κε αζθάιεηα ζε κηα ελζσκαησκέλε έμππλε θάξηα ζην θάιπκκα NFC 

θαη πιήξσο ζπκβαηή κε ηελ θάξηα γηα «αλέπαθεο» ζπλαιιαγέο ηεο Visa. To NFC 

επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλα άγγηγκα αλάκεζα ζηα θηλεηά ηειέθσλα θαη 

άιιεο εκπνξηθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Ζ ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο θαη κε ηηο θάξηεο πιεξσκψλ. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη αληί ε εθαξκνγή 

ηεο ηερλνινγίαο EMV λα είλαη απνζεθεπκέλε ζηελ θάξηα πιεξσκψλ, είλαη 

απνζεθεπκέλε ζε έλα αζθαιέο chip ζην θηλεηφ ηειέθσλν. Ζ ηερλνινγία NFC ζα 

δηεπθνιχλεη ηε ζχγθιηζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε ηηο πηζησηηθέο θάξηεο, 

δεκηνπξγψληαο πξφζζεηε αμία, ηφζν γηα ηνπο θαηφρνπο θαξηψλ φζν θαη γηα ηνπο 

εκπφξνπο. 

Δπηπιένλ, ε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ησλ ΖΠΑ, Bank of America θαη ε επίζεο 

κεγαιχηεξε εηαηξεία δηαρείξηζεο πιεξσκψλ, Visa Inc, ζρεδηάδνπλ λα μεθηλήζνπλ 

πηινηηθφ πξφγξακκα ηνλ επφκελν κήλα, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ smartphones γηα ηηο αγνξέο ηνπο ζε θαηαζηήκαηα. 

Σν πξφγξακκα ζα δηεμαρζεί απφ ην επηέκβξην έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Νέαο Τφξθεο. Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν βήκα ησλ δχν εηαηξεηψλ 
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ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ “ειεθηξνληθνχ πνξηνθνιηνχ”, 

ελζσκαηψλνληαο δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηα πιένλ εμειηγκέλα 

θηλεηά ηειέθσλα. 

Οη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ, νη εηαηξείεο ηερλνινγίαο θαη νη πάξνρνη 

θηλεηήο ηειεθσλίαο αγσλίδνληαη γηα ην ζηνίρεκα ηεο πξσηνπνξίαο ζηελ ηερλνινγία, 

ε νπνία ιέγεηαη φηη ζα θπξηαξρήζεη ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο. Ζ Visa επίζεο 

ζρεδηάδεη ηε δηεμαγσγή αληίζηνηρνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηελ US Bancorp, 

ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα εθπξφζσπνπ ηεο εηαηξείαο πνπ επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο, 

ζέηνληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνλ Οθηψβξην. 

Παξφιν πνπ νη πιεξσκέο κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ 

θαη ρξφληα ζε ρψξεο φπσο ε Ηαπσλία, νη ΖΠΑ αθνινπζνχλ ζαθψο ρακειφηεξνπο 

ξπζκνχο ζηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο. Σν πξφγξακκα ζα επηηξέςεη ζε 

επηιεγκέλνπο ππαιιήινπο θαη πειάηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Νέαο Τφξθεο λα 

εγθαηαζηήζνπλ κηθξά chip πνπ ζα ηνπο πξνκεζεχζεη ε Visa θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο, 

ζηα smartphone ηνπο, ηα νπνία εθπέκπνπλ ξάδην-ζήκαηα ζε πνιχ κηθξέο απνζηάζεηο. 

Καηφπηλ νη πειάηεο ζα πξνζεγγίδνπλ κε ηα ηειέθσλά ηνπο ηηο ζπζθεπέο point-of-sale 

(POS) ζηα θαηαζηήκαηα, ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα ζπιιέγνληαη απφ ηε 

ζπζθεπή θαη νη αγνξέο ζα νινθιεξψλνληαη. 

