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Η. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

 
 

Κε ηελ εκθάληζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηα ηέιε ηνπ εηθνζηνχ αηψλα νη επηρεηξήζεηο 

άξρηζαλ ζηαδηαθά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, ηε δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ. Αξρηθά άξρηζαλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θάλνπλ ην κάξθεηηλγθ 

ησλ πξντφλησλ ηνπο, παξέρνληαο ζηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαζψο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, φπσο ηειέθσλα 

θαη δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ επθνιφηεξα κε απηέο.  

Ζ ζηξνθή απφ ηελ απιή παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηρείξεζε ζηελ έλαξμε 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ζπλέβε φηαλ ηα Ρκήκαηα 

Κάξθεηηλγθ ησλ εηαηξεηψλ ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη εθαηνκκχξηα άλζξσπνη είραλ 

πξφζβαζε ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ρν ειεθηξνληθφ εκπφξην έγηλε εθηθηφ 

ην 1991, φηαλ ν Ξαγθφζκηνο Ηζηφο μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη εκπνξηθά. 

Αλ θαη ην δηαδίθηπν έγηλε πνιχ δεκνθηιέο ζην θνηλφ ην 1994, πήξε πεξίπνπ 4 

ρξφληα γηα λα αλαπηπρζνχλ πξσηφθνιια αζθαιείαο, ηα νπνία επέηξεςαλ γξήγνξε 

πξφζβαζε θαη ζπλερή ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν. Ρν 2000 έλαο κεγάινο αξηζκφο 

εηαηξεηψλ ζηελ Ακεξηθή θαη ηε δπηηθή Δπξψπε παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην 

δηαδίθηπν, αιιάδνληαο ηελ έσο ηφηε αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ δπλαηνηήησλ απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο. Απμήζεθε ε ρξήζε ησλ Ζιεθηξνληθψλ Αγνξψλ, δεκηνπξγήζεθαλ ηα 

Ζιεθηξνληθά Θαηαζηήκαηα θαη εκθαλίζηεθαλ λέεο έλλνηεο, φπσο ε Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε θαη Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή.  

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο φισλ ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο ζεσξείηαη φηη ζα απνηειέζεη ην θχξην 

πεδίν γηα ηελ επίηεπμε κεγάισλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο θαη ην θχξην κέζν 

αληαγσληζκνχ γηα ηηο ηξάπεδεο ζην κέιινλ. Πηελ Διιάδα ε παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο έγηλε κε θαζπζηέξεζε ελ ζπγθξίζεη κε ην 

εμσηεξηθφ, εμαηηίαο ηεο αληίζηνηρεο θαζπζηεξεκέλεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο 
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πνιίηεο. Ρελ πξσηνβνπιία ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο αλέιαβαλ νη ηδησηηθέο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη αθνινχζεζαλ έπεηηα νη δεκφζηεο. 

Πηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη ε εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη 

ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ γεληθφηεξα θαη επηρεηξείηαη λα γίλεη κία παξνπζίαζε ηεο 

ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν ην ζχζηεκα e-banking κίαο ειιεληθήο 

ηξάπεδαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ππγθεθξηκέλα, ε κειέηε πεξίπησζεο αθνξά ηελ 

ηξάπεδα Hellenic PostBank Ραρπδξνκηθφ Ρακηεπηήξην, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην 

ζχζηεκα e-banking ηεο ηξάπεδαο έηζη φπσο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ-πειαηψλ ηεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη 

δηαζέζηκεο on-line ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο, θαζψο θαη νη ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο πξέπεη λα πξνβαίλνπλ νη ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο.  
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ΗI. ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔΠΥ Ζ/ 

 
 

 Ζιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ (e-business) 

 

Ν φξνο Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ 

(Electronic business ή e-business) 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εθηεινχληαη ζην δηαδίθηπν.
 

Σαξαθηεξίδεη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

έρεη ζρέζε κε ηελ πξνβνιή θαη 

δηαθήκηζε κηαο επηρείξεζεο ζην 

Internet ρσξίο λα ελζσκαηψλεη ηελ  

νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή απαξαίηεηα. Δάλ κία επηρείξεζε πξνβιεζεί κέζσ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ κε ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν κπνξεί λα απμήζεη 

θαηά πνιχ ηα θέξδε ηεο. 

Ρν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ κπνξεί λα απνηειέζεη κία επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη κία πξσηεχνπζα ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ έλλνηα φηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη θαηά βάζε έλα 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πνπ απιά λα ππνζηεξίδεηαη κε ιίγα „θπζηθά‟ θαηαζηήκαηα. 

Νη κέζνδνη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλδένπλ 

πην απνηειεζκαηηθά ηα εζσηεξηθά κε ηα εμσηεξηθά ηνπο ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ, λα δνπιεχνπλ πην ζηελά κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο 

θαη λα ηθαλνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Κε ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κία „ειεθηξνληθή 

επηρείξεζε‟ κπνξεί λα δηεπξχλεη ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε πεξηζζφηεξν απ‟ φηη εάλ 

εθηεινχζε κφλν παξαδνζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ θπζηθνχ 

ηεο θαηαζηήκαηνο. Απηή ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, αλ θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη φξνη 

Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ θαη Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην έρνπλ ηελ ίδηα ρξήζε. 
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 Ζιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ & Ζιεθηξνληθό Δκπόξην 

 

Ρν Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ έρεη επξχηεξε έλλνηα απφ ηελ έλλνηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 

Δκπνξίνπ. Ρν Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ απνηειεί έλαλ φξν-νκπξέια, πνπ ελζσκαηψλεη 

απφ ηε κηα ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην θαη ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πξνψζεζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο, θη απφ ηελ άιιε ππεξεζίεο e-business, φπσο π.ρ. νη ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξακεηξνπνίεζε, πινπνίεζε, 

θηινμελία, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ιχζεσλ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ B2C θαη B2B. 

 Ρν Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ είλαη δειαδή πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθφ, κε έκθαζε ζηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ δπλαηνηήησλ θαη 

αλαθέξεηαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαζ‟ φιε ηελ έθηαζε ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο: ειεθηξνληθή αγνξά, ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

ειεθηξνληθή δηαρείξηζε εληνιψλ πειαηψλ, εμππεξέηεζε πειαηψλ, αιιά θαη 

ζπλεξγαηψλ. Δλψ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλα ππνζχλνιν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαδηθαζία αγνξάο, 

κεηαθνξάο ή αληαιιαγήο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή/θαη πιεξνθνξηψλ κέζσ δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ internet. Κπνξεί λα 

εηπσζεί φηη ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην είλαη ην θνκκάηη ηεο αγνξαπσιεζίαο ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ. 

 

 Ζιεθηξνληθό Δκπόξην (e-commerce) 

 

1. Γεληθά 

Ρν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην νξίδεηαη σο ε αγνξά θαη ε πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ 

ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. Βαζίδεηαη ζηηο θαηλνηνκίεο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ ειεθηξνληθή 

κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ζην marketing 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ζπλαιιαγψλ, ζηελ ειεθηξνληθή 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαη ζηα 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ. Eπίζεο, ζηελ έλλνηα ηνπ 
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ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πεξηθιείεηαη θαη ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ, πνπ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε κίαο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο.   

Ρν ζχγρξνλν ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεζηκνπνηεί ηνλ Ξαγθφζκην Ηζηφ (World Wide 

Web) ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εληφο ηνπ θχθινπ δσήο κίαο ζπλαιιαγήο, αλ θαη κπνξεί 

λα πεξηθιείεη κία επξεία γθάκα ηερλνινγηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν (e-mail). 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γίλεηαη εμ νινθιήξνπ ειεθηξνληθά 

γηα εηθνληθά αληηθείκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξνρή πξφζβαζεο ζην 

εμεηδηθεπκέλν πεξηερφκελν κίαο ηζηνζειίδαο ζε θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο. Αιιά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

αγνξαπσιεζία θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ. Νη online retailers, δειαδή νη ιηαλνπσιεηέο 

πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ιηαληθήο ειεθηξνληθά, είλαη γλσζηνί θαη σο „e-tailers‟, ελψ ην 

online retail δειαδή ην ειεθηξνληθφ ιηαλεκπφξην είλαη γλσζηφ θαη σο „e-tail‟. 

Όινη ζρεδφλ νη κεγάινη ιηαλνπσιεηέο θάλνπλ ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηνλ 

Ξαγθφζκην Ηζηφ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζην ηέινο ηνπ 2007 νη πσιήζεηο κέζσ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έθηαζαλ ην 3,4% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. 

 

 

2. Ηζηνξία 

 
Ρα θνκβηθά ζεκεία ζηελ εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζπλνπηηθά 

ήηαλ ηα εμήο : 

1984 

Ρν 1984 ηππνπνηήζεθε ε Ζιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ (Electronic Data 

Interchange ή EDI) εμαζθαιίδνληαο ζηηο εηαηξείεο ηελ νκαιή θαη αζθαιή εθηέιεζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

1990     

Ν Ρim Berners-Lee, εξεπλεηήο ζηνλ Δπξσπατθφ Νξγαληζκφ Ξπξεληθψλ Δξεπλψλ 

(European Organization for Nuclear Research-CERN), δεκηνχξγεζε ηελ ηερλνινγία 

ηνπ Ξαγθόζκηνπ Ηζηνύ (World Wide Web ή "www"). Ζ ηερλνινγία ηνπ ηζηνχ 
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θαηέζηεζε δπλαηή ηε δεκηνπξγία "ππεξθεηκέλσλ", δειαδή ηε δηαζχλδεζε πνιιψλ κε 

ηεξαξρεκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ παιαηφηεξα ήηαλ απνκνλσκέλεο. Νη ρξήζηεο ζα 

είραλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κέζσ ελφο ινγηζκηθνχ (θπιινκεηξεηή 

ηζηνζειίδσλ ή αιιηψο Web browser) πνπ επηηξέπεη ηελ πξνβνιή θαη αιιειεπίδξαζε 

κε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

 

 

 

 

 

Δηθφλα ηνπ web 

browser ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90.

 

1991 

Έλαο αλεμάξηεηνο ακεξηθάληθνο θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο (The National Science 

Foundation) ήξε ηελ απαγφξεπζε γηα ηελ ιεηηνπξγία εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην 

δηαδίθηπν αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κέζσ ηνπ Web. 

 

1992 

Ζ εηαηξεία „Compuserve‟ ήηαλ ε πξψηε κεγάιε εηαηξεία παξνρήο πξντφλησλ 

ιηαληθήο ζηνπο πειάηεο ηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ δφζεθε ε 

επθαηξία ζηνπο αλζξψπνπο λα αγνξάζνπλ αληηθείκελα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Ζ/ 

ηνπο. 
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1993 

Ν Marc Andreesen ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Δθαξκνγψλ „Supercomputing‟ (National 

Center for Supercomputing Applications) ηεο Ακεξηθήο, εηζήγαγε ην 1993 ην πξψην 

επξέσο δηαδεδνκέλν θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (Web browser) κε ην φλνκα 

„Mosaic’. 

Ρν Mosaic ήηαλ ν πξψηνο θπιινκεηξεηήο ηζηνζειίδσλ πνπ έδεηρλε εηθφλεο ζην 

ίδην παξάζπξν πνπ ήηαλ ην θείκελν αληί λα δείρλεη ηηο εηθφλεο ζε μερσξηζηφ 

παξάζπξν. Δμαηηίαο ηνπ Mosaic έγηλε επξέσο γλσζηφ ζην θνηλφ ην World Wide Web.  

Γεθαεπηά ρξφληα κεηά, νη πην γλσζηνί θπιινκεηξεηέο ηζηνζειίδσλ, φπσο ν Internet 

Explorer, ν Mozilla Firefox θαη ην Google Chrome δηαηεξνχλ πνιιά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γξαθηθψλ ηνπ αξρηθνχ Mosaic. 

 

 

                                                        

 

 

Ξξψηε έθδνζε 

ηνπ Mosaic ην 

1993. 

 

 

1994 

Ζ ακεξηθάληθε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ Ζ/, Netscape, δεκηνχξγεζε έλα 

απιφ Web browser, ην Netscape, πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξνο απιφο ζηε ρξήζε θαη 

παξείρε αζθάιεηα θαηά ηελ πινήγεζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, κέζσ ηνπ ‘Secure 

Sockets Layer Protocol’ (SSL) πνπ δεκηνχξγεζε.  
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Ρν πξσηφθνιιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα θαη θξππηνγξαθεί ηα ηκήκαηα 

ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θσδηθφ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ κελχκαηνο. Κε 

κία θξππηνγξαθεκέλε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ server κίαο εηαηξείαο θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ελφο πειάηε, νη αξηζκνί ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ κπνξνχλ 

λα ζπγθαιπθηνχλ έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα ηνπο ππνθιέςνπλ ηξίηνη. Απηή ε 

αζθάιεηα νδήγεζε έλαλ απμεκέλν αξηζκφ εηαηξεηψλ λα πσινχλ πξντφληα κέζσ ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

 

1995 

  

Δμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία φπσο ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ απφ 

βάζεηο δεδνκέλσλ κε πξντφληα, είραλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κεγάισλ 

εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν ζην δηαδίθηπν φπσο ε Amazon.com θαη ε 

ebay.com, νη νπνίεο μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 1995. 

Πε πξνεγνχκελεο ηζηνζειίδεο εηαηξεηψλ πνπ πσινχζαλ πξντφληα, θάζε πξντφλ 

έπξεπε λα „αλαξηεζεί‟ ζηελ ηζηνζειίδα ρεηξνλαθηηθά. Κε ηηο ηζηνζειίδεο πνπ 

βαζίδνληαλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ πξντφλησλ, νη εηαηξείεο κπνξνχζαλ πηα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πξφηππα ηζηνζειίδσλ γηα λα πξνβάιινπλ ρηιηάδεο πξντφληα ζηε 

ζηηγκή. Όζν απμάλνληαλ ηα είδε ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ, ηφζν απμάλνληαλ νη 

πσιήζεηο ζε απηέο ηηο ηζηνζειίδεο. 

 

1998 

H εηαηξεία DSL (Digital Subscriber Line) πξνζθέξεη γξήγνξε θαη „ζηαζεξή‟ 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο Θαιηθφξληα, κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ησλ ρξεζηψλ.   

 

1999 

Νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν θηάλνπλ ηα 20 δηζ. δνιάξηα ζχκθσλα κε 

ηελ Business.com. 
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2000 

Νη πξψηεο εθαξκνγέο SSL ήηαλ θαιέο, αιιά πνιινί άλζξσπνη δελ ηηο 

εκπηζηεχνληαλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ απφ πιεξσκέο κέζσ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ. Δπηπξφζζεηα ήηαλ πνιχ αθξηβή ε δηαρείξηζε κηθξνπιεξσκψλ (κηθξφηεξσλ 

ηνπ ελφο δνιαξίνπ) κε ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Υο 

απνηέιεζκα πνιιέο ηζηνζειίδεο κηθξνπιεξσκψλ έθιεηζαλ. Ζ κφλε πνπ επηβίσζε ήηαλ 

ε Paypal. 

 

  

 

 

Ζ εηαηξεία Paypal δεκηνπξγήζεθε ην 2000 απφ ηε ζπγρψλεπζε δχν 

κεγάισλ εηαηξεηψλ, ηεο Confinity θαη ηεο X.com. Απηφ πνπ έθαλε ηελ 

Paypal λα μερσξίζεη ήηαλ ην γεγνλφο φηη κπνξνχζε λα κεηαθέξεη 

ρξήκαηα απφ κία πιεζψξα πεγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ θαη ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ρσξίο λα απνθαιχπηεη ζηνλ 

πσιεηή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζησηηθή θάξηα ηνπ αγνξαζηή, 

επηηξέπνληαο έηζη πνιιέο κηθξέο εηαηξείεο λα επεμεξγάδνληαη 

πιεξσκέο κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ γηα πνιχ κηθξά πνζά.

 

Πήκεξα 

Πήκεξα νη πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ε 

„Business-to-Business‟ (B2B) θαη ε „Consumer-to-Consumer‟ (C2C).  

 

 

3. Ρν κέιινλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

 

Δθηηκάηαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ e-commerce θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ζα 

πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ηα επφκελα ρξφληα πεξίπνπ 10-15%. 

Απηφ ην πνζνζηφ ηδίξνπ είλαη πνιχ κεγάιν γηα λα ην αθήζεη κία επηρείξεζε λα ραζεί, 

γη‟ απηφ ην ιφγν νη επηρεηξήζεηο αξγά ή γξήγνξα ζα αλαγθαζηνχλ λα ζηξαθνχλ ζηελ 

ειεθηξνληθή πψιεζε ησλ αγαζψλ ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζα 

αλαδηνξγαλσζνχλ ψζηε αθφκα θαη νη θπζηθνί ρψξνη ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο λα 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα „online‟ θαηαζηήκαηά ηνπο. 
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4. Ξξωηνπόξεο Δηαηξείεο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, αλάκεζα ζηηο πξψηεο ειεθηξνληθέο εηαηξείεο πνπ 

επέηξεςαλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ήηαλ ε Amazon θαη ην Ebay. Πήκεξα, νη 5 

θνινζζνί ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη νη: Amazon, Dell, Staples, Office Depot and 

Hewlett Packard. Πχκθσλα κε ζηαηηζηηθέο νη πην δεκνθηιείο θαηεγνξίεο πξντφλησλ 

πνπ πσινχληαη κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη ε κνπζηθή, ηα βηβιία, νη Ζ/, νη πξνκήζεηεο 

γξαθείνπ θαη άιια ειεθηξνληθά πξντφληα.  