Ζ Bank of America αξλήζεθε λα πεη πφζα άηνκα ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

πηινηηθφ πξφγξακκα, ελψ εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο αξλήζεθε επίζεο λα ζρνιηάζεη 

ηελ αλάκημε ηεο Visa. Ζ Elvira Swanson, εθπξφζσπνο ηεο Visa, είπε φηη ην πηινηηθφ 

πξφγξακκα ηεο Bank of America δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ άιιεο δνθηκέο πνπ έρεη 
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δηεμάγεη ε εηαηξεία κε ηα θηλεηά ηειέθσλα, αιιά ζα κπνξνχζε λα έρεη κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο. 

Πξνεγνπκέλσο αλαιχζεθε ε ηδέα «ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη», ε νπνία 

ζπδεηηέηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ρσξίο φκσο λα έρεη εκθαληζηεί, κέρξη ηψξα, θάπνηα 

εθαξκνγή ηεο ζε εκπνξηθή θιίκαθα. Πξψηε ηα θαηάθεξε ε DoCoMo, πινπνηψληαο 

ην ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη σο κέξνο ηνπ θηλεηνχ. Σν φλνκα ηεο DoCoMo καο είλαη 

γλσζηφ: είλαη ε εηαηξεία πίζσ απφ ην i-mode ηεο Cosmote, θαη ηαπηφρξνλα ε 

κεγαιχηεξε εηαηξεία δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Ηαπσλία.  

Ζ DoCoMo ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Sony ιαλζάξηζε απφ πέξζη ηνλ Ηνχιην ηελ 

ππεξεζία Felica, καδί κε ηελ ζεηξά θηλεηψλ 506i πνπ ελζσκαηψλνπλ έλα έμππλν chip. 

Σν chip είλαη παξφκνην κε απηφ πνπ ππάξρεη πάλσ ζε πνιιέο πηζησηηθέο θάξηεο κε 

ηελ δηαθνξά φηη ιεηηνπξγεί αζχξκαηα, δειαδή απιά πεξλψληαο ην θηλεηφ δίπια απφ 

ην κεράλεκα αλάγλσζεο, θαη ρσξίο θαιψδην. ην Λνλδίλν, φπσο θαη ζηελ Ηαπσλία 

έρνπκε δεη θάξηεο πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα εηζηηήξηα ηνπ κεηξφ, θαη ιεηηνπξγνχλ 

αζχξκαηα, κε έλα πέξαζκα ηεο θάξηαο πάλσ απφ ην κεράλεκα αλάγλσζεο ζην 

ζηαζκφ. Ζ πξσηνπνξία ηεο DoCoMo έγθεηηαη ζην φηη φρη κφλν ελζσκάησζε απηή ηελ 

ειεθηξνληθή θάξηα κέζα ζην θηλεηφ, αιιά θαη ζην φηη θαηάθεξε λα πξνεθηείλεη ηελ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζε πνιιέο άιιεο ππεξεζίεο, ηξάπεδεο θαη θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο, θαζηζηψληαο ηελ ππεξεζία Felica σο ηελ ζεκαληηθφηεξε εμέιημε ζηελ 

θηλεηή ηειεθσλία κεηά ην i-mode. 

χκθσλα κε ηελ DoCoMo, κέζα ζε έμη κήλεο είραλ πνπιεζεί πάλσ απφ έλα 

εθαηνκκχξηα θηλεηά εμνπιηζκέλα κε ηελ ππεξεζία Felica, θαη κάιηζηα κε ξπζκνχο 

πνπ μεπέξαζαλ ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ i-mode. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ 
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απφ πνιιά κνληέια θηλεηψλ εμνπιηζκέλα κε Felica, απφ ηελ Panasonic, Sony 

Ericsson, Sharp θαη Fujitsu, ηφζν ζε i-mode φζν θαη ζε θηλεηά 3εο γεληάο (FOMA) – 

πιένλ φια ηα θηλεηά πνπ ιαλζάξεη ε DoCoMo ππνζηεξίδνπλ ην Felica. Σα θηλεηά 

απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ κεηξεηά, πηζησηηθή θάξηα, θάξηα κέινπο, 

θάξηα γηα πφληνπο, θαη άιιεο ππεξεζίεο ζε πάλσ απφ 15,000 καγαδηά θαη 2,500 

κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο. H KDDI, δεχηεξε κεγαιχηεξε εηαηξεία δηθηχνπ 

ζηελ Ηαπσλία, έρεη αλαθνηλψζεη φηη ζα ππνζηεξίμεη ην Felica ζηνπο επφκελνπο κήλεο, 

ελψ δελ απνθιείεηαη λα αθνινπζήζεη θαη ε Vodafone. 