Ζ εηαηξεία Amazon.com, Inc. είλαη κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο εηαηξείεο e-

commerce, ηδξχζεθε ην 1994 απφ ηνλ Jeff Bezos θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Πηάηι ηεο 

Ακεξηθήο, αιιά θαη γξαθεία ζε ρψξεο φπσο ε Κ.Β., Θαλαδάο, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ηαπσλία θαη Θίλα. Πηελ αξρή ε εηαηξεία έγηλε γλσζηή σο εηαηξεία ειεθηξνληθήο 

πψιεζεο βηβιίσλ, αιιά κε ηνλ θαηξφ επεθηάζεθε θαη ζε άιια πξντφληα, φπσο 

ειεθηξνληθά είδε, ινγηζκηθφ, DVD, ξνχρα θ.ιπ. πνζηεξίδεη πνιινχο δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο ιηαληθήο γηα γλσζηέο επηρ/ζεηο, φπσο ηα Κarks & Spencer, Lacoste, NBA θιπ. 

Ήηαλ ε πξψηε εηαηξεία πνπ μεθίλεζε ην πξφγξακκα marketing ζπλεξγαδφκελσλ 

εηαηξεηψλ θαη έηζη ηψξα θεξδίδεη ην 40% ησλ πσιήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ πνπ 

βάδνπλ θαη πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
 

Ζ Dell Inc. είλαη κία αθφκα εηαηξεία πνπ ζπλέβαιιε ζην e-commerce ε νπνία 

έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Ρεμαο. Μεθίλεζε σο PCs Ltd ην 1984, πνπιψληαο ην 1985 ηνλ 

πξψην Ζιεθηξνληθφ πνινγηζηή απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη άιιαμε ηελ 

επσλπκία ζε Dell Inc. ην 1988. Ρν θιεηδί ηεο επηηπρίαο ηεο είλαη φηη ε Dell επηηξέπεη 

ζηνπο πειάηεο ηεο λα θηηάμνπλ ηνλ Ζ/ ηνπο επηιέγνληαο ηα επηκέξνπο θνκκάηηα 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Ρν 1996 μεθίλεζε ηελ πψιεζε Ζιεθηξνληθψλ 

πνινγηζηψλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηεο ηζηνζειίδαο θαη κέρξη ην 1997 είρε γίλεη ε 

πξψηε εηαηξεία πνπ έθηαζε ην έλα εθ. δνιάξηα απφ ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Ζ 

κνλαδηθή ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε πψιεζε ησλ αγαζψλ ρσξίο ζεκεία ιηαληθήο 

πψιεζεο θαη ρσξίο κεζάδνληεο πνπ έρεη εθηηκεζεί απφ πνιινχο πειάηεο θαη έρεη 

αληηγξαθεί απφ πνιιέο εηαηξείεο. 
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5. Νθέιε 

 
Ρν ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ 

εκπφξην θαη ηηο αγνξέο απφ θαηαιφγνπο κέζσ ηαρπδξνκείνπ.  

 
 

5.1 Νθέιε επηρεηξήζεωλ 

 
Ρα νθέιε γηα κία εηαηξεία πνπ θάλεη αγνξαπσιεζία πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζηνλ 

Ξαγθφζκην Ηζηφ είλαη πνιιά θαη πνηθίια : 

 

 Θαη‟ αξράο ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο κεηψλεηαη, αθνχ δε ρξεηάδεηαη λα 

δηαηεξεί ηφζα θπζηθά θαηαζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ έλα ζεκαληηθφ θφζηνο πνπ αθνξά 

πρ θφζηνο ελνηθίνπ/αγνξάο θηηξίνπ, κηζζνχο πξνζσπηθνχ, κεληαία ιεηηνπξγηθά έμνδα 

θιπ.  

 Γελ είλαη πηα αλαγθαίν λα έρεη κεηαπσιεηέο θαη δηαλνκείο πνπ ζπλήζσο 

απνξξνθνχλ έλα κέξνο ησλ θεξδψλ ηεο. 

 Γίλεηαη πην εχθνιε ε νξγάλσζε θαη ν έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ ηεο, ε 

ζπγθέληξσζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ αγνξάο ησλ πειαηψλ θαη 

ε παξαθνινχζεζε ησλ παξαγγειηψλ. 

 Κε ηε απνζήθεπζε ζην ζχζηεκά ηεο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ, 

επηηπγράλεηαη ζην κέιινλ θαιχηεξν θαη πην ζηνρεπκέλν γηα ηνλ θάζε πειάηε 

κάξθεηηλγθ ζχκθσλα κε ηηο αγνξαζηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο.  

 Ζ επηρείξεζε εληνπίδεηαη πην εχθνια απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη έηζη δηεπξχλεη  

εχθνια θαη γξήγνξα ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε θαη εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ 

απμάλνληαο ηα έζνδά ηεο.  

 Έρεη θαη ε ίδηα πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο πνπ ελδερνκέλσο λα 

ηεο παξέρνπλ θαιχηεξα πξντφληα, θζελφηεξα θαη ηαρχηεξα απφ ηνπο πθηζηάκελνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο. 

Γεληθά ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην επηρεηξεί, κε ηε ρξήζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ λα 

πξνζζέζεη αμία ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο θαη 

λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 
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5.2 Νθέιε θαηαλαιωηώλ 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη νη θαηαλαισηέο πνπ θάλνπλ αγνξαπσιεζίεο ζην 

δηαδίθηπν απνιακβάλνπλ νθέιε: 

 

 Έρνπλ πξφζβαζε ζε κία ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ θαη έηζη ηνπο δίλεηαη ε 

επθαηξία λα ζπγθξίλνπλ κεηαμχ πνιιψλ πσιεηψλ γηα ζεκαληηθά ζέκαηα φπσο ε 

πνηφηεηα θαη ε ηηκή ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. 

 Κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ κία ζπλαιιαγή νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ψξα. 

 Δπεηδή φια γίλνληαη απφ ηνλ Ζ/ ηνπ ζπηηηνχ ηνπο νη αγνξέο γίλνληαη 

ηαρχηεξα θαη άλεηα. 

 

 

6. Ξεξηνξηζκνί 

 
Δθηφο φκσο απφ ηα παξαπάλσ νθέιε ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ: 

 

 πάξρνπλ πνιιέο θνξέο ζνβαξά ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Γελ είλαη εχθνιε ε δηαπίζησζε ηεο αμηνπηζηίαο ελφο πσιεηή θαη ε εμαζθάιηζε 

ησλ ρξεκάησλ ησλ αγνξαζηψλ. 

 Ρα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα πνιιέο θνξέο δελ επαξθνχλ γηα  ηελ ππνζηήξημε 

ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα είλαη αλεπηηπρείο 

εμαηηίαο έιιεηςεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο ή κε χπαξμεο ζχκβαζεο πνπ λα εμαζθαιίδεη 

ηα λνκηθά δηθαηψκαηα ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξείαο.  

 Ρν λνκηθφ πιαίζην ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη αλεπαξθέο γηα ηε δηεπζέηεζε 

δηαθνξψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ. 
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7. Δίδε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ/επηρεηξείλ 

 

 Πε επίπεδν θαηαλαιωηή, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δηεμάγεηαη θπξίσο ζηνλ 

Ξαγθφζκην Ηζηφ (World Wide Web). Κπνξεί λα είλαη κεηαμχ θαηαλαισηή θαη 

επηρείξεζεο (Business-to-Customer), φπνπ απιφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αγνξά 

πξντφλησλ ζην δηαδίθηπν, ελψ πην εμεηδηθεπκέλν παξάδεηγκα ην νπνίν εκθαλίζζεθε 

πξφζθαηα, απνηειεί ε παξνρή Ρξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (internet 

banking). Κπνξεί επίζεο λα είλαη κεηαμχ θαηαλαισηψλ (Consumer-to-Consumer), 

θαζψο θαη κεηαμχ θαηαλαισηή θαη δεκφζηνπ θνξέα (Government-to-Consumer). 

 

 Πε επηρεηξεζηαθό επίπεδν, νη κεγάιεο εηαηξείεο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ είηε ελδνεπηρεηξεζηαθά, 

είηε δηεπηρεηξεζηαθά γηα λα αληαιιάδνπλ νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ λα 

βνεζήζνπλ ηηο εγρψξηεο ή δηεζλείο ζπλαιιαγέο.  

Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην ελδνεπηρεηξεζηαθό επίπεδν, ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην αλαθέξεηαη ζηε γξήγνξε θαη εχθνιε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε κεηαθνξά 

απηψλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία έρεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: 

 Δλίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ ηαρεία ιήςε απνθάζεσλ. 

 Κείσζε ηεο ηήξεζεο αξρείσλ κε ην ζπκβαηηθφ –έληππν- ηξφπν. 

 Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ „εζσηεξηθψλ‟ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 

νη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη πην άκεζα δηαζέζηκεο ρσξίο ηελ αλάγθε θπζηθήο 

παξνπζίαο ζηελ επηρείξεζε. 

Όζνλ αθνξά ην δηεπηρεηξεζηαθό επίπεδν, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην αλαθέξεηαη 

είηε ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (Business-to-Business), είηε ζηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ (Government-to-Business). 
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 Business-to-Business (B2B) 

 

Ρν ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ 

γίλεηαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ είλαη 

γλσζηφ σο Β2Β ή Βusiness-to-

Βusiness. Ξαξάδεηγκα απνηεινχλ νη 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

θαηαζθεπαζηή θαη ρνλδξέκπνξνπ ή 

ρνλδξέκπνξνπ θαη ιηαλέκπνξνπ. Ν φξνο 

   

Β2Β ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ρν Β2Β κπνξεί λα είλαη αλνηρηφ γηα φινπο (πρ αληαιιαγή αγαζψλ) ή λα 

είλαη πεξηνξηζκέλν θαη λα απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξνεπηιεγκέλνπο 

ζπκκεηέρνληεο (ηδησηηθή ειεθηξνληθή αγνξά). 

Σαξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ είλαη φηη πξνο ην ηέινο ηνπ 2001 ην 

κνληέιν Business-to-Business (B2B) είρε ζπλαιιαγέο αμίαο πεξίπνπ 700 δηζ. 

δνιαξίσλ. 

 

 

 Business-to-Customer (B2C) 

 

Ρν ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ 

δηελεξγείηαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

θαηαλαισηψλ είλαη γλσζηφ σο B2C ή 

Business-to-Customer ή Business-to-

Consumer. Ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξήζεσλ 

πνπ παξέρνπλ πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο 

ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο.  

       

Δάλ γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ν αγνξαζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο απεπζείαο κε ηνλ Ζ/ 

ηνπ αγνξαζηή (ζπλήζσο κέζσ ηνπ internet) θαη δελ ππάξρεη ελδηάκεζνο πάξνρνο 

ππεξεζηψλ, ηφηε απηή ε κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ιέγεηαη Online shopping. 
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Δδψ ε πψιεζε θαη ε αγνξά νινθιεξψλεηαη ειεθηξνληθά θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (πρ 

ε αγνξά λέσλ βηβιίσλ κέζσ ηνπ Amazon.com).  

Δάλ ππάξρεη ελδηάκεζνο πάξνρνο ππεξεζηψλ, ηφηε ε ζπλαιιαγή ηεο αγνξάο θαη 

ηεο πψιεζεο ιέγεηαη απιά ειεθηξνληθό εκπόξην (πρ αγνξαπσιεζία κέζσ ηνπ 

eBay.com). 

Ν φξνο B2C πεξηγξάθεη επίζεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ειεθηξνληθψλ 

δεκνπξαηήζεσλ, ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηζηνζειίδεο κεζηηηθψλ γξαθείσλ. 

 

 

 Consumer-to-Consumer (C2C) 

 

Κία αθφκα θαηεγνξία ζπλαιιαγψλ είλαη ε C2C ή Consumer-to-Consumer ή 

Citizen-to-Citizen. Ρν C2C ειεθηξνληθφ εκπφξην πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο φπνπ νη θαηαλαισηέο πσινχλ αγαζά απεπζείαο κεηαμχ ηνπο κέζσ ελφο 

ηξίηνπ παξφρνπ. Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα κίαο ηέηνηαο ζπλαιιαγήο απνηεινχλ νη 

ειεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί, φπνπ έλαο θαηαλαισηήο παξνπζηάδεη ειεθηξνληθά έλα 

αληηθείκελν πξνο πψιεζε θαη άιινη θαηαλαισηέο δίλνπλ πξνζθνξέο γηα ηελ αγνξά 

ηνπ. Ν ηξίηνο πάξνρνο ρξεψλεη κία πξνκήζεηα επί ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ 

πάξνρνπ είλαη απιά ν κεζνιαβεηήο ζηε ζπλαιιαγή κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηζηνζειίδα ηνπ e-bay. 

 

 

 Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-government) 

 

1. Γεληθά 

 

Ξνιινί νξηζκνί έρνπλ δνζεί ζην e-government. Απφ ην φηη είλαη „ε δπλαηφηεηα 

θάζε αλζξψπνπ πνπ επηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο πφιεο ηνπ λα επηθνηλσλεί ή/θαη 

λα αιιειεπηδξά κε ηελ πφιε ηνπ κέζσ ηνπ internet κε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν απ‟ φηη 

κε ηελ απνζηνιή ελφο e-mail ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηεο πφιεο‟, κέρξη ην φηη 

είλαη „ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα λα βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε ζε θπβεξλεηηθέο 
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ππεξεζίεο κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο‟.  

Θα κπνξνχζε πάλησο λα εηπσζεί φηη κε ηνλ φξν Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-

government) νξίδεηαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ γηα λα πξνζθέξεη ζηνπο 

πνιίηεο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο άλεηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θπβέξλεζε κίαο ρψξαο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη λα παξέρεη δεκφζηεο ππεξεζίεο 

ζηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν φξνο απηφο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ ελαζρφιεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά.  

 

Αξρηθά ε εθαξκνγή ηνπ e-Government αθνξνχζε κφλν ηε ςεθηνπνίεζε ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ειεθηξνληθψλ 

αξρείσλ, ηελ ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ θιπ, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

πνιίηεο. Πηε ζπλέρεηα άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ε παξνρή θεληξηθνπνηεκέλσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε 

ηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ φπνπ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε πνιηηψλ θαη θπβέξλεζεο 

[δηαδξαζηηθέο θπβεξλεηηθέο «πχιεο» (portals)]. 

Ρέζζεξηο (4) είλαη νη βαζηθνί ππιώλεο ηνπ e-government: νη άλζξσπνη, νη 

δηαδηθαζίεο, νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ θαη νη πφξνη. 

 

Νη ρψξεο κε αμηνζεκείσηεο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο είλαη ε Λέα Εειαλδία, ν Θαλαδάο θαη ε Πηγθαπνχξε. 
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2. Κνληέια θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ e-government 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (electronic government, e-government, online 

government, ή connected government) κπνξεί λα αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

θπβέξλεζεο θαη πνιηηψλ (Government to Citizens ή G2C), κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη 

επηρεηξήζεσλ (Government to Business enterprises ή G2B), ή θαη κεηαμχ ησλ 

θπβεξλήζεσλ (Inter-agency relationship ή G2G). Ρα θχξηα ινηπφλ κνληέια 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη : 

2.1 Government-to-Citizen ή Government-to-Consumer (G2C) 

2.2 Government-to-Business (G2B) 

2.3 Government-to-Government (G2G) 

2.4 Government-to-Employees (G2E) 

 

2.1 Government-to-Citizen (G2C)  

Ρν κνληέιν G2C αθνξά ηελ 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ 

θπβέξλεζεο θαη κεκνλσκέλσλ αηφκσλ. 

Ππρλά απηή ε επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηεί 

Ρερλνινγίεο Δπηθνηλσλίαο θαη Ξιεξνθνξίαο 

(Information Communication Technologies 

ή ICTs), αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη 

απεπζείαο e-mails ή θακπάληεο ζηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο. Πηελ Ακεξηθή ε G2C 

κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα είηε ζε επίπεδν 

νκνζπνλδηαθφ, είηε ζε επίπεδν πνιηηείαο 

είηε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ G2C έξρεηαη ζε 

 

αληηδηαζηνιή κε ηελ G2B. 
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2.2 Government-to-Business (G2B) 

Ρν κνληέιν G2B είλαη ε -κε-εκπνξηθή- αιιειεπίδξαζε ηεο ηνπηθήο ή θεληξηθήο 

απηνδηνίθεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηνλ εκπνξηθφ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν γεληθά θαη 

φρη ηφζν κε ηδηψηεο (φπσο ε G2C). Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ θπβεξλεηηθέο 

ηζηνζειίδεο φπνπ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο 

ζρεηηθά κε ηηο “βέιηηζηεο πξαθηηθέο” (“best practice”) ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. 