Πίζσ απφ ηελ ππεξεζία Felica, θξχβεηαη ε ηερλνινγία RFID (Radio 

Frequency IDentification), κε άιια ιφγηα έλα έμππλν chip, θαη κία εζσηεξηθή θεξαία. 

Σν chip δνπιεχεη απνζεθεχνληαο δεδνκέλα θαη αληρλεχνληαο ζήκαηα ρακειήο ηζρχνο 

πνπ εθπέκπνληαη απφ έλα κεράλεκα αλάγλσζεο πνπ βξίζθεηαη δίπια, θαη κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αθφκα θη φηαλ ην θηλεηφ είλαη θιεηζηφ. Με άιια ιφγηα, ην RFID είλαη 

κηα εμέιημε ηνπ γξακκσηνχ θψδηθα (barcode), κε ηελ δηαθνξά φηη ιεηηνπξγεί 

αζχξκαηα θαη απνζεθεχεη έλα ζεκαληηθφ φγθν πιεξνθνξηψλ (απφ 10 σο 1000 θνξέο 

πεξηζζφηεξεο) γηα ην πξντφλ ζην νπνίν βξίζθεηαη. Μηα εθαξκνγή Java πνπ 

εγθαζίζηαηαη ζην θηλεηφ, επηθνηλσλεί κε ην chip θαη ιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηνλ 

ρξήζηε θαη ην ηζηνξηθφ ησλ ζπλαιιαγψλ. Όηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα θάλεη κηα αγνξά, 

ε εθαξκνγή Java, επηθνηλσλεί κέζσ Internet κε ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ θαη 

νινθιεξψλεη ηελ ζπλαιιαγή. Δλαιιαθηηθά, ην θηλεηφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη ρακειήο αμίαο, πνπ απνζεθεχεη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηεο ηξάπεδαο γηα λα νινθιεξψζεη 

ηελ ζπλαιιαγή.  
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εκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη ην φηη ε δηαδηθαζία απαηηεί ειάρηζηα 

δεπηεξφιεπηα θαη δελ ρξεηάδεηαη ππνγξαθή ηνπ θαηφρνπ. Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ην θηλεηφ Felica ππεξέρεη ηεο πηζησηηθήο θάξηαο σο κέζν πιεξσκήο, είλαη 

γηαηί ζηελ Ηαπσλία ν θφζκνο δελ έρεη ζπλεζίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην πιαζηηθφ ρξήκα. 

Σα θηλεηά ηεο DoCoMo κε ηελ ππεξεζία Felica είλαη εθνδηαζκέλα κε 

δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο απφ ην θεληξηθφ δίθηπν. Δπηπιένλ ηειέθσλα φπσο ην 

F900iC ηεο Fujitsu έρνπλ έλα ελζσκαησκέλν αλαγλψζηε δαθηπιηθνχ απνηππψκαηνο, 

πνπ δξα σο κηα αθφκα δηθιείδα αζθαιείαο ζε πεξίπησζε θινπήο. 

Όκσο, εθ‟ φζνλ ε ηερλνινγία έρεη θηάζεη ζε ζεκείν λα γίλνληαη ζπλαιιαγέο 

κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ν θαζέλαο λα ζπλδέεη ην αζχξκαην chip πιεξσκψλ ηνπ 

νπνπδήπνηε, θάηη πνπ πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο θαηλφηαλ αδηαλφεην, είλαη ζίγνπξν φηη 

κπνξεί λα εμειηρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ πσο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ  νξηζκέλεο κειινληηθέο ππεξεζίεο ηνπ m-banking.  