2.3 Government-to-Government (G2G) 

Ρν κνληέιν G2G είλαη ε -κε-εκπνξηθή- αιιειεπίδξαζε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, 

ηκεκάησλ θαη αξρψλ κε άιινπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, ηκήκαηα θαη αξρέο. Ζ 

ρξήζε ηεο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηε Κεγάιε Βξεηαλία, καδί κε ηε ρξήζε ηεο 

G2C θαη ηελ G2B. 

2.4 Government-to-Employees (G2E) 

Ρν κνληέιν G2E είλαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ κνλάδσλ θαη 

εξγαδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ζηηγκηαία επηθνηλσλία. Ζ G2E 

είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα πξνζθεξζεί ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα πξνσζεζεί ε έλλνηα ηεο αληαιιαγήο 

γλψζεσλ κεηαμχ απηψλ. Δπηπιένλ, δίλεη ζηνπ εξγαδνκέλνπο ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πνιηηηθέο ακνηβψλ θαη παξνρψλ, ζρεηηθά κε 

επθαηξίεο γηα κεηεθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη ζρεηηθά κε λφκνπο ηνπ αζηηθνχ 

δηθαίνπ. Δπίζεο, ζηηο ππεξεζίεο ηνπ G2E πεξηιακβάλνληαη ινγηζκηθά γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ θαη ησλ 

αξρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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3. Νθέιε 

 

3.1 Νθέιε ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζην θνηλό 

H ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ησλ πνιηηψλ κίαο ρψξαο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο 

απηνχο. Κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε επηηπγράλνληαη ηα εμήο; 

 Γηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

 Κεηψλεηαη ν ρξφλνο αλακνλήο ζηηο ζπλαιιαγέο θνηλνχ θαη δεκφζησλ αξρψλ 

 Απμάλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ππεχζπλσλ ράξαμεο 

πνιηηηθήο.  

 Νη πνιίηεο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ θπξίσο θφξνπκ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εηζέξρνληαη ζε εηθνληθνχο ρψξνπο ζπδεηήζεσλ θαη λα ππνβάιινπλ άκεζα εξσηήζεηο 

ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο ή/θαη λα δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο επί ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ αζθεί ην δεκφζην.  

 πάξρεη ε δπλαηφηεηα „παξνρήο‟ Ζιεθηξνληθήο ςήθνπ γηα πνιιά δεκφζηα 

ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

3.2 Νθέιε ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

Αιιά θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ παξνρή 

ειεθηξνληθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ππγθεθξηκέλα, 

 Απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αθνχ κεηψλεηαη ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ φρη κφλν ζε πφξνπο αιιά 

θαη ζε ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ 

ειεθηξνληθά θνξνινγηθέο ή/θαη ηεισλεηαθέο εθθξεκφηεηεο, επηηαρχλνληαο έηζη ηηο 

αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θαη βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

 Νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα είλαη δηαξθψο ελήκεξεο γηα ηνπο λένπο λφκνπο ή 

ηπρφλ λέα κέηξα πνπ ηνπο αθνξνχλ κέζσ ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο θπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο επηθαηξνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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3.3 Νθέιε ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηαμύ δεκόζηωλ αξρώλ 

Κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δηεπθνιχλεηαη επίζεο ε αλάπηπμε επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θαη ησλ δεκφζησλ αξρψλ, είηε ζε ηνπηθφ, είηε ζε 

πεξηθεξεηαθφ, είηε ζε εζληθφ, είηε ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Ρα δηάθνξα ζεζκηθά φξγαλα 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο πην εχθνια μεπεξλψληαο εκπφδηα φπσο ε 

γεσγξαθηθή απφζηαζε, ε δηαθνξά γιψζζαο, νη δηαθνξεηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ην θφζηνο κεηαθίλεζεο θ.ιπ. Ζ ειεθηξνληθή πάλησο δηαθπβέξλεζε 

απνηειεί κία ζεκαληηθή πεξηνρή ελδηαθέξνληνο γηα ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Θνηλφηεηαο θαζψο πεξίπνπ ην 30% ησλ θνλδπιίσλ γηα δαπάλεο δηαηίζεηαη ζηελ 

„θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο‟. 

 

 Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή (e-banking) 

 

1. Γεληθά 

Ζ Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή (e-banking ή internet 

banking ή web-banking) επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο κίαο 

ηξάπεδαο λα πξνβαίλνπλ ζε νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

κέζα ζε έλα αζθαιέο δηθηπαθφ ηφπν, ην νπνίν ην 

δηαρεηξίδεηαη ην πηζησηηθφ ηνπο ίδξπκα.  

Νη ιχζεηο πνπ πξνζθέξεη ε Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε 

ζπλαιιαθηηθέο θαη κε ζπλαιιαθηηθέο :  

 

 Ππλαιιαθηηθέο (π.ρ. ε εθηέιεζε κίαο νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο φπσο κία 

κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ινγ/κν ζε ινγ/κν, ε πιεξσκή ελφο ινγαξηαζκνχ, έλα 

έκβαζκα, κία αίηεζε γηα δάλεην ή γηα άλνηγκα ινγ/κνπ θ.ιπ.) : 

o Electronic bill presentment and payment - EBPP  

Ρν EBPP (Ζιεθηξνληθή Ξαξνπζίαζε θαη Ξιεξσκή Ινγαξηαζκψλ) είλαη κία κνξθή 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, φπνπ κία εηαηξεία παξνπζηάδεη (απνζηέιιεη) ηνπο 

http://en.wikipedia.org/wiki/EBPP
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ινγαξηαζκνχο ηεο θαη νη πειάηεο ηεο ηνπο πιεξψλνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

o Electronic Funds Transfer  

Ζ ειεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά ρξεκάησλ κεηαμχ 

ησλ ινγ/κσλ (ηξερνχκελσλ ή ηακηεπηεξίνπ) ηνπ ίδηνπ πειάηε ή κεηαμχ ινγ/κσλ 

δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ πιεξσηή, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 

ηξάπεδαο ζηελ νπνία ηεξεί ηνλ/ηνπο ινγαξηαζκφ/κνχο ηνπ. 

 

o Electronic Investment  

Νη ειεθηξνληθέο επελδχζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ηνπνζέηεζε ρξεκάησλ ζε 

επελδπηηθά πξντφληα, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ πειάηε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 

ηξάπεδαο ζηελ νπνία ηεξεί ηνλ/ηνπο ινγαξηαζκφ/κνχο ηνπ. 

 

o Electronic Loan applications and transactions 

Ν πειάηεο κε εληνιή ηνπ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία ηεξεί 

ηνλ/ηνπο ινγαξηαζκφ/κνχο ηνπ κπνξεί λα αηηεζεί γηα ρνξήγεζε δαλείνπ ή/θαη λα 

εθηειέζεη ζπλαιιαγέο φπσο ε πιεξσκή ησλ δφζεσλ ελφο δαλείνπ ηνπ. 

 

 Κε Ππλαιιαθηηθέο (π.ρ. ειεθηξνληθφ αληίγξαθν/θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ, 

έιεγρνο ππνινίπνπ ινγαξηαζκψλ): 

o Electronic Bank Statements 

Κε ηνλ φξν Electronic Bank Statements λνείηαη ε ειεθηξνληθή απνζηνιή ζηνλ 

πειάηε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ, είηε πξφθεηηαη γηα 

θαηαζέζεηο, είηε γηα δάλεηα, είηε γηα επελδπηηθά πξντφληα. 

 

2. Ηζηνξία 

Ν  πξφδξνκνο ηνπ ζεκεξηλνχ „Home Online Banking‟ ππήξμε ε εμ απνζηάζεσο 

παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ „80. Ν φξνο „online‟ έγηλε δεκνθηιήο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80 θαη 

αλαθεξφηαλ ζηε ρξήζε ελφο ηεξκαηηθνχ, ελφο πιεθηξνινγίνπ θαη κίαο ηειεφξαζεο (ή 

http://en.wikipedia.org/wiki/Giro
http://en.wikipedia.org/wiki/Investment
http://en.wikipedia.org/wiki/Loan
http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_statement
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νζφλεο), κέζσ ησλ νπνίσλ απνθηηφηαλ πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα ηεο Ρξάπεδαο κε 

ηε βνήζεηα ηεο γξακκήο ηνπ ηειεθψλνπ. Ζ πιεξνθνξία κεηαδηδφηαλ κε ηελ 

ηερλνινγία ηνπ ηνληθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή γηλφηαλ ρξήζε ελφο αξηζκεηηθνχ 

πιεθηξνινγίνπ ην νπνίν έζηειλε ηφλνπο ζηε γξακκή ηνπ ηειεθψλνπ κε νδεγίεο πξνο 

ηελ Ρξάπεδα.  

 

Ακεξηθή 

Νη „Online‟ ππεξεζίεο μεθίλεζαλ ζηελ Λέα φξθε ην 1981 φηαλ ηέζζεξηο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηεο πφιεο (Citibank, Chase Manhattan, Chemical, and 

Manufacturers Hanover) πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο „home banking‟ ρξεζηκνπνηψληαο 

ην ζχζηεκα „Videotex’. Ρν „Videotex‟ ππήξμε κία απφ ηηο πξψηεο εθαξκνγέο "end-

user information system" ("πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηειηθνχ ρξήζηε") πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ζε έλαλ ρξήζηε (ζπλήζσο ζειίδεο 

πνπ πεξηείραλ θείκελν), νη νπνίεο θαίλνληαλ ζηελ νζφλε κίαο ηειεφξαζεο. Δμαηηίαο 

ηεο εκπνξηθήο απνηπρίαο ηνπ „Videotex‟ απηέο νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο δελ έγηλαλ 

πνηέ δεκνθηιείο. 

 

Δπξώπε 

Δμαίξεζε ζηελ παξαπάλσ απνηπρία παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

απνηέιεζαλ ε Γαιιία θαη ε Κεγάιε Βξεηαλία. 

Πηε Γαιιία ε ρξήζε ηνπ „Videotex‟ έγηλε γλσζηή σο Minitel, ην νπνίν  

επηδνηήζεθε απφ ηνλ πάξνρν ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ πινπνίεζή ηνπ έγηλε απφ 

θνηλνπξαμία ηεο France Telecom θαη ηεο British Telecom. Ρν Minitel ήηαλ κία 

ππεξεζία πξνζβάζηκε κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ ε νπνία μεθίλεζε ην 1982. Νη 

ρξήζηεο ηνπ Minitel κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ειεθηξνληθέο αγνξέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, λα βιέπνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Ρν Minitel είρε επηηπρία θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

επηδφηεζεο απφ ην γαιιηθφ θξάηνο, ην νπνίν κνίξαζε εθαηνκκχξηα ηεξκαηηθά ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. πνινγίδεηαη φηη ην 1999, ζρεδφλ 25 

εθαηνκκχξηα Γάιινη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην Minitel. Ρν 40% ηνπ πιεζπζκνχ είρε 

αζθαιή θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε κία ζεηξά απφ ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
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ησλ ηξαπεδηθψλ, ρσξίο ηελ απαίηεζε αγνξάο θαη ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Ρν φθεινο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη φηη ράξε ζην Minitel νη Γάιινη 

είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ «καθξηά» απφ ηελ ηξάπεδα.  

Πηε Κεγάιε Βξεηαλία αληίζηνηρε ππεξεζία κε ην Minitel πξνζέθεξε ην ζχζηεκα 

„Prestel‟. Ρν ζχζηεκα Prestel (ζπληφκεπζε ηνπ „press telephone‟), ήηαλ ε εκπνξηθή 

νλνκαζία γηα ηελ ηερλνινγία Viewdata θαη ην ρξεζηκνπνηνχζε ην Βξεηαληθφ 

Ραρπδξνκείν. Ήηαλ έλα δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα Videotex ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1979. 

Ξξνζέθεξε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο κε ην Minitel, αιιά δελ είρε εκπνξηθή επηηπρία 

θπξίσο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ρξέσζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ, αθνχ ε ρξέσζε ήηαλ αλά 

ζειίδα αληί γηα ρξνλνρξέσζε. 

 

  Minitel  
Ρεξκαηηθό 
ηνπ Prestel 

 

Πηε Κεγάιε Βξεηαλία νη πξψηεο ππεξεζίεο „home online banking‟ παξαζρέζεθαλ 

απφ ηελ Bank of Scotland ην 1983, γηα ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο Nottingham 

Building Society (NBS). Ρν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έγηλε γλσζηφ σο 

„Homelink‟ θαη βαζίζζεθε ζην ζχζηεκα „Prestel‟. Ρν „Homelink‟ ρξεζηκνπνηνχζε έλαλ 

Ζ/ (φπσο ν BBC Micro) ή έλα πιεθηξνιφγην (Tandata Td1400) ηα νπνία ήηαλ 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηειεθσληθή γξακκή θαη κία ηειεφξαζε.  

 

 BBC Micro    
 

Ξιεθηξνιόγην 
Tandata Td1400 

http://en.wikipedia.org/wiki/Videotex
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Ρν ζχζηεκα επέηξεπε ζηνπο πειάηεο ηεο NBS λα βιέπνπλ ειεθηξνληθά ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, λα θάλνπλ κεηαθνξέο ρξεκάησλ θαη λα 

πιεξψλνπλ ινγαξηαζκνχο.  

Ζ εθηέιεζε φκσο δελ γηλφηαλ νχηε κε απηφκαην ηξφπν, νχηε ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Γηα ηηο κεηαθνξέο ρξεκάησλ θαη ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκψλ έπξεπε λα δίλνπλ 

κία γξαπηή εληνιή (πνπ πεξηείρε ιεπηνκέξεηεο γηα ην δηθαηνχρν) ζηελ εηαηξεία NBS, ε 

νπνία έπεηηα εηζήγαγε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζην ζχζηεκα „Homelink‟. Νη πην 

ζπλεζηζκέλνη δηθαηνχρνη ήηαλ νη εηαηξείεο γθαδηνχ, ειεθηξηζκνχ θαη ηειεθσλίαο, 

θαζψο θαη ινγαξηαζκνί πειαηψλ άιισλ ηξαπεδψλ. Νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο πιεξσκέο 

εηζάγνληαλ ζην ζχζηεκα ηεο NBS απφ ηνλ θάηνρν ηνπ ινγαξηαζκνχ κέζσ ηνπ 

„Prestel‟. Έπεηηα ε NBS έζηειλε κία επηηαγή ζην δηθαηνχρν θαη πιεξνθνξίεο κε 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πιεξσκή ζηνλ θάηνρν ηνπ ινγαξηαζκνχ.   

Ρν πξψην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ πξνζέθεξε ππεξεζίεο „online internet 

banking‟ ζε φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ ήηαλ ε Stanford Federal Credit Union ηνλ 

Νθηψβξην ηνπ 1994.  

 

Διιάδα 

Νη ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα άξγεζαλ λα πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ Δπξψπε θπξίσο γηα δχν 

ιφγνπο. Ξξψηνλ, θαζπζηέξεζε πνιχ λα εμνηθεησζεί ην επξχ θνηλφ κε ηε ρξήζε ηφζν 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ φζν θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δεχηεξνλ, κέρξη 

πξφζθαηα δελ ππήξραλ πνιινί αμηφπηζηνη πάξνρνη ηειεπηθνηλσληψλ πνπ λα 

πξνζθέξνπλ γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Απφξξνηα ησλ αλσηέξσ 

απνηειεί θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ηξαπεδψλ, γεγνλφο πνπ επηβξάδπλε θη απηφ κε 

ηε ζεηξά ηνπ ηε δηάδνζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα. 

Ξξσηνπφξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο ήηαλ ε Egnatia Bank (1997), ε Alpha Bank (1998), ε Ξεηξαηώο 

(2000) θαη ε Eurobank (2001). 
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Ρν ειιεληθφ πεξηνδηθφ ηερλνινγίαο RAM, ζηνλ εηήζην δηαγσληζκφ πνπ δηεμήγαγε 

ην 2009 γηα ηηο ππεξεζίεο e-Banking Διιεληθψλ Ρξαπεδψλ, βαζκνιφγεζε 14 

ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Κε άξηζηα 

ην 10, νη βαζκνινγίεο ησλ ηξαπεδψλ απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ ε Ρξάπεδα Eurobank θαηαηάρζεθε ζηελ 1ε 

ζέζε. 

 

Τξάπεδα 
Γεληθόο 
Δείθτεο 

Πεξηερόκελν 
Δηθτπαθνύ 

Τόπνπ 

Εγρξήκατεο 
Σπλαιιαγέο 

Επρξεστία Λνγ/κνί Εκβάσκατα 
Πηστωτηθέο 

Κάξτεο 
Δάλεηα, 

Επηταγέο 
Δηαζεσηκότετα
/ Υπνστήξημε 

Eurobank 10,0 8,0 8,0 10,0 9,0 9,9 8,2 8,5 10,0 

Winbank 9,94 10,0 8,0 9,0 8,4 9,6 8,2 8,4 9,7 

Alpha 
bank 

8,02 7,0 10,0 8,0 7,5 7,5 6,1 4,8 4,7 

Marfin-
Egnatia 

7,45 8,0 7,0 8,0 7,3 7,0 6,4 4,2 4,0 

Εζληθή 7,09 7,0 8,0 7,0 6,0 6,1 5,5 3,8 8,7 

Millenium 6,02 7,0 3,0 6,5 5,5 6,4 5,5 5,0 4,0 

Κύπξνπ 5,87 5,0 7,0 6,5 7,2 3,8 5,5 4,0 2,9 

Ειιεληθή 5,74 5,0 5,0 6,5 5,1 6,2 4,9 4,1 3,3 

Γεληθή 5,72 5,0 5,0 6,5 4,8 6,3 5,0 2,2 6,0 

Aspis 5,54 5,0 5,0 6,5 6,4 5,7 3,5 3,9 5,3 

Αγξντηθή 5,42 5,0 7,0 7,5 6,9 5,5 1,2 4,6 2,7 

Εκπνξηθή 4,98 5,0 2,0 7,5 7,1 2,1 5,5 2,7 4,7 

Αττηθήο 4,73 4,0 3,0 6,5 4,7 6,6 2,3 4,0 2,7 

Citibank 4,30 5,0 3,0 5,0 3,8 4,5 3,4 1,4 6,0 

Ξεγή: Ξεξηνδηθφ RAM, Ρεχρνο Καξηίνπ 2009  

 

 

Δλψ, ζχκθσλα κε ηελ Ξαγθφζκηα έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην 2010 ην ακεξηθάληθν 

Ξεξηνδηθφ Global Finance (Ρεχρνο Ηνπιίνπ 2010), ζηελ Διιάδα ε ηξάπεδα Eurobank 

ήηαλ ε Θαιύηεξε Γηαδηθηπαθή Ρξάπεδα γηα Θαηαλαιωηέο, ελψ ην ειιεληθφ 

παξάξηεκα ηεο ηξάπεδαο Citibank ήηαλ ε Θαιύηεξε Γηαδηθηπαθή Ρξάπεδα γηα 

Δηαηξείεο. 
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Mobile Banking 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, έρεη αλαπηπρζεί ε παξνρή „απνκαθξπζκέλσλ‟ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή 

Ζ/ ηζέπεο (Personal Digital Assistant-PDA). Ν φξνο Mobile banking (ή M-Banking 

ή mbanking ή SMS Banking) πεξηγξάθεη ηελ αλσηέξσ παξνρή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. 

Ξαξαδείγκαηα Mobile banking απνηεινχλ νη ζπλαιιαγέο ζηνπο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, νη πιεξσκέο, νη αηηήζεηο δαλείσλ θ.ιπ. 

Ζ πξψηε κνξθή ππεξεζηψλ „Mobile banking‟ πξνζθέξζεθε κέζσ κελπκάησλ 

SMS. Κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ „έμππλσλ ηειεθψλσλ‟ ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ 

κε ηελ ππνζηήξημε WAP δειαδή ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ γηα θηλεηά ηειέθσλα, 

δφζεθε ε επθαηξία λα μεθηλήζεη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ην 

1999. Ρφηε νη Δπξσπατθέο ηξάπεδεο εθκεηαιιεπφκελεο απηήλ ηε λέα ηερλνινγηθή 

εμέιημε, άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο κέζσ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ.  

Νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη „push‟ θαη 

„pull‟ κελχκαηα : 

Ρα „push’ κελχκαηα είλαη απηά πνπ ε ηξάπεδα επηιέγεη λα απνζηείιεη ζηα θηλεηά 

ηειέθσλα ησλ πειαηψλ ηεο, ρσξίο λα ην έρεη πξνεγνπκέλσο δεηήζεη ν πειάηεο. 

Ππλήζσο, είλαη κελχκαηα marketing ή κελχκαηα πνπ εηδνπνηνχλ ηνλ πειάηε γηα 

ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο (πρ γηα ηελ αλάιεςε ελφο κεγάινπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ ην 

ινγαξηαζκφ ηνπ). Δπίζεο κπνξεί λα είλαη έλα κήλπκα „One-time password‟ (ΝTPs). Ρα 

κελχκαηα απηά απνζηέιινληαη ζηνλ πειάηε παξέρνληάο ηνπ έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο 

θάζε θνξά πνπ απηφο δεηάεη ειεθηξνληθά θάπνηα ηξαπεδηθή ππεξεζία. Απηά ηα 

κελχκαηα δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο. Ν 

θσδηθφο πνπ απνζηέιιεηαη ιήγεη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπ. 

Ρα „pull’ κελχκαηα είλαη απηά ηα νπνία μεθηλνχλ απφ ηνλ πειάηε, ν νπνίνο δεηά 

θάπνηα πιεξνθνξία απφ ηελ ηξάπεδα ή εθηειψληαο θάπνηα ζπλαιιαγή 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν. Ξαξάδεηγκα ηέηνησλ κελπκάησλ απνηειεί 
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κία εξψηεζε γηα ην ηξέρσλ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ, γηα ηα επηηφθηα, γηα 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θ.ιπ. 

Ζ ηζηνξία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζα κπνξνύζε επίζεο λα 

απνηππωζεί επηγξακκαηηθά ηόζν από ηε κεξηά ηωλ πξνζθεξόκελωλ 

ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πειάηεο, όζν θη από ηε κεξηά ηωλ ίδηωλ ηωλ πειαηώλ-

ρξεζηώλ, ωο εμήο: 

 

◊  Ζ εμέιημε ηωλ πξνζθεξόκελωλ ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ : 

1. Βαζηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

>> Έιεγρνο θηλήζεσλ / ππνινίπνπ ινγαξηαζκνχ 

>> Έιεγρνο θηλήζεσλ πηζησηηθήο θάξηαο 

>>  Κεηαθνξά θεθαιαίσλ εληφο ηεο ρψξαο 

>> Ιήςε νζφλεο φπνπ θαίλνληαη νη ηξαπεδηθέο ζρέζεηο κε πνιιαπινχο 

νηθνλνκηθνχο παξφρνπο 

 

2. Ραρπδξνκείν 

>>  Απνζηνιή πάγησλ εληνιψλ 

>> Δπηθνηλσλία κε ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ απνθαηάζηαζε παξαπφλσλ θαη ηήξεζε 

αξρείνπ αιιεινγξαθίαο 

>>  Αίηεζε γηα λέεο ππεξεζίεο φπσο άλνηγκα ινγαξηαζκνχ  

 

3. πεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

>> Αίηεζε γηα κπινθ επηηαγψλ 

>> Αίηεζε „Γένπζαο Δπηκέιεηαο‟ (π.ρ. γηα έιεγρν κίαο κειινληηθήο επέλδπζεο) 

>> Αίηεζε γηα „έμππλε κεηαθνξά ρξεκάησλ‟ (δειαδή αθφκα θαη πξνο δηθαηνχρνπο 

πνπ δελ έρνπλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ) 

>>  Αίηεζε γηα καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο 

>> πεξεζίεο άυισλ ρξενγξάθσλ 

>>  Ππλαιιαγέο Ππλαιιάγκαηνο 
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4. Δπελδύζεηο 

>> Ππλαιιαγέο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

>> Αγνξά αζθαιεηψλ 

>> Δπέλδπζε θαη ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο 

>> Αγνξά ρξπζνχ 

 

5. Ξιεξωκή ινγαξηαζκώλ 

>>  Ξιεξσκή ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

>>  Ξιεξσκή πηζησηηθψλ θαξηψλ 

>>  Ινγαξηαζκνί θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

 

 

◊  Ζ εμέιημε ηωλ πειαηώλ-ρξεζηώλ : 

1. Αξρηθά νη ρξήζηεο ήηαλ ζθεπηηθνί θαη αξλεηηθά πξνδηαζεηεηκέλνη απέλαληη ζηελ 

ηερλνινγία. Γελ κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλ ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο έμσ απφ ηα φξηα 

ησλ θπζηθψλ θαηαζηεκάησλ. 

 

2. Νη πξψηνη ρξήζηεο-πειάηεο πνπ άξρηζαλ λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο εθηφο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο ήηαλ φζνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ΑΡΚ‟s. 

Σξεζηκνπνηνχζαλ επίζεο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο, αιιά κφλν γηα λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ην ινγαξηαζκφ ηνπο θαη φρη γηα λα εθηειέζνπλ ζπλαιιαγέο, θαζψο 

δελ εκπηζηεχνληαλ αθφκα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

3. Νη ρξήζηεο άξρηζαλ ηειηθά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο, φρη κφλν κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αιιά θαη κέζσ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, θάλνληαο φιεο ηηο „παξαδνζηαθέο‟ ζπλαιιαγέο (π.ρ. κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ), κεηψλνληαο έηζη ζηαδηαθά ηηο επηζθέςεηο ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ 

ηξαπεδψλ. 
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3. Δκπόδηα 

Ρα θχξηα εκπφδηα ζηελ εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ήηαλ ηα εμήο : 

Ρερλνινγηθά Δκπόδηα 

Διαηηψκαηα πνπ ππήξραλ αξρηθά ζηε ζρεδίαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ε ρακειή/θησρή ζπλδεζηκφηεηα/ηαρχηεηα ησλ δηθηχσλ. 

Τπρνινγηθά Δκπόδηα 

Δκπφδηα πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ κία ζπληεξεηηθή ζηάζε ησλ πειαηψλ, νη 

νπνίνη ζέινπλ ηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηελ ηξάπεδα, είηε απφ ηε θνβία ησλ 

αλζξψπσλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία. 

Θνηλωληθν-νηθνλνκηθά Δκπόδηα 

Πηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο νη ηξάπεδεο αλαγθαζηηθά βαζίδνληαη ζηα θπζηθά 

θαηαζηήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Πηηο αζηηθέο πάιη πεξηνρέο ην 

θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο 

απνηεινχζε γηα αξθεηά ρξφληα έλαο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο. 

Δκπόδηα Αζθάιεηαο 

Δηδηθά θαηά ηηο πξψηεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, αιιά κέρξη θαη 

ζήκεξα, ε ιεηηνπξγία ζε έλα φρη απφιπηα αζθαιέο πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ην γεγνλφο 

φηη δελ ππάξρεη απνδεκίσζε ζε πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ εμέιημε ηνπ e-banking. 

 

 

4. Αζθάιεηα 

Ζ αζθάιεηα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο πξνζθέξεηαη κέζσ ελφο 

κεκνλσκέλνπ ειέγρνπ κέζσ παξνρήο θσδηθνχ πξφζβαζεο, αιιά ζε αξθεηέο ρψξεο δε 

ζεσξείηαη αξθεηά αζθαιέο γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.  

Γχν (2) είλαη νη βαζηθέο κέζνδνη αζθάιεηαο ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: 

a) Ρν ζχζηεκα PIN/TAN φπνπ ην PIN αληηπξνζσπεχεη έλαλ θσδηθφ αξηζκφ 

πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα θαη ηα TAN‟s 

αληηπξνζσπεχνπλ ζηηγκηαίνπο θσδηθνχο αξηζκνχο πξφζβαζεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ 
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εγθπξφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο. Θάζε αληηζηνηρία PIN/TAN είλαη κνλαδηθή θαη δελ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δεχηεξε θνξά.  

Ρα TAN‟s κπνξνχλ λα 

δηαλεκεζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο, ν 

πην γλσζηφο είλαη κε ηελ ηαρπδξνκηθή 

απνζηνιή ιίζηαο κε TAN‟s ζην ρξήζηε 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

 

 

 Ιίζηα PIN/TAN  

Ν πην αζθαιήο ηξφπνο ρξήζεο ησλ TAN‟s είλαη λα παξαρζνχλ θαη‟ αλάγθε 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα δηαθξηηηθφ αζθαιείαο. Απηφ ην δηαθξηηηθφ παξάγεη TAN‟s 

αλάινγα κε ηε ζηηγκή, θαζψο θαη έλα κνλαδηθφ „κπζηηθφ‟ ην νπνίν απνζεθεχεηαη κέζα 

ζην δηαθξηηηθφ αζθαιείαο. Απηφ νλνκάδεηαη „πηζηνπνίεζε δχν παξαγφλησλ (two-

factor authentication-2FA). 

b) Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ 

βαζίδεηαη ζε ππνγξαθή, έρεη ηελ 

έλλνηα φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο 

ππνγξάθνληαη θαη θξππηνγξαθνχληαη 

ςεθηαθά. Ρα „Θιεηδηά‟ γηα ηελ παξαγσγή 

 Smart card 

θαη ηελ θξππηνγξάθεζε ππνγξαθψλ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζηηο ιεγφκελεο 

„έμππλεο θάξηεο‟ (smart cards), πνπ παξέρνπλ ηαπηνπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε θαη ρσξεηηθφηεηα πιεξνθνξηψλ. 

 

 

5. Νθέιε 

5.1 Αύμεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο 

Κέζσ ησλ λέσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο δπλεηηθήο πειαηεηαθήο βάζεο. Βέβαηα απηφ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη σο θίλδπλνο αθνχ κε ην e-banking κεηψλεηαη ε αθνζίσζε ζε κία 

ηξάπεδα θαζψο γίλεηαη πην εχθνιν γηα ηνλ πειάηε λα αιιάμεη ηξάπεδα. 
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5.2 Αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά 

Νη ηξάπεδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο γηα λα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα απμήζνπλ 

ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά, θαζψο δηαθεκίδνπλ λέα θαη αληαγσληζηηθά πξντφληα κε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα, ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ πειαηψλ. Δπίζεο, εμαηηίαο ησλ 

κεησκέλσλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη ζην δηαδίθηπν ελ ζπγθξίζεη 

κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζε έλα παξαδνζηαθφ θαηάζηεκα, νη πειάηεο 

κπνξνχλ πην εχθνια λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κία ππεξεζία ή έλα λέν πξντφλ κίαο 

ηξάπεδαο. 

 

5.3 Κείωζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο 

Κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ κεηψλεηαη ε αλάγθε ηήξεζεο ελφο 

κεγάινπ δηθηχνπ παξαδνζηαθψλ –θπζηθψλ- θαηαζηεκάησλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

κεηψζεη ζεκαληηθά ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα κίαο ηξάπεδαο. Φπζηθά γηα λα δεκηνπξγήζεη 

κία ηξάπεδα έλα επηηπρεκέλν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη λα κπνξέζεη λα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, πξέπεη λα ππνινγίζεη φηη ζα απαηηεζεί έλα 

πςειφ θφζηνο επέλδπζεο ζε ηερλνινγία θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη ζπληήξεζεο. 

 

5.4 Γηεύξπλζε ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ 

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα δψζεη ζηηο ηξάπεδεο φρη κφλν έλα λέν κέζν κε 

ην νπνίν λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ηνπο, αιιά θαη ηελ επθαηξία λα 

δηεπξχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ. Σαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ην παξάδεηγκα ηεο Eurobank, πνπ ην 2001 ίδξπζε ηε ζπγαηξηθή 

ηεο EFG e-Solutions. H EFG e-Solutions δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ πςειήο ηερλνινγίαο γηα ελαιιαθηηθά δίθηπα δηαλνκήο θαη 

αλαπηχζζεη θαηλνηφκεο ιχζεηο επελδχνληαο ζε ζχγρξνλε ηερλνινγηθή ππνδνκή. 

Θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο απνηειεί ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηεο επίζεκεο 

εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο ηεο Ρξάπεδαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (e-

Banking, m-Banking). 
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6. Θίλδπλνη 

Νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθά, ζρεηίδνληαη κε ηα εμήο πεδία : 

6.1 Πηξαηεγηθή 

6.2 Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

6.3 Αζθάιεηα 

6.4 Φήκε 

 

 

6.1 Πηξαηεγηθόο Θίλδπλνο 

Όζνλ αθνξά ηνλ ζηξαηεγηθφ θίλδπλν, επεηδή ην e-banking είλαη ζρεηηθά λέν, 

κπνξεί λα κελ ππάξρεη πιήξεο θαηαλφεζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο. Γηα παξάδεηγκα, άηνκα ηα νπνία έρνπλ ηερλνινγηθέο γλψζεηο 

αιιά φρη ηξαπεδηθέο, κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ κία θαηεχζπλζε πνπ λα κελ 

πξνζειθχζεη ην είδνο ηεο πειαηείαο πνπ κπνξεί λα επηζπκεί ε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο 

θαη ην νπνίν λα έρεη αλαπάληερεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πθηζηάκελε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ηξάπεδαο απηήο. 