1) Δληνπηζκόο ζέζεο ηνπ ρξήζηε θαη απνζηνιή κελύκαηνο ελεκέξσζεο: ε 

εθαξκνγή απηή ζα είλαη αληίζηνηρε ζαλ ηελ εθαξκνγή θάπνησλ 

θαηαζηεκάησλ, φπνπ φηαλ νη πειάηεο ηνπο βξίζθνληαη ζε θάπνην θνληηλφ 

ππνθαηάζηεκα, ιακβάλνπλ ζε  κήλπκα ηηο ππάξρνπζεο πξνζθνξέο, ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ. Αληίζηνηρα, ν ρξήζηεο ηνπ m-banking ηεο θάζε 

ηξάπεδαο κφιηο εληνπίδεηαη απφ ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ζε θάπνην θνληηλφ 

θαηάζηεκα, ζα κπνξεί λα ιακβάλεη ζην θηλεηφ ηνπ είηε κε γξαπηφ είηε κε 

ειεθηξνληθφ κήλπκα, ηηο πξνζθνξέο πνπ κπνξεί λα θεξδίζεη αλ επηζθεθηεί ην 

ππνθαηάζηεκα. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα θάπνην πνιχ 

ρακειφ επηηφθην εάλ κεηαθέξεη ηα ππφινηπα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ηνπ ζε 
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κία πηζησηηθή θάξηα ηεο ηξάπεδαο ή λα θεξδίζεη πνιχ επλντθνχο φξνπο γηα 

θάπνην δάλεην πνπ ρξεηάδεηαη. 

2) Δληνπηζκόο πιεζηέζηεξεο ζέζεο ΑΣΜ: φπσο έρνπκε ήδε πεη κία απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ e-banking αιιά θαη ηνπ m-banking είλαη ε παξνπζίαζε φισλ 

ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη ησλ ΑΣΜ ηεο ηξάπεδαο. Σν m-banking ζα κπνξεί 

λα πξνζθέξεη κία λέα ππεξεζία. Όηαλ ν ρξήζηεο ζα ρξεηάδεηαη επεηγφλησο 

ρξήκαηα, ζα κπνξεί λα ζηέιλεη έλα κήλπκα ζε θάπνην ηειεθσληθφ θέληξν 

ξσηψληαο γηα ηα πιεζηέζηεξα ΑΣΜ. Φηάλνληαο ην κήλπκα ζην θέληξν, ζα 

εληνπίδεηαη ε ζέζε ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ 

θαη ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη φρη κφλν γηα ηα ΑΣΜο ηεο ηξάπεδαο κε ηελ 

νπνία ζπλεξγάδεηαη, αιιά φια ηα ΑΣΜο ησλ ηξαπεδψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θνληηλή απφζηαζε, ψζηε λα κπνξεί λα επηιέμεη απηφ πνπ ην βνιεχεη 

πεξηζζφηεξν. 

3) Δπηινγή ππνθαηαζηήκαηνο γηα ζπλαιιαγή: φηαλ ν πειάηεο ηεο ηξάπεδαο ζα 

ρξεηάδεηαη λα επηζθεθηεί έλα ππνθαηάζηεκα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηεο 

ζπλαιιαγέο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ e-banking 

( γηα παξάδεηγκα κηα κεγάιε αλάιεςε ), ζα κπνξεί κέζσ κηαο ππεξεζίαο ηνπ 

m-banking λα ελεκεξψλεηαη ζε πνηα θνληηλά θαηαζηήκαηα δελ έρεη κεγάιε 

ζεηξά αλακνλήο, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα, 

ρσξίο λα ράλεη ρξφλν πεξηκέλνληαο πφηε ζα έξζεη ε ζεηξά ηνπ. Δπηπιένλ, φηαλ 

ζα ζέιεη λα ελεκεξσζεί γηα θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ηνλ ελδηαθέξνπλ, κέζσ ηεο ίδηα ππεξεζίαο ζα κπνξεί λα κπνξεί λα δειψλεη ηε 