Νη ηξάπεδεο πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ ην ξίζθν αλαπηχζζνληαο κία ζαθή 

Πηξαηεγηθή, ε νπνία λα δηαδνζεί ζην πξνζσπηθφ (ηξαπεδηθφ θαη ηερληθφ) θαη λα 

ππνζηεξηρζεί απφ έλα μεθάζαξν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 

 

6.2 Δπηρεηξεκαηηθόο Θίλδπλνο 

Ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο θίλδπλνο. Γεδνκέλνπ φηη 

ην e-banking είλαη ζρεηηθά λέν, θαλείο δε μέξεη εάλ νη πειάηεο ηνπ e-banking ζα 

έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνπο „παξαδνζηαθνχο‟ πειάηεο. Γηα 

παξάδεηγκα νη πειάηεο ηνπ e-banking είλαη πην απαηηεηηθνί σο πξνο ηελ ηαρχηεηα κε 

ηελ νπνία ζέινπλ λα εθηειείηαη κία εληνιή ηνπο. Δπίζεο, κία ηξάπεδα δελ κπνξεί λα 

αμηνινγήζεη ην ίδην εχθνια ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο πειάηε απφ καθξηά φζν 

απφ θνληά. Αλαιφγσο δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηε ξεπζηφηεηά ηεο, θαζψο ππάξρεη 

ηαρεία θαη αλαπάληερε εηζξνή θαη εθξνή θεθαιαίσλ ζε απηήλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 
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κνληέια δηαρείξηζεο ξίζθνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο κπνξεί λα 

κελ έρνπλ ηα αλάινγα επηηπρή απνηειέζκαηα ζην e-banking.  

Όζνλ αθνξά ην ιεηηνπξγηθφ ξίζθν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο απηφ 

ζρεηίδεηαη κε ηα εμήο: 

 ηηο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ 

 ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο  

 ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο (outsourcing) 

Νη αθξηβείο πξνβιέςεηο γηα ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ δελ είλαη εχθνιεο. Κία απφ ηηο 

βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ην πψο λα πξνβιέςνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ φγθν πειαηείαο 

πνπ ζα απνθηήζνπλ. Ξνιιέο ηξάπεδεο πνπ μεθηλάλε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ έρνπλ ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ. 

Δάλ κία ηξάπεδα δελ έρεη επαξθή ζπζηήκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ 

φγθν πειαηείαο, κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ δεκηέο ηφζν νηθνλνκηθέο φζν θαη ζηε θήκε 

ηνπο. Έλαο ηξφπνο δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ ξίζθνπ είλαη νη ηξάπεδεο λα θάλνπλ πξψηα 

έξεπλα αγνξάο, λα πηνζεηήζνπλ ζπζηήκαηα κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη 

επεθηαζηκφηεηα, λα πξνβνχλ ζε κία ηθαλνπνηεηηθή δηαθεκηζηηθή θακπάληα, λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη έρνπλ επαξθή πξνζσπηθφ θαη λα αλαπηχμνπλ έλα θαηάιιειν 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην.  

Ν δεχηεξνο ηχπνο ιεηηνπξγηθνχ ξίζθνπ αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο, θαζψο δελ είλαη εχθνιν νη ηξάπεδεο λα πηνζεηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ζσζηήο, μεθάζαξεο θαη επαξθνχο 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην δηαδίθηπν.  

Ρέινο, νη ηξάπεδεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο e-banking ζπρλά αλαζέηνπλ πνιιέο 

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (φπσο ε αζθάιεηα) ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, είηε γηα 

ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο είηε γηαηί δελ έρνπλ αξθεηή εκπεηξία ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα. Όκσο ε αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο (outsourcing) εγθπκνλεί ηνλ 

θίλδπλν ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο ηξάπεδαο πάλσ ζε απηέο ηηο 

ιεηηνπξγίεο.  
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6.3 Θίλδπλνο Αζθάιεηαο 

     

Ρα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε αζθάιεηα απαζρνινχλ 

φιεο ηηο ηξάπεδεο. Ρν ξίζθν φκσο απμάλεηαη ζην e-banking, 

γηαηί εθζέηεη ηα κέρξη ζήκεξα απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα 

ησλ ηξαπεδψλ ζε έλα ξηςνθίλδπλν πεξηβάιινλ.  

Νη παξαβηάζεηο αζθαιείαο εληάζζνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

o Ξαξαβηάζεηο κε εγθιεκαηηθή πξφζεζε (πρ απάηε, θινπή νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ). 

o Ξαξαβηάζεηο απφ πεξηζηαζηαθνχο „hackers‟ (πρ παξακφξθσζε ηζηνζειίδσλ). 

o Διαηηψκαηα ζηε ζρεδίαζε ησλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία νδεγνχλ ζε 

παξαβηάζεηο (πρ κε επηβεβαίσζε γλεζηφηεηαο ρξήζηε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ 

πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκνχο άιισλ ρξεζηψλ).  

Όιεο απηέο νη απεηιέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξέο νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο 

επηπινθέο θαη λα έρνπλ επίπησζε θαη ζηε θήκε ηεο ηξάπεδαο. Ξνιιέο ηξάπεδεο 

βιέπνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο λα απεηινχληαη θαζεκεξηλά, αιιά κέρξη ζήκεξα δελ έρεη 

ζπκβεί θάπνην πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα. Υζηφζν νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ 

θαιχηεξνπο „ζπλαγεξκνχο‟/εηδνπνηήζεηο, ψζηε λα έρνπλ πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο θνξέο πνπ θάπνηνο πξνζπαζεί λα παξαβηάζεη ηα 

ζπζηήκαηά ηνπο. 

Ρα πην επαίζζεηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, φπσο απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζεκαληηθνχ φγθνπ πιεξσκέο ή γηα απνζήθεπζε „επαίζζεησλ‟ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, έρνπλ ζπλήζσο ηε κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Ξνιιέο θνξέο ππάξρεη θαη 

ηθαλνπνηεηηθή πεξηκεηξηθή αζθάιεηα, αιιά φρη θαιφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αλεπαξθήο εζσηεξηθή αζθάιεηα. Γειαδή, θάπνηνο 

κπνξεί λα παξαβηάζεη ηε ρακειή αζθάιεηα πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ρακειήο αμίαο 

ζπζηήκαηα (πρ ν δηθηπαθφο ηφπνο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο) θαη λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

ζε πςειήο αμίαο ζπζηήκαηα (πρ ινγαξηαζκνχο κεγάισλ πειαηψλ) κέζσ ηνπ 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηεο ηξάπεδαο. Νη ηξάπεδεο πξέπεη ινηπφλ λα αλαπηχμνπλ 

πεξηζζφηεξν ηα „ηνίρνη πξνζηαζίαο‟ (firewalls) κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπο 

ζπζηεκάησλ, ψζηε λα κεηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα παξαβηάζεσλ. Κέρξη ζήκεξα νη 
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ζπρλφηεξεο πεξηπηψζεηο παξαβηάζεσλ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ ίδησλ 

ησλ ηξαπεδψλ.  

Νη ηξάπεδεο ινηπφλ πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα εμαζθαιίδνπλ ηα αθφινπζα: 

 Κία ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, εθαξκφδνληαο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο ειέγρνπ αζθάιεηαο ζηα ζπζηήκαηά ηνπο. 

 Λα πξνβαίλνπλ ζε ηεζη αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, ψζηε λα βιέπνπλ 

ηελ ηαρχηεηα αληίδξαζεο ζε λέεο απεηιέο, θαζψο θαη λα εληνπίδνπλ ηπρφλ αδπλακίεο. 

 Λα έρνπλ επαξθέο πξνζσπηθφ κε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ. 

 Λα εθαξκφδνπλ εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. 

 

6.4 Θίλδπλνο Φήκεο 

Ν θίλδπλνο γηα ηε θήκε κίαο ηξάπεδαο, είλαη ηδηαίηεξα πςειφο ζηηο ηξάπεδεο πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο e-banking. Ρν δηαδίθηπν δηεπθνιχλεη ηελ ηαρεία δηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ νπφηε θάζε πεξηζηαηηθφ, θαιφ ή θαθφ, δηαδίδεηαη ζρεηηθά γξήγνξα. 

Δπίζεο, ηα πξνβιήκαηα ζε κία ηξάπεδα κπνξνχλ λα θινλίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

πειαηψλ γηα ην δηαδίθηπν γεληθά θη έηζη κία ηξάπεδα κε θαθή θήκε λα επεξεάζεη 

αξλεηηθά θαη ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή. Ρέινο, έλαο αθφκα θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θήκε αθνξά ην θαηά 

πφζνλ ηα ηξαπεδηθά πξντφληα δηαθεκίδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ηξάπεδαο κε ζαθή θαη πιήξε ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

πειαηψλ θαη λα απνθεπρζνχλ κειινληηθέο κελχζεηο ζρεηηθά κε πεξηπηψζεηο 

παξαπιεξνθφξεζεο. 

 

 

7. Δπίπηωζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Ρξαπεδηθήο ζηηο παξαδνζηαθέο Ρξαπεδηθέο 

πεξεζίεο 

Δίλαη πνιχ λσξίο γηα λα πεη θαλείο πνηεο αθξηβψο ζα είλαη νη επηπηψζεηο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Ρξαπεδηθήο ζηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο θαη λα πξνβιέςεη ην κέιινλ. 

Ξνιινί είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη πηζηεχνπλ φηη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη 

κία επαλάζηαζε πνπ ζα εθηνπίζεη θάπνηε ηελ παξαδνζηαθή ηξαπεδηθή, ελψ ππάξρνπλ 
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αξθεηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη πξφθεηηαη απιά γηα κία θπζηθή εμέιημε ηεο παξαδνζηαθήο 

ηξαπεδηθήο θαη άξα ζα ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια.  

Όζνη ζεσξνχλ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή σο κία επαλάζηαζε πνπ ζα απεηιήζεη 

ηελ παξαδνζηαθή ηξαπεδηθή παξαζέηνπλ ηα αθφινπζα επηρεηξήκαηα : 

α) Νη ζπλαιιαγέο κέζσ e-banking είλαη πνιχ πην θζελέο απ‟ φηη ζε έλα 

ππνθαηάζηεκα ηξάπεδαο ή αθφκα απ‟ φηη θαη κέζσ ηειεθψλνπ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

κεηαηξέςεη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ ρζεο, φπσο ηελ ηήξεζε ελφο κεγάινπ 

δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, ζε έλα ζπγθξηηηθφ κεηνλέθηεκα ην νπνίν ζα αλαγθάζεη ηηο 

ηξάπεδεο λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο. 

 β) Νη ειεθηξνληθέο ηξάπεδεο είλαη πην εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ, νπφηε πνιινί 

κπνξνχλ λα κπνπλ ζε απηφλ ηνλ ρψξν, αληίζεηα κε παιαηφηεξα πνπ ήηαλ ζρεδφλ 

αδχλαην θάπνηνο λα κπεη ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο αγνξάο σο επηρεηξεκαηίαο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, επεηδή κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη θαηαλαισηέο έρνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε 

ζε πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο, γίλεηαη πην δχζθνιν ην λα παξακείλνπλ πηζηνί ζε κία 

ηξάπεδα. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ησλ ηξαπεδψλ απμάλεηαη θαη άξα γίλεηαη πην δχζθνιε ε επηβίσζε ησλ κηθξψλ 

ηξαπεδψλ. 

γ) Κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή νη ηξάπεδεο ζα δπζθνιεπηνχλ λα θξαηήζνπλ 

ηνπο πειάηεο ηνπο, νη νπνίνη ηψξα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο, θαη θαη‟ επέθηαζε 

ζα δπζθνιεπηνχλ λα θξαηήζνπλ θαη ηα θεθάιαηά ηνπο. Απηφ ζα απμήζεη ην θφζηνο 

ηνπο θαη ζα κεηψζεη καθξνπξφζεζκα ηελ αμία ηνπο. Απηή ε απψιεηα εζφδσλ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ηηο ηξάπεδεο ζην λα παίξλνπλ θαη κεγαιχηεξα ξίζθα γηα λα θαιχςνπλ 

απηφ ην θελφ, απμάλνληαο πεξηζζφηεξν ηνπο θηλδχλνπο γηα απηέο. 

Δμαηηίαο φισλ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, νη παξαδνζηαθέο θαη δε νη κηθξέο 

ηξάπεδεο, ζα δπζθνιεπηνχλ ζην κέιινλ λα εμειηρζνχλ, λα θάλνπλ ζπγρσλεχζεηο, λα 

πξνζθέξνπλ κεηνρέο θαη λα πάξνπλ ρξήκαηα απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, 

αληίζεηα απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν, νη νπνίεο ζα έρνπλ 

κεγαιχηεξε επθνιία ζην λα πξνζειθχνπλ επελδπηέο. 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φζνη πηζηεχνπλ φηη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη απιά κία 

θπζηθή εμέιημε ηεο παξαδνζηαθήο ηξάπεδαο, ππνζηεξίδνπλ φηη ην e-banking δελ είλαη 
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ηίπνηε άιιν απφ έλαλ λέν ηξφπν παξνρήο ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. 

            

Γειαδή φηη απιά πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο κία αθφκα ππεξεζία, 

ηελ πξνζθνξά ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ελφο θαηλνχξγηνπ 

„θαλαιηνχ‟, φπσο ρξεζηκεχνπλ γηα παξάδεηγκα θαη ηα ΑΡΚ‟s.  

Ππλεπψο δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζην κέιινλ ζα απεηιήζεη λα κεηψζεη ηελ αμία 

ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ παξαδνζηαθψλ ηξαπεδψλ. 

 

Κέρξη απηή ηε ζηηγκή, νη ηξάπεδεο ζηηο Πθαλδηλαβηθέο ρψξεο, νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη νη πην εμειηγκέλεο ρψξεο ζηνλ θφζκν ζηνλ ηνκέα ηνπ e-banking, 

επηβεβαηψλνπλ φηη ην κέιινλ είλαη ηφζν ζηελ παξαδνζηαθή ηξαπεδηθή, φζν θαη ζηελ 

ειεθηξνληθή. Φαίλεηαη φηη νη πειάηεο επηζπκνχλ κία πιήξεο γθάκα ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ, ε νπνία λα παξέρεηαη κέζσ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ θαλαιηψλ. Γειαδή λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, αιιά θαη 

εχθνιε πξφζβαζε αλά πάζα ζηηγκή κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ρσξίο ηνπο 

ρσξηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ θπζηθψλ θαηαζηεκάησλ. 
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Πηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ νζνλψλ, πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηεο Hellenic PostBank, έηζη φπσο 

εκθαλίδνληαη ζην ρξήζηε-πειάηε ηεο ηξάπεδαο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπλδεζεί ζην 

ζχζηεκα κέρξη ηε ζηηγκή ηεο απνζχλδεζήο ηνπ απφ απηφ. 

 

Πηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο παξνπζηάδνληαη φιεο νη ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη „on-line' απφ ηελ ελ ιφγσ ηξάπεδα ζην ρξήζηε, θαζψο 

θαη ν ηξφπνο πνπ είλαη „δνκεκέλεο‟ κέζα ζην ζχζηεκα e-banking. Γηα θάζε δπλαηή 

ζπλαιιαγή αλαιχνληαη ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο-πειάηεο 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο θαη λα νινθιεξψζεη 

επηηπρψο ηε ζπλαιιαγή.  

  

Ξξνυπφζεζε απνηειεί ε εγγξαθή ηνπ πειάηε ζην ζχζηεκα e-banking ηεο 

Ρξάπεδαο. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ πειάηε ζην e-banking απαηηείηαη πξψηα ε θαηάζεζε 

ζρεηηθήο αίηεζεο απφ απηφλ ζε ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο, φπνπ ζα επηιέμεη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ επηζπκεί λα είλαη δηαζέζηκνη ζην ζχζηεκα e-banking. Ν Θσδηθφο 

ηνπ πειάηε (User Name) δεκηνπξγείηαη έπεηηα απφ ην αξκφδην Ρκήκα ηεο Ρξάπεδαο, 

ην νπνίν επίζεο απνζηέιιεη ζηνλ πειάηε θαη ηνλ Θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ ζην 

ζχζηεκα (Password). 

 

 

 

 

 

 

IΗΗ. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ 

ΡΖΠ HELLENIC POSTBANK ΓΗΑ ΡΗΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΡΝ ΣΟΖΠΡΖ-

ΞΔΙΑΡΖ ΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ  
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ΠΛΓΔΠΖ 

 

 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Γηα ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ θάησζη πεδίσλ: 

Kωδηθόο Ραπηόηεηαο Ξειάηε: Ν ρξήζηεο-πειάηεο εηζάγεη ηνλ Θσδηθφ Ραπηφηεηαο 

(User ID) πνπ ηνπ έρεη δνζεί απφ ηελ Ρξάπεδα.  

Κπζηηθόο Θωδηθόο Αλαγλώξηζεο: Ν ρξήζηεο-πειάηεο εηζάγεη ηνλ Θσδηθφ 

πξφζβαζεο (Password) πνπ ηνπ έρεη δνζεί, ν νπνίνο είλαη έλα ζπλδπαζκφο 8-14 

ραξαθηήξσλ θαη απνηειείηαη απφ γξάκκαηα (Ιαηηληθά, Θεθαιαία θαη Κηθξά) θαη 

Αξηζκνχο. Κεηά ηελ πξψηε επηηπρή ζχλδεζε είλαη ππνρξεσηηθή ε αιιαγή ηνπ 

Κπζηηθνχ Θσδηθνχ. 
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Γηα ηηο παξαπάλσ δπλαηφηεηεο - ππνρξεψζεηο ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηνπο Θσδηθνχο 

Ραπηφηεηαο θαη Αλαγλψξηζεο, ν ρξήζηεο πιεξνθνξείηαη απφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα-

Νδεγίεο ρξήζεο κε ην νπνίν ηνλ πξνκεζεχεη ε Ρξάπεδα. 

Γιώζζα: Ρελ πξψηε θνξά ζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα σο πξνεπηιεγκέλε 

γιψζζα είλαη ηα Διιεληθά. Ν πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη απφ ηε ιίζηα επηινγψλ είηε 

ηα Διιεληθά είηε ηα Αγγιηθά. Πηηο επφκελεο ζπλδέζεηο, σο  πξνεπηιεγκέλε γιψζζα 

εκθαλίδεηαη ε ηειεπηαία επηινγή ηνπ.  

 

Δξωηήζεηο Νζόλεο: 

Ν ρξήζηεο πξναηξεηηθά κπνξεί λα επηιέμεη κία απφ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

> Μεράζαηε ηηο ιεπηνκέξεηεο αζθαιείαο; 

Δπηιέγνληαο απηήλ ηελ εξψηεζε ν ρξήζηεο-πειάηεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηα 

ηειέθσλα ηεο ηξάπεδαο κε ηα νπνία κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη γηα λα ιχζεη ηπρφλ 

πξνβιήκαηα ζχλδεζεο θαη ρξήζεο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ην πνηνο δηθαηνχηαη λα έρεη 

πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. 

> Λένο Ξειάηεο; 

Δπηιέγνληαο απηήλ ηελ εξψηεζε ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ην πψο λα 

ζπλδέζεη ζπλαιιαγέο κε ιήςε ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ ζην θηλεηφ (sms) θαη πψο 

λα ρεηξίδεηαη ην γξήγνξν κελνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάγθε ζπρλήο 

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ θσδηθνχ Αζθαιείαο.  

> Ξιεξνθνξίεο Πύλδεζεο; 

Δπηιέγνληαο απηήλ ηελ εξψηεζε ν ρξήζηεο κπνξεί λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

δηαδηθαζία ζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα θαη ηνλ ηξφπν αιιαγήο ηεο γιψζζαο. 

 

 

Δπηιέγνληαο ην πιήθηξν «Πύλδεζε», ν πειάηεο ζπλδέεηαη κε ην ζύζηεκα 

ηεο Ρξάπεδαο. Ρν ζχζηεκα θιεηδψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Σξήζηε κεηά απφ ηξεηο 

(3) ζπλερείο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη 

λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ Ρξάπεδα γηα ην μεθιείδσκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 
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Κεηά ηελ πξώηε επηηπρή ζύλδεζε ην ζύζηεκα ππνρξεώλεη ηνλ πειάηε λα 

αιιάμεη ην Κπζηηθό Θωδηθό Αλαγλώξηζεο (password) : 

 

 

 

Κεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ παξαπάλω βεκάηωλ, εκθαλίδνληαη ζηνλ 

πειάηε-ρξήζηε ηνπ e-banking ηεο ηξάπεδαο POSTBANK νη  αθόινπζεο on-

line ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ηνπ :  

 

 

 

Θάζε κία απφ ηηο επηινγέο ηεο παξαπάλσ νζφλεο έρεη έλα „drop down menu‟ κε 

επηκέξνπο επηινγέο, νη νπνίεο είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ρξήζηε γηα λα εθηειέζεη. 

Ππγθεθξηκέλα : 

 

Ξιεξνθνξίεο Ινγαξηαζκνύ 

 πφινηπα Ινγαξηαζκψλ 

 Ινγαξηαζκνί 

- Πηνηρεία Ινγαξηαζκνχ 
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- Αλάιπζε Θηλήζεσλ Ινγαξηαζκνχ 

 Γάλεηα 

- Πηνηρεία Γαλείνπ 

- Αλάιπζε Θηλήζεσλ Γαλείνπ 

 Δπηηαγέο 

- Θαηάζηαζε Θαξλέ Δπηηαγψλ 

 Θαηάζηαζε Ππλαιιαγψλ e-Bank 

 Ππλαιιαγέο πξνο Έγθξηζε 

Κεηαθνξέο 

 Κεηαμχ Ινγαξηαζκψλ κνπ 

 Πε ινηπνχο Ξειάηεο ηεο Ρξάπεδαο 

 Πε Ρξάπεδεο Δζσηεξηθνχ 

 Δληνιέο Ξιεξσκήο (Δκβάζκαηα) 

 Ξάγηεο Δληνιέο 

- Γεκηνπξγία λέαο 

- Ρξνπνπνίεζε / Γηαθνπή 

Ξιεξωκέο 

 Ινγαξηαζκψλ Θνηλήο Υθειείαο 

- Ζιεθηξηζκνχ 

- Ρειεπηθνηλσληψλ 

- Ύδξεπζεο 

 Γεκνζίνπ 

- Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

- ΦΞΑ 

 Αζθάιεηεο 

- ΗΘΑ 

- ΝΑΔΔ (ΡΔΒΔ-ΡΠΑ-ΡΑΔ) 

 Ξιεξσκή Θαξηψλ 

- Θαξηψλ Ρξάπεδαο 

- Θαξηψλ Ρξίησλ 
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Αηηήζεηο 

 Αίηεζε Ξαξαγγειίαο Ππλαιιάγκαηνο 

 Αληίγξαθν Ινγαξηαζκνχ 

 Βεβαίσζε ηφθσλ Γαλείσλ 

Ινηπέο πεξεζίεο 

 Ρηκέο Ππλαιιάγκαηνο 

 Κεηαηξνπή Πε IBAN 

Δπηινγέο Σξήζηε 

 Γηαρείξηζε Ινγαξηαζκνχ 

- Αιιαγή Τεπδψλπκνπ Ινγαξηαζκνχ 

 Δπηινγέο Αζθαιείαο 

- Φξαγή Ξξφζβαζεο 

- Αιιαγή Κπζηηθνχ Θσδηθνχ Αλαγλψξηζεο 

- Αιιαγή Θσδηθνχ Ραπηφηεηαο Ξειάηε 

 Δπηινγέο Κελνχ 

- Γξήγνξν Κελνχ 

 πελζχκηζε κέζσ Κελπκάησλ SMS  

Κελύκαηα 

 Δηζεξρφκελα / Δμεξρφκελα / Λέν Κήλπκα 

Απνζύλδεζε 
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 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ 

 

 ΞΝΙΝΗΞΑ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ  

[Γηαδξνκή: Ξιεξνθνξίεο Ινγαξηαζκνχ  πφινηπα Ινγαξηαζκψλ] 

 

 

 

      -xxxxx                                                                                                     Ολνκατεπώλπκν 
                                        

     -xxxxx                                                                                          Ολνκατεπώλπκν 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Ν ρξήζηεο κέζσ απηήο ηεο νζφλεο κπνξεί λα δεη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο 

νπνίνπο είλαη δηθαηνχρνο. Ξνην ινγαξηαζκφ ζα βιέπεη ζε απηήλ ηελ νζφλε ην νξίδεη 

θαηά ηελ Αίηεζε πνπ ζπκπιεξψλεη ζην Θαηάζηεκα ηεο Ρξάπεδαο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ e-banking.  

Tα θχξηα ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ πειάηε θαίλνληαη άκεζα ζηελ νζφλε (Αξ. 

Ινγαξηαζκνχ, Ξξντφλ ινγαξηαζκνχ, Νλνκαηεπψλπκν 1νπ δηθαηνχρνπ, Λφκηζκα θαη 

Ινγηζηηθφ θαη Γηαζέζηκν πφινηπν ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ). Πηελ ηειεπηαία ζηήιε ν 

ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην λφκηζκα πνπ επηζπκεί (απφ drop down 

list) θαη λα ηνπ κεηαηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζην λφκηζκα απηφ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα Ηζνηηκία. 
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Δπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ην πνηνπο ινγαξηαζκνχο λα 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε επηιέγνληαο «Θαηεγνξία Ξξντφληνο» (Θαηεγνξία 

Ινγαξηαζκνχ, Θαηεγνξία Γαλείσλ πνπ έρεη) θαη «Λφκηζκα».  

 

 ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ 

 

 Πηνηρεία Ινγαξηαζκνχ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξνθνξίεο Ινγαξηαζκνχ  Ινγαξηαζκνί  Πηνηρεία Ινγαξηαζκνχ] 

 

 
 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πηελ νζφλε «Πηνηρεία Ινγαξηαζκνχ», ζην πεδίν «Ινγαξηαζκφο», ν ρξήζηεο-πειάηεο 

επηιέγεη απφ drop down list ην ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζέιεη 

λα εκθαληζηνχλ. Πηελ „drop down list‟ εκθαλίδνληαη κφλν νη ινγαξηαζκνί πνπ έρεη 

ζπλδεδεκέλνπο κε ηελ ππεξεζία e-banking. 
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Πεκαληηθή πιεξνθνξία ζε απηήλ ηελ νζφλε είλαη φηη εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο IBAN  

ηνπ ινγαξηαζκνχ, ν νπνίνο είλαη ρξήζηκνο γηα ηε δηελέξγεηα εκβαζκάησλ είηε ζε 

άιιεο ηξάπεδεο ηνπ εζσηεξηθνχ είηε ζε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο έρεη θαη ζε απηήλ ηελ νζφλε, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πνπ 

πεξηγξάθεθε, ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη έλα λφκηζκα απφ ηελ „drop down list‟ ζην 

πεδίν «Λφκηζκα Ινγαξηαζκνχ» ψζηε λα δεη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζην 

λφκηζκα πνπ επέιεμε κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ηζνηηκία. 

 

 Αλάιπζε Θηλήζεσλ Ινγαξηαζκνχ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξνθνξίεο Ινγαξηαζκνχ  Ινγαξηαζκνί  Αλάιπζε Θηλήζεσλ 

Ινγαξηαζκνχ] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πηελ νζφλε «Αλάιπζε Θηλήζεσλ Ινγαξηαζκνχ» ν ρξήζηεο-πειάηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 

Δπηιέγνληαο ην ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ηηο θηλήζεηο ζέιεη λα δεη ζην πεδίν «Δπηιέμηε 

Ινγαξηαζκφ», εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα «Ρειεπηαίεο Ππλαιιαγέο» νη δέθα (10) πην 

πξφζθαηεο θηλήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη. 

Δάλ ν ρξήζηεο δελ επηζπκεί λα δεη ηηο δέθα (10) ηειεπηαίεο θηλήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ηνπ, αιιά γηα παξάδεηγκα επηζπκεί λα δεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ Ρξέρνληνο Κήλα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ην νξίζεη κέζα απφ ην πεδίν «Δπηινγέο Αλαδήηεζεο». 

Ππγθεθξηκέλα νη επηινγέο ηνπ είλαη νη εμήο: 

 Ρειεπηαίεο 10 Ππλαιιαγέο 

 Ρειεπηαίεο 20 Ππλαιιαγέο 

 Ρξέρνληαο Κήλα 

 Ξξνεγνχκελνπ Κήλα 

 Θαζνξίζηε Ζκεξνκελίεο  

Δπηιέγνληαο «Θαζνξίζηε Ζκεξνκελίεο» ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλν 

δηάζηεκα γηα ην νπνίν λα δεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 

Νη ζπλαιιαγέο απηέο ζα εκθαληζηνχλ ζηνλ πίλαθα «Ηζηνξηθφ Ππλαιιαγψλ (έσο ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα)».  
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Ρα πεδία πνπ εκθαλίδνληαη γηα ηηο θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ είλαη: 

 Ζκεξνκελία Ππλαιιαγήο  

 Ζκεξνκελία Ρνθνθνξίαο  

 Ξεξηγξαθή 

 Σξέσζε 

 Ξίζησζε 

 πφινηπν 

 

 ΓΑΛΔΗΑ 

 

 Πηνηρεία Γαλείνπ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξνθνξίεο Ινγαξηαζκνχ  Γάλεηα  Πηνηρεία Γαλείνπ] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

Πε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο ηεο ηξάπεδαο έρεη δάλεην ζε απηήλ, ηφηε κπνξεί λα δεη 

ζηνηρεία ηνπ δαλείνπ ηνπ κέζσ απηήο ηεο νζφλεο. 
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Δάλ ν ρξήζηεο έρεη άλσ ηνπ ελφο δαλείνπ, επηιέγεη απηφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη απφ  ην 

πεδίν «Ινγαξηαζκφο».  

 Αλάιπζε Θηλήζεσλ Γαλείνπ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξνθνξίεο Ινγαξηαζκνχ  Γάλεηα  Αλάιπζε Θηλήζεσλ Γαλείνπ] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Κέζα απφ ηελ νζφλε «Αλάιπζε Θηλήζεσλ Γαλείνπ» ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηηο 

ηειεπηαίεο θηλήζεηο πνπ έγηλαλ ζε έλα δάλεηφ ηνπ. 

 

Θαη‟ αξρήλ, επηιέγεη ην δαλεηαθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ζην πεδίν «Δπηιέμηε 

Ινγαξηαζκφ». Έπεηηα επηιέγεη πνηεο ζπλαιιαγέο επηζπκεί λα ηνπ εκθαλίζεη (δέθα  

ηειεπηαίεο, Ρξέρνληνο ή ηνπ Ξξνεγνχκελνπ Κήλα θ.ιπ.) ή ηελ πεξίνδν πνπ ζέιεη, 

φπσο πεξηγξάθεθε θαη ζηελ νζφλε «Αλάιπζε Θηλήζεσλ Ινγαξηαζκνχ». 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί «πνβνιή» νη ζπλαιιαγέο εκθαλίδνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο 

νζφλεο. 

Ρα πεδία πνπ εκθαλίδνληαη γηα ηηο θηλήζεηο ησλ δαλείσλ είλαη: 

 Ζκεξνκελία Ππλαιιαγήο  

 Ζκεξνκελία  Ρνθνθνξίαο 

 Ξεξηγξαθή 
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 Σξέσζε 

 Ξίζησζε 

 πφινηπν 

 Θσδηθφο Θίλεζεο 

 Ξεξηγξαθή Ππλαιιαγήο 

 

 ΔΞΗΡΑΓΔΠ 

 

 Θαηάζηαζε Θαξλέ Δπηηαγψλ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξνθνξίεο Ινγαξηαζκνχ  Δπηηαγέο  Θαηάζηαζε Θαξλέ Δπηηαγψλ] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Δάλ ν πειάηεο έρεη θαξλέ επηηαγψλ ζηελ Ρξάπεδα, ηφηε κπνξεί λα δεη ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ θαξλέ πνπ έρεη παξαιάβεη, κέζσ απηήο ηεο νζφλεο θαη ζπγθεθξηκέλα λα δεη ηελ 

„εμέιημε‟ ηεο θάζε επηηαγήο απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαξλέ. 

 

Γηα λα ην θάλεη απηφ ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη απφ ην πεδίν «Δπηιέμηε 

Ινγαξηαζκφ» ην ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν έρεη ην θαξλέ επηηαγψλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

Ρν ζχζηεκα ζε απηφ ην πεδίν ζα ηνπ εκθαλίζεη κφλν φζνπο ινγαξηαζκνχο κπνξνχλ 

λα ζπλδεζνχλ κε θαξλέ επηηαγψλ.  

Κε ηελ επηινγή ηνπ ινγαξηαζκνχ εκθαλίδνληαη ζην πεδίν «Θαξλέ Δπηηαγψλ 

Ινγαξηαζκνχ» ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα θαξλέ. Δπηιέγνληαο έλα απφ ηα θαξλέ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα δεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζην πεδίν «Check Book SN» γηα ην 

θαξλέ θαη ζπγθεθξηκέλα κία επηηαγή κε πνην Ξνζφ εθδφζεθε, ηελ Ζκεξνκελία ηεο 

Ππλαιιαγήο, ηελ Θαηάζηαζή ηεο (π.ρ. Δθδνζείζα, Δπηζηξαθείζα θ.ιπ.) θαζψο θαη ηνλ 

Αξηζκφ ηεο. 

 

 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ e-Banking 

[Γηαδξνκή: Ξιεξνθνξίεο Ινγαξηαζκνχ  Θαηάζηαζε Ππλαιιαγψλ e-bank] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

Κέζσ ηεο νζφλεο Θαηάζηαζε Ππλαιιαγψλ e-banking, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη ζπλαιιαγέο πνπ έρεη δηελεξγήζεη κέζα απφ ην ζχζηεκα. 

Δπηιέγεη ην ινγαξηαζκφ πνπ επηζπκεί θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηνλ  

ελδηαθέξεη. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη θάλεη.  

Ν ρξήζηεο έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ζέζεη πεξηζζφηεξα θξηηήξηα ζηελ 

αλαδήηεζή ηνπ ζέηνληαο θξηηήξηα ζηα πεδία «Δίδνο Ππλαιιαγήο» θαη «Δπηινγή 

Θαηάζηαζεο» θαη επηιέγεη «Δθαξκνγή» ψζηε λα ηα θαζνξίζεη. 

Κε ην πιήθηξν «πνβνιή» εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε νη ζπλαιιαγέο πνπ έρεη επηιέμεη 

λα δεη. 