θχζε ηεο ζπλαιιαγήο (παξαδείγκαησο ράξηλ ζα ήζειε λα ελεκεξσζεί γηα ηα 
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θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα), ζα δειψλεη φπσο θαη πξηλ ζε πνην ζεκείν 

βξίζθεηαη θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε ππεξεζία ζα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ην πξντφλ πνπ δεηάεη θαη ζε πνηα θνληηλά 

ηνπ θαηαζηήκαηα βξίζθνληαη. Ο πειάηεο ζα επηιέγεη ζε πνην θαηάζηεκα ζέιεη 

λα επηζθεθηεί θαη ε ππεξεζία ζα θιείλεη καδί ηνπ θάπνην ξαληεβνχ, ρσξίο θαη 

πάιη λα πεξηκέλεη θαη λα ράλεη ρξφλν. 

4) Ζιεθηξνληθό πνξηνθόιη (e-wallet) : γηαηί λα κελ ιεηηνπξγεί ην θηλεηφ 

ηειέθσλν ή γηα ηελ αθξίβεηα ε θάξηα SIM ηνπ ηειεθψλνπ ζαλ έλα 

ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη; Θα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα κεηαθέξεη 

λα κεηαθέξεη ρξήκαηα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζηελ ηξάπεδα ζην θηλεηφ 

ηνπ ηειέθσλν, κέζσ κηαο ππεξεζίαο κεηαθνξάο ρξεκάησλ απφ ην m-banking, 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ είλαη απαξαίηεην. Ζ θάξηα SIM ηνπ θηλεηνχ ηνπ 

ηειεθψλνπ ζα θνξηίδεηαη κε ην πνζφ πνπ ζα ρξεηάδεηαη ν πειάηεο γηα λα 

θάλεη ηηο αγνξέο ηνπ, δειαδή ζα ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη ή 

αιιηψο κηα πξνπιεξσκέλε θάξηα. ηε ζπλέρεηα ν πειάηεο ζα θάλεη ηηο αγνξέο 

ηνπ θαη φηαλ ζα θηάλεη ε ζηηγκή ηεο πιεξσκήο είηε ζα δίλεη ζηνλ ηακία ηνλ 

αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είηε θάπνην θσδηθφ πνπ ζα έρεη ήδε νξίζεη θαη 

δειψζεη κέζσ ηνπ m-banking θαη ζα ρξεψλεηαη ε θάξηα SIM ηνπ ηειεθψλνπ. 

Σα θαηαζηήκαηα απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ζα κπνξνχλ λα δίλνπλ ζηελ ηξάπεδα 

κε ηελ νπνία ζπλεξγάδνληαη ηνπο αξηζκνχο ησλ SIM θαξηψλ πνπ έρνπλ 

ρξεψζεη γηα λα πηζηψλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη 

απνδνρή ηεο ππεξεζίαο απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Ο 

πειάηεο βέβαηα επσθειείηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη 
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ρξήκαηα ζπλέρεηα καδί ηνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη λα θάλεη θάπνηεο πιεξσκέο λα 

θάλεη κεηαθνξά ην πνζφ πνπ ρξεηάδεηαη κέζσ ηνπ θηλεηνχ ζην θηλεηφ ηνπ 

ηειέθσλν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα θαηαζηήκαηα γιπηψλνπλ ρξφλν θαη νπξέο 

ζηα ηακεία ηνπο θαη έηζη δελ δπζαξεζηνχληαη νη πειάηεο ηνπο, αιιά θαη 

γιπηψλνπλ θαη απφ ηελ ηπρφλ ιάζε πνπ κπνξεί λα γίλνπλ απφ ηελ αληαιιαγή 

ρξεκάησλ κεηαμχ ησλ ηακείσλ θαη ησλ πειαηψλ αιιά θαη απφ ηελ ηειηθή 

θαηακέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηακείνπ. 