 

 ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΞΟΝΠ ΔΓΘΟΗΠΖ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξνθνξίεο Ινγαξηαζκνχ  Ππλαιιαγέο Ξξνο Έγθξηζε] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Ζ νζφλε απηή ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ αληηπξνζψπνπο πνπ έρνπλ νξηζζεί ζε 

ινγαξηαζκνχο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ.  
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Δδψ δειαδή ζα εκθαληζζνχλ κφλν νη αληηπξφζσπνη πνπ έρνπλ νξηζζεί θαηά ην 

άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζηελ ηξάπεδα θαη ηελ εγγξαθή 

ηνπ ζην e-banking.  

 

 

 ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ 

 

 Θάζε ζπλαιιαγή κεηαθνξάο πνπ εθηειείηαη ζην ζχζηεκα ηνπ e-banking ηεο 

ηξάπεδαο, „πεξλά‟ απφ ηξία (3) ζηάδηα ηα νπνία θαίλνληαη ζην πάλσ δεμί κέξνο 

ηεο νζφλεο ψζηε λα γλσξίδεη ν ρξήζηεο ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη θάζε ζηηγκή: 

 

 

 Γηα ηελ εθηέιεζε εγρξήκαησλ ζπλαιιαγψλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα επηιέμεη κεηαμχ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο είλαη ν θχξηνο δηθαηνχρνο ή ν 

ζπλδηθαηνχρνο.  Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα ηνπ εκθαλίδεη κφλν ηνπο ινγαξηαζκνχο 

γηα ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε Σξέσζε ή ε Ξίζησζε. Απηνχο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπο νξίδεη θαηά ηελ αίηεζή ηνπ γηα E-banking ζην Θαηάζηεκα 

ηεο ηξάπεδαο. Ξξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ν 

ινγαξηαζκφο ρξέσζεο λα έρεη επαξθέο δηαζέζηκν ππφινηπν. 

 

 Θαηά ηελ Νινθιήξσζε κίαο Δγρξήκαηεο ζπλαιιαγήο ην ζχζηεκα εκθαλίδεη 

ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο (Αξ. Ζιεθηξνληθή 

Ξιεξσκήο, θσδηθφο TUN ηεο ζπλαιιαγήο θαη ε εκεξνκελία θαη ψξα 

ζπλαιιαγήο). 

 

 Γηα ηελ παξνρή ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ζηηο εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο, ην 

ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θσδηθψλ SMS TAN. Ππγθεθξηκέλα, 

ν ρξήζηεο θαηά ηελ θαηάζεζε αίηεζεο ζην Θαηάζηεκα κε ζθνπφ ηελ έθδνζε 

θσδηθψλ e-banking, ζπκπιεξψλεη εάλ ην επηζπκεί ηνλ αξ. ηνπ θηλεηνχ ηνπ 

ηειεθψλνπ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηαλ πξφθεηηαη αξγφηεξα λα εθηειέζεη κία 
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εγρξήκαηε ζπλαιιαγή ζην ζχζηεκα, ην ζχζηεκα εκθαλίδεη ην πεδίν «SMS TAN» 

ζην νπνίν απαηηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη ην πιήθηξν «Λα κνπ ζηαιεί 

ΡΑΛ». Πηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα ηνπ απνζηέιιεη ζην θηλεηφ ηνπ ηνλ θσδηθφ 

ΡΑΛ θαη κφλν κε ηελ επηηπρή εηζαγσγή απηνχ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην ζηάδην ηεο «Νινθιήξσζεο» 

ηεο ζπλαιιαγήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα πεξαηηέξσ ιφγνπο αζθαιείαο, ην 

ζχζηεκα παξέρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα εηζάγεη ηνλ θσδηθφ ΡΑΛ πνπ έιαβε. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ πξνιάβεη λα εηζάγεη ηνλ θσδηθφ ή δελ ηνλ εηζάγεη ζσζηά, 

ηφηε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «ΡΑΛ Expired» θαη ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. 
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 ΚΔΡΑΜ ΡΥΛ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΚΝ 

[Γηαδξνκή: Κεηαθνξέο  Κεηαμχ Ινγαξηαζκψλ κνπ] 

 

Πηάδην 1 - ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Ν ρξήζηεο επηιέγεη απφ ηελ „drop down list‟ ζην πεδίν «Απφ Ινγαξηαζκφ» θαζψο θαη ζην 

πεδίν «Πε Ινγαξηαζκφ» εθείλνπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ επηζπκεί λα 

θάλεη κεηαθνξά. 

Πην πεδίν «Ξνζφ Κεηαθνξάο» ζπκπιεξψλεη ην επηζπκεηφ πνζφ πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη 

θαη ζην πεδίν «Ζκεξνκελία Κεηαθνξάο» ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία. Απηφκαηα ην 

ζχζηεκα εκθαλίδεη ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, φπνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δάλ επηιέμεη κεηαγελέζηεξε 

εκεξνκελία, ε ζπλαιιαγή ζα εθηειεζηεί απηφκαηα. Ξξνυπφζεζε απνηειεί ε εκεξνκελία 

λα κελ είλαη αξγία, θαζψο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ζα επηηξέπεη ην ζχζηεκα ζηνλ 

ρξήζηε λα ηελ εηζάγεη. 
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Ξξναηξεηηθά ζπκπιεξψλεη Πρφιηα Σξέσζεο θαη Ξίζησζεο ζηα αληίζηνηρα πεδία. Απηά ηα 

ζρφιηα ζα εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκψλ πνπ 

ρξεψζεθαλ/πηζηψζεθαλ. 

Δπηιέγνληαο «πνβνιή» πεγαίλεη ζην επφκελν ζηάδην. 

 

Πηάδην 2 – ΔΞΗΒΔΒΑΗΥΠΖ 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Δκθαλίδεηαη ην πεδίν «Λα κνπ ζηαιεί TAN». Ν ρξήζηεο ην επηιέγεη ψζηε λα ιάβεη ηνλ 

θσδηθφ ΡΑΛ.  
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Δηζάγεη ηνλ θσδηθφ ΡΑΛ ζην πεδίν «Δηζαγσγή ΡΑΛ» εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

πνπ ηνπ νξίδεη θαη επηιέγεη «Δπηβεβαίσζε» πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν 

ζηάδην. 
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Πηάδην 3 – ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. 

Ππλαιιαγέο κε ηξέρνπζα εκεξνκελία ζα εθηεινχληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (online), 

ελψ φζεο θέξνπλ κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ζα εθηεινχληαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα ζηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε.  

Ρν ζύζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ επηινγή αξγηώλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

62 

 ΠΔ ΙΝΗΞΝΠ ΞΔΙΑΡΔΠ ΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ 

[Γηαδξνκή: Κεηαθνξέο  Πε Ινηπνχο Ξειάηεο ηεο Ρξάπεδαο] 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πε απηήλ ηελ νζφλε ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην ινγαξηαζκφ ρξέσζεο ζην πεδίν 

«Απφ Ινγαξηαζκφ», ν νπνίνο ζα είλαη έλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη δηθαηνχρνο θαη ηνλ 

νπνίν έρεη ζπλδέζεη κε ην e-banking. Πην πεδίν «Αξηζκφο Ινγαξηαζκνχ» 

ζπκπιεξψλεη ην ινγαξηαζκφ άιινπ πειάηε ηεο ηξάπεδαο, ηνλ νπνίν ζέιεη λα 

πηζηψζεη κε θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ.  

Ππκπιεξψλεη ην πνζφ κεηαθνξάο, ηπρφλ Πρφιηα Σξέσζεο/Ξίζησζεο, θαζψο θαη ηελ 

εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. 

Πηα επφκελα ζηάδηα ηεο Δπηβεβαίσζεο θαη ηεο Νινθιήξσζεο αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία 

απνζηνιήο θαη εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ΡΑΛ. 
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 ΠΔ ΡΟΑΞΔΕΔΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 

[Γηαδξνκή: Κεηαθνξέο  Πε Ρξάπεδεο Δζσηεξηθνχ] 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Κέζσ ηεο ελ ιφγσ νζφλεο ν ρξήζηεο-πειάηεο κπνξεί λα δψζεη εληνιή γηα εθηέιεζε 

εκβάζκαηνο απφ ην ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ζηελ ηξάπεδα ζε ινγαξηαζκφ άιιεο 

ηξάπεδαο ηνπ εζσηεξηθνχ. 

Ν ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ άιιε ηξάπεδα κπνξεί λα είλαη είηε δηθφο ηνπ είηε 

ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ. 

Πην πεδίν «Απφ Ινγαξηαζκφ» ν ρξήζηεο επηιέγεη ην ινγαξηαζκφ ρξέσζεο φπσο θαη 

θαηά ηε κεηαθνξά κεηαμχ ινγαξηαζκψλ ή ζε Ινηπνχο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο. 

Ξξέπεη λα θαηαρσξήζεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ-απνδέθηε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

πίζησζεο, ηε δηεχζπλζή ηνπ θαζψο θαη ηνλ αξ.IBAN ηνπ ινγαξηαζκνχ πίζησζεο.  

Πην πεδίν «φλνκα ηξάπεδαο» ππάξρεη ιίζηα κε φιεο ηηο ηξάπεδεο ζηηο νπνίεο νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζηείινπλ ρξήκαηα. Ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία 

ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο πίζησζεο.  
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Πηνλ πίλαθα «Πηνηρεία κεηαθνξάο» ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ην πνζφ πνπ ζέιεη λα 

κεηαθέξεη. 

Έπεηηα ζπκπιεξψλεη ηπρφλ Πρφιηα ρξέσζεο/Ξίζησζεο ηεο κεηαθνξάο. Ρα ζρφιηα ηεο 

πίζησζεο είλαη ζεκαληηθά θαζψο ζα θαλνχλ θαηά ηελ πίζησζε ηνπ πνζνχ ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άιιεο ηξάπεδαο. 

Ρέινο, ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηελ Ζκεξνκελία Κεηαθνξάο ζηελ νπνία επηζπκεί λα 

εθηειεζηεί ε ζπλαιιαγή. Αλ ε ζπλαιιαγή είλαη ζε επξψ ηφηε απηφκαηα 

ζπκπιεξψλεηαη ε Ζκεξνκελία Ρνθνθνξίαο, ε νπνία είλαη ε ίδηα εκέξα. Δάλ ε 

ζπλαιιαγή είλαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ ηνπ επξψ, ηφηε ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα 

σο Ζκεξνκελία Ρνθνθνξίαο, δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ Ζκεξνκελία Κεηαθνξάο. 

Αλ ππάξρεη ζην μέλν λφκηζκα θάπνηα αξγία ην ζχζηεκα ζα ηε ιάβεη ππφςε.     

Πεκαληηθφ πεδίν ζηελ νζφλε απηή είλαη ην πεδίν «Σξεψζεηο» γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο 

ηξάπεδαο, ηφζν ηνπ ρξήζηε φζν θαη ηνπ δηθαηνχρνπ. Νη επηινγέο πνπ έρεη είλαη: 

ΒΔΛ  Δκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθφ κήλπκα «Ν δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο άιιεο 

Ρξάπεδαο ρξεψλεηαη κε φια ηα έμνδα ηεο ζπλαιιαγήο. Ρα έμνδα αθαηξνχληαη απφ ην 

πνζφ ηεο εληνιήο». 

OUR  Δκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθφ κήλπκα «Θα ρξεσζείηε κε φια ηα έμνδα ηεο 

ζπλαιιαγήο. Ν δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο άιιεο Ρξάπεδαο ζα ιάβεη πνζφ ίζν 

κε ην πνζφ ηεο εληνιήο». 

SHA  Δκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθφ κήλπκα «Θα ρξεσζείηε κε ηα έμνδα ηεο εληνιήο 

βάζεη ηεο Ρηκνινγηαθήο Ξνιηηηθήο ηνπ Ραρπδξνκηθνχ Ρακηεπηεξίνπ θαη ν δηθαηνχρνο 

ηνπ ινγαξηαζκνχ ρξεψλεηαη ηα έμνδα ηεο Ρξάπεδάο ηνπ». 

Αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ην ζχζηεκα αθαηξεί απφ ην πνζφ ην αλάινγν πνζφ εμφδσλ 

θαη ζην ηέινο ηνλ ελεκεξψλεη κε ην ηειηθφ πνζφ ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Πηα επφκελα ζηάδηα ηεο πνβνιήο θαη ηεο Νινθιήξσζεο αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία 

απνζηνιήο θαη εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ ΡΑΛ. 
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 ΔΛΡΝΙΔΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ (ΔΚΒΑΠΚΑΡΑ) 

[Γηαδξνκή: Κεηαθνξέο  Δληνιέο Ξιεξσκήο (Δκβάζκαηα)] 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πε απηήλ ηελ νζφλε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δηελεξγεί εκβάζκαηα ζε  

ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Όπσο θαη ζε φιεο ηηο εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο έηζη θαη εδψ ν ρξήζηεο επηιέγεη ην 

ινγαξηαζκφ πνπ ζα ρξεσζεί απφ ηε ιίζηα επηινγψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην πεδίν 

«Ινγαξηαζκφ Σξέσζεο». 

Ππκπιεξψλεη ην πνζφ πνπ ζα ζηείιεη ζην πεδίν «Ξνζφ Σξέσζεο» θαη ην «Λφκηζκα 

Δληνιήο». 

Πην πεδίν «Σξεψζεηο» επηιέγεη κία απφ ηηο ηξεηο επηινγέο γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο 

ηξάπεδαο (BEN, OUR, SHA). 

Ζ Ζκεξνκελία  Ππλαιιαγήο θαη Ρνθνθνξίαο ζπκπιεξψλεηαη φπσο θαη ζηηο 

«Κεηαθνξέο ζε Ρξάπεδεο ηνπ Δζσηεξηθνχ». 
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Πην πεδίν «Ξιεξνθνξίεο Δκβαζκάησλ» ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπιεξψζεη ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έκβαζκα. 

Πηνλ πίλαθα «Πηνηρεία Ινγαξηαζκνχ Ξίζησζεο» ζπκπιεξψλεη ην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ πίζησζεο, ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε θαη ην ΗΒΑΛ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ πίζησζεο. 

Tέινο, ζηνλ πίλαθα «Ρξάπεδα ηνπ Απνδέθηε» ζπκπιεξψλεη ην BIC CODE ηεο 

ηξάπεδαο ηνπ δηθαηνχρνπ. Δάλ δε ην γλσξίδεη ηφηε επηιέγεη ην κεγεζπληηθφ θαθφ θαη 

ζηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη πιεθηξνινγεί ηελ νλνκαζία ηεο ηξάπεδαο θαη επηιέγεη 

«Αλαδήηεζε» πξνθεηκέλνπ λα ηνπ εκθαλίζεη ην αληίζηνηρν BIC CODE.  

 

 

 ΞΑΓΗΔΠ ΔΛΡΝΙΔΠ  

 

 Γεκηνπξγία Λέαο 

[Γηαδξνκή: Κεηαθνξέο  Ξάγηεο Δληνιέο  Γεκηνπξγία Λέαο] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο 

Πε απηήλ ηελ νζφλε ν ρξήζηεο θαηαρσξεί εληνιή ψζηε λα ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 

ηνπ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ κεηαθνξάο.  

Ν ρξήζηεο επηιέγεη απφ ηελ drop down list πνπ εκθαλίδεηαη ζην πεδίν «Δπηιέμηε 

Ινγαξηαζκφ» ην ινγαξηαζκφ πνπ επηζπκεί λα ρξεψλεηαη. 

Πην πεδίν «Δίδνο Ππλαιιαγήο» επηιέγεη ηνλ ηχπν ηεο ζπλαιιαγήο (Κεηαθνξά κεηαμχ 

ησλ Ινγαξηαζκψλ κνπ, Κεηαθνξέο ζε ινηπνχο πειάηεο ηεο Ρξάπεδαο). 

Πην πεδίν «Ππρλφηεηα» επηιέγεη ηε επηζπκεηή ζπρλφηεηα ησλ ρξεψζεσλ (1 κήλα, 3 

κήλεο, 6 κήλεο). 

Πηα πεδία «Ζκεξνκελία Έλαξμεο» θαη «Ζκεξνκελία Ιήμεο» ζπκπιεξψλεη (ή επηιέγεη 

απφ ην δηαζέζηκν εκεξνιφγην) ηε ρξνληθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο επηζπκεί λα 

γίλνληαη νη πεξηνδηθέο ρξεψζεηο. 

Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη αξγία ην ζχζηεκα δε ζα ηνλ αθήζεη λα πξνρσξήζεη.  

Πην πεδίν «Πε Ινγαξηαζκφ» ζπκπιεξψλεη ηνλ αξ. ινγαξηαζκνχ πνπ ζέιεη λα 

πηζηψλεηαη θαη ηέινο ζπκπιεξψλεη ην πνζφ ηεο πάγηαο εληνιήο ζην πεδίν «Ξνζφ 

Κεηαθνξάο». 