5) Έιεγρνο θηλήζεσλ: ν ρξήζηεο ηνπ m-banking ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηεί κηα 

ππεξεζία φπνπ ζα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ινγαξηαζκνχο  

φηαλ πάεη λα γίλεη κηα θίλεζε, είηε απφ θάπνην ππνθαηάζηεκα είηε 

ειεθηξνληθά, θπξίσο θάπνηα αλάιεςε ελφο κεγάινπ πνζνχ φπσο γηα 

παξάδεηγκα έλα πνζφ πάλσ απφ ην 70 % ησλ ρξεκάησλ. Σελ ψξα πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή θαη πξηλ νινθιεξσζεί, ζα δεηείηαη θάπνηνο 

θσδηθφο ή κηα πξνθνξηθή επηβεβαίσζε απφ ηνλ ίδην ηνλ δηθαηνχρν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ. Έρνληαο φκσο ήδε ελεκεξσζεί γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ν 

δηθαηνχρνο ζα κπνξεί λα δίλεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ λα νινθιεξσζεί ε 

ζπλαιιαγή φηαλ έρεη ζηείιεη θάπνην εμνπζηνδνηνχκελν πξφζσπν ή λα ηελ 

αξλεζεί φηαλ δελ γλσξίδεη πξνζηαηεχνληαο έηζη ηα ρξήκαηά ηνπ απφ 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Σν ίδην ζα κπνξεί λα ζπκβαίλεη φηαλ ν ινγαξηαζκφο 

είλαη δηαδεπθηηθφο θαη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο δηθαηνχρνη ή φηαλ 

πξφθεηηαη γηα εηαηξηθνχο ινγαξηαζκνχο, νξίδνληαο φκσο θαηά ην άλνηγκα ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ζηελ ηξάπεδα, πνηνο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζα είλαη ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη απηφο πνπ ζα παίξλεη ηηο απνθάζεηο. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο ιεηηνπξγψληαο ζε ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ, 

παξαθνινπζεί ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, αλαδεηεί ηηο επθαηξίεο απηέο θαη 

ελζσκαηψλεη ηηο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ νδεγνχλ ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο 

ζηελ απηνκαηνπνίεζε. Σηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πιαηζίσζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη 

ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ, νη ιεγφκελεο e-banking θαη m-

banking αληίζηνηρα. 

Οη ρξήζηεο ηνπ e-banking είλαη ζπλήζσο άηνκα λέαο θαη κέζεο ειηθίαο κε 

αλψηεξε εθπαίδεπζε πνπ εξγάδνληαη σο δηνηθεηηθά ζηειέρε ή σο ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο θαη έρνπλ πςειφ εηζφδεκα. ηελ Διιάδα νη δπλεηηθνί ρξήζηεο ηνπ m-

banking είλαη λένη πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία, θαηλνηφκνη, 

εκπηζηεχνληαη ηελ ηξάπεδά ηνπο θαη αληηιακβάλνληαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά 

ηνπ m-banking σο πξνο ηα ππφινηπα θαλάιηα δηαλνκήο. 

Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπο, φπσο γηα ελεκέξσζε, κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη πιεξσκέο φισλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπο. 

Ζ είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν 

δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα θαη άιιαμε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ. Οη ηξάπεδεο βξέζεθαλ ζε κηα ζπλερή θάζε κεηαζρεκαηηζκνχ θαη 

επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηελ έγθπξε ελζσκάησζε ησλ 

εμειίμεσλ. 
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Ωζηφζν, πέξα απφ ηηο ηξάπεδεο πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ θαη νη εηαηξείεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηερλνινγίαο θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Οη κελ πξψηεο πξέπεη λα 

πξνζθέξνπλ φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξεο ηαρχηεηαο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν αιιά θαη 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ηνπο γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπο. Καη νη δε εηαηξείεο ηερλνινγίαο θηλεηψλ ηειεθψλσλ πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ινγηζκηθφ ησλ θηλεηψλ γηα λα ππνζηεξίδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηηο ζπλαιιαγέο m-banking. Έηζη ζα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηεί 

ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν εθηφο απφ ην λα επηθνηλσλεί θαη λα αγνξάδεη αγαζά θαη 

ππεξεζίεο δειαδή λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη (e-wallet).  
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