 

 Ρξνπνπνίεζε/Γηαθνπή 

[Γηαδξνκή: Κεηαθνξέο  Ξάγηεο Δληνιέο  Ρξνπνπνίεζε/Γηαθνπή] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πε πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο έρεη νξίζεη ζην ζχζηεκα λα γίλνληαη ρξεψζεηο ζε 

θάπνηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηζπκεί λα ηηο 

ηξνπνπνηήζεη, ηφηε εηζέξρεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε νζφλε.  

Πηελ νζφλε ζα εκθαληζηνχλ νη πάγηεο εληνιέο πνπ έρεη νξίζεη. 

Ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ πάγηα εληνιή πνπ ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη θαη παηάεη ην 

πιήθηξν «Ρξνπνπνίεζε». Ρν ζχζηεκα ζα ηνλ παξαπέκςεη ζηελ νζφλε «Γεκηνπξγία 

Λέαο» (ηεο ελφηεηαο 3.5.1) θαη ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ζην 

ζηνηρείν εθείλν πνπ επηζπκεί. Δάλ αληί γηα ην πιήθηξν «Ρξνπνπνίεζε» ν ρξήζηεο 

επηιέμεη ην πιήθηξν «Γηαθνπή», ηφηε ηεξκαηίδεη ηελ Ξάγηα Δληνιή. 

 

 ΞΙΖΟΥΚΔΠ 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ online Ξιεξσκψλ ζην ζχζηεκα ηεο ηξάπεδαο ηζρχνπλ νη 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ online Κεηαθνξψλ 

ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο. Γειαδή, θάζε ζπλαιιαγή πιεξσκήο πνπ εθηειείηαη ζην 

ζχζηεκα ηνπ e-banking „πεξλά‟ απφ ηξία (3) ζηάδηα (Δηζαγσγή, Δπηβεβαίσζε θαη 

Νινθιήξσζε) / Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη κεηαμχ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο είλαη ν θχξηνο δηθαηνχρνο ή ν 

ζπλδηθαηνχρνο (κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρεη δηαζέζηκν ππφινηπν θαη λα είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε ην ebanking ηεο ηξάπεδαο) / Θαηά ηελ Νινθιήξσζε κίαο 

εγρξήκαηεο ζπλαιιαγήο ην ζχζηεκα εκθαλίδεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο (Αξ. Ζιεθηξνληθήο Ξιεξσκήο, θσδηθφο TUN ηεο 

ζπλαιιαγήο θαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ζπλαιιαγήο) / Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε γίλεηαη ρξήζε θσδηθψλ SMS TAN.  
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 ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΘΝΗΛΖΠ ΥΦΔΙΔΗΑΠ 

 

 Ζιεθηξηζκνχ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξσκέο  Ινγαξηαζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο  Ζιεθηξηζκνχ] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πε απηήλ ηελ νζφλε ν ρξήζηεο-πειάηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη πιεξσκέο 

ινγαξηαζκψλ ειεθηξηζκνχ είηε ν ίδηνο είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ειεθηξηζκνχ είηε ν δηθαηνχρνο είλαη ηξίην πξφζσπν. 

Γηα λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή ν ρξήζηεο ζην πεδίν «Απφ Ινγαξηαζκφ» επηιέγεη απφ 

ηελ drop-down list ηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ηνλ νπνίν επηζπκεί λα ρξεψζεη 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζεη ην ινγαξηαζκφ ξεχκαηνο. Κε ηελ επηινγή ηνπ ινγαξηαζκνχ 

εκθαλίδεηαη απηφκαηα ζην πεδίν «1νο Γηθαηνχρνο» ην φλνκα ηνπ 1νπ δηθαηνχρνπ ηνπ 

θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

Πην πεδίν «Δπηρείξεζε Θνηλήο Υθέιεηαο» επηιέγεη απφ ηε δηαζέζηκε ιίζηα ηνλ 

Νξγαληζκφ ειεθηξηζκνχ πνπ εμέδσζε ηνλ ινγαξηαζκφ.  

Απηφκαηα εκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην πεδίν «Ζκεξνκελία Ξιεξσκήο». 

Αλ ν ρξήζηεο νξίζεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ηφηε ε πιεξσκή δελ ζα γίλεη ζε 
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πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κία αξγία, ην ζχζηεκα δελ ζα ηνλ αθήζεη λα πξνρσξήζεη.  

Πην πεδίν «Θσδηθφο Ξιεξσκήο» ζπκπιεξψλεη ηνλ θσδηθφ Ζιεθηξνληθήο Ξιεξσκήο 

πνπ εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ, ψζηε λα ηαπηνπνηεζεί ε πιεξσκή ζηνλ Νξγαληζκφ 

ειεθηξηζκνχ. Γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε αξηζηεξά ηνπ πεδίνπ ππάξρεη εξσηεκαηηθφ 

ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ μέξεη πνηνλ θσδηθφ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη. 

Δπηιέγνληάο ην αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν αληίγξαθν ελφο ινγαξηαζκνχ ειεθηξηζκνχ 

(αληίζηνηρν κε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ έρεη επηιέμεη ζην πεδίν «Δπηρείξεζε Θνηλήο 

Υθέιεηαο»), ζην νπνίν επηζεκαίλεηαη ην ζεκείν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην νπνίν ν 

ρξήζηεο ζα εληνπίζεη ηνλ θσδηθφ πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη. 

Πην πεδίν «Ξνζφ Ξιεξσκήο» ζπκπιεξψλεη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη θαη 

επηιέγεη ην πιήθηξν «πνβνιή».  

 

3.1.2 Ρειεπηθνηλσληψλ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξσκέο  Ινγαξηαζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο  Ρειεπηθνηλσληψλ] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

Αληίζηνηρα κε ηελ νζφλε γηα πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ειεθηξηζκνχ, ε ζπγθεθξηκέλε 

νζφλε εμππεξεηεί πιεξσκέο Ρειεπηθνηλσληψλ. Ν ρξήζηεο κπνξεί ινηπφλ λα πιεξψζεη 

έλαλ ινγαξηαζκφ Ρειεπηθνηλσληψλ ζηνλ νπνίν είηε είλαη ν ίδηνο ν δηθαηνχρνο είηε φρη. 

Δπηιέγεη ζην πεδίν «Απφ Ινγαξηαζκφ» ηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ, ηνλ νπνίν 

επηζπκεί λα ρξεψζεη πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζεη ην ινγαξηαζκφ ηειεπηθνηλσληψλ. Κε 

ηελ επηινγή ηνπ ινγαξηαζκνχ εκθαλίδεηαη απηφκαηα ζην πεδίν «1νο Γηθαηνχρνο» ην 

φλνκα ηνπ 1νπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

Πην πεδίν «Δπηρείξεζε Θνηλήο Υθέιεηαο» επηιέγεη απφ ηε δηαζέζηκε ιίζηα ηνλ 

Νξγαληζκφ Ρειεπηθνηλσληψλ πνπ εμέδσζε ην ινγαξηαζκφ.  

Πην πεδίν «Θαηεγνξία Ξειάηε» επηιέγεη είηε «Ηδηψηεο» είηε «Δπηρείξεζε», αλάινγα 

εάλ ν ινγαξηαζκφο απηφο εμππεξεηεί επηρείξεζε ή εάλ αθνξά νηθηαθή ρξήζε.  

Απηφκαηα εκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην πεδίν «Ζκεξνκελία Ξιεξσκήο». 

Αλ ν ρξήζηεο νξίζεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ηφηε ε πιεξσκή δε ζα γίλεη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κία αξγία, ην ζχζηεκα δε ζα ηνλ αθήζεη λα πξνρσξήζεη.  

Πην πεδίν «Θσδηθφο Ξιεξσκήο» ζπκπιεξψλεη ηνλ θσδηθφ Ζιεθηξνληθήο Ξιεξσκήο 

πνπ εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ, ψζηε λα ηαπηνπνηεζεί ε πιεξσκή ζηνλ Νξγαληζκφ 

ηειεπηθνηλσληψλ. Γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε αξηζηεξά ηνπ πεδίνπ ππάξρεη 

εξσηεκαηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ μέξεη πνηνλ θσδηθφ πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη. Δπηιέγνληάο ην αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν αληίγξαθν ελφο ινγαξηαζκνχ 

ηειεπηθνηλσληψλ (αληίζηνηρν κε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ έρεη επηιέμεη ζην πεδίν 

«Δπηρείξεζε Θνηλήο Υθέιεηαο»), ζην νπνίν επηζεκαίλεηαη ην ζεκείν ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ζην νπνίν ν ρξήζηεο ζα εληνπίζεη ηνλ θσδηθφ πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη. 

Πην πεδίν «Ξνζφ Ξιεξσκήο» ζπκπιεξψλεη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη θαη 

επηιέγεη ην πιήθηξν «πνβνιή».  
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3.1.3 Ύδξεπζεο 

[Γηαδξνκή: Ξιεξσκέο  Ινγαξηαζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο  Ύδξεπζεο] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Όπσο θαη γηα ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ειεθηξηζκνχ/ηειεπηθνηλσληψλ, έηζη θαη γηα 

ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο, ν ρξήζηεο-πειάηεο κπνξεί ζηελ αλσηέξσ 

νζφλε λα πξαγκαηνπνηήζεη πιεξσκή ελφο ινγαξηαζκνχ Ύδξεπζεο ζηνλ νπνίν είηε 

είλαη ν ίδηνο ν δηθαηνχρνο είηε φρη. 

Δπηιέγεη ζην πεδίν «Απφ Ινγαξηαζκφ» ηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ, ηνλ νπνίν 

επηζπκεί λα ρξεψζεη πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζεη ην ινγαξηαζκφ χδξεπζεο. Κε ηελ 

επηινγή ηνπ ινγαξηαζκνχ εκθαλίδεηαη απηφκαηα ζην πεδίν «1νο Γηθαηνχρνο» ην φλνκα 

ηνπ 1νπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

Πην πεδίν «Δπηρείξεζε Θνηλήο Υθέιεηαο» εκθαλίδεηαη απηφκαηα ην ιεθηηθφ ΔΓΑΞ.  

Πην πεδίν «Ζκεξνκελία Ξιεξσκήο» εκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηξέρνπζα εκεξνκελία. 

Αλ ν ρξήζηεο νξίζεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ηφηε ε πιεξσκή δε ζα γίλεη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κία αξγία, ην ζχζηεκα δε ζα ηνλ αθήζεη λα πξνρσξήζεη.  

Πην πεδίν «Αξηζκφο Ξαξαζηαηηθνχ» ζπκπιεξψλεη ηνλ αξηζκφ Ξαξαζηαηηθνχ πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηεο ΔΓΑΞ, ψζηε λα ηαπηνπνηεζεί ε πιεξσκή ζηνλ 
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Νξγαληζκφ χδξεπζεο. Γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε αξηζηεξά ηνπ πεδίνπ ππάξρεη 

εξσηεκαηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ μέξεη πνηνλ θσδηθφ πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη. Δπηιέγνληάο ην αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν αληίγξαθν ελφο ινγαξηαζκνχ 

ηεο ΔΓΑΞ, ζην νπνίν επηζεκαίλεηαη ην ζεκείν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην νπνίν ν 

ρξήζηεο ζα εληνπίζεη ηνλ αξηζκφ πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη. 

Πην πεδίν «Ζκεξνκελία Ιήμεο Ξιεξσκήο» ζπκπιεξψλεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

πξνζεζκίαο πιεξσκήο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΔΓΑΞ.  

Πην πεδίν «Ξνζφ Ξιεξσκήο» ζπκπιεξψλεη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη θαη 

επηιέγεη ην πιήθηξν «πνβνιή».  

 

3.2 ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝ 

 

3.2.1 Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

[Γηαδξνκή: Ξιεξσκέο  Γεκνζίνπ  Φφξνο Δηζνδήκαηνο] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε κέζσ απηήο ηεο νζφλεο λα πιεξψζεη ην Φφξν 

Δηζνδήκαηνο. Ζ πιεξσκή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα αθνξά πιεξσκή θφξνπ 

γηα ηνλ ίδην ή πιεξσκή θφξνπ γηα ηξίην πξφζσπν. 

Δπηιέγεη ζην πεδίν «Απφ Ινγαξηαζκφ» ηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ, ηνλ νπνίν 

επηζπκεί λα ρξεψζεη πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζεη ην θφξν εηζνδήκαηνο. Κε ηελ επηινγή 

ηνπ ινγαξηαζκνχ εκθαλίδεηαη απηφκαηα ζην πεδίν «1νο Γηθαηνχρνο» ην φλνκα ηνπ 1νπ 

δηθαηνχρνπ ηνπ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

Πην πεδίν «Ρχπνο Ξιεξσκήο» εκθαλίδεηαη απηφκαηα ν φξνο „Φφξνο Δηζνδήκαηνο‟. 

Απηφκαηα επίζεο εκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην πεδίν «Ζκεξνκελία 

Ξιεξσκήο». Αλ ν ρξήζηεο νξίζεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ηφηε ε πιεξσκή δε ζα 

γίλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κία αξγία, ην ζχζηεκα δε ζα ηνλ αθήζεη λα 

πξνρσξήζεη.  

Πην πεδίν «ΑΦΚ» ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ ηνπ 

αηφκνπ γηα ηνλ νπνίν επηζπκεί λα πιεξψζεη ην θφξν.  

Πην πεδίν «Θσδηθφο Ξιεξσκήο» ζπκπιεξψλεη ηνλ θσδηθφ πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

έληππν „Απνδεηθηηθφ Δίζπξαμεο ΦΔ‟ ηεο εθνξίαο, ψζηε λα ηαπηνπνηεζεί ε πιεξσκή 

απφ ηε Γ.Ν.. πνπ ην έζηεηιε. Γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε αξηζηεξά ηνπ πεδίνπ 

ππάξρεη εξσηεκαηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ μέξεη πνηνλ θσδηθφ πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη. Δπηιέγνληάο ην αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν αληίγξαθν ελφο εληχπνπ 

„Απνδεηθηηθφ Δίζπξαμεο ΦΔ‟, ζην νπνίν επηζεκαίλεηαη ην ζεκείν ηνπ εληχπνπ ζην 

νπνίν ν ρξήζηεο ζα βξεη ηνλ θσδηθφ πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη. 

Πην πεδίν «Ξνζφ Ξιεξσκήο» ζπκπιεξψλεη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη θαη 

επηιέγεη ην πιήθηξν «πνβνιή».  
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3.2.2 ΦΞΑ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξσκέο  Γεκνζίνπ  ΦΞΑ] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε κέζσ απηήο ηεο νζφλεο λα πξαγκαηνπνηήζεη 

πιεξσκέο ΦΞΑ. Ζ πιεξσκή ηνπ ΦΞΑ κπνξεί λα αθνξά ηνλ ίδην ή ηξίην πξφζσπν. 

Δπηιέγεη ζην πεδίν «Απφ Ινγαξηαζκφ» ηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ, ηνλ νπνίν 

επηζπκεί λα ρξεψζεη πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζεη ηνλ ΦΞΑ. Κε ηελ επηινγή ηνπ 

ινγαξηαζκνχ εκθαλίδεηαη απηφκαηα ζην πεδίν «1νο Γηθαηνχρνο» ην φλνκα ηνπ 1νπ 

δηθαηνχρνπ ηνπ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

Πην πεδίν «Ρχπνο Ξιεξσκήο» εκθαλίδεηαη απηφκαηα ν φξνο „ΦΞΑ‟. 

Απηφκαηα επίζεο εκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην πεδίν «Ζκεξνκελία 

Ξιεξσκήο». Αλ ν ρξήζηεο νξίζεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ηφηε ε πιεξσκή δε ζα 

γίλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κία αξγία, ην ζχζηεκα δε ζα ηνλ αθήζεη λα 

πξνρσξήζεη.  
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Πην πεδίν «ΑΦΚ» ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηνλ ΑΦΚ ηνπ αηφκνπ ηνλ νπνίν αθνξά ν 

θφξνο.  

Πην πεδίν «Θσδηθφο Ξιεξσκήο» ζπκπιεξψλεη ηνλ θσδηθφ πνπ εκθαλίδεηαη ζην πεδίν 

„Ραπηφηεηα Ξιεξσκήο‟ ηνπ „Πεκεηψκαηνο‟ πνπ έρεη ιάβεη ν θνξνινγνχκελνο, ψζηε λα 

ηαπηνπνηεζεί ε πιεξσκή απφ ηε Γ.Ν.. Γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε αξηζηεξά ηνπ 

πεδίνπ ππάξρεη εξσηεκαηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ μέξεη πνηνλ θσδηθφ 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη. Δπηιέγνληάο ην αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν αληίγξαθν ηνπ 

ζεκεηψκαηνο, φπνπ επηζεκαίλεηαη ην ζεκείν ηνπ ζεκεηψκαηνο ζην νπνίν ν ρξήζηεο 

ζα βξεη ηνλ θσδηθφ πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη. 

Πην πεδίν «Ξνζφ Ξιεξσκήο» ζπκπιεξψλεη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη θαη 

επηιέγεη ην πιήθηξν «πνβνιή».  

 

3.3 ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ 

 

3.3.1 ΗΘΑ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξσκέο  Αζθάιεηεο  ΗΘΑ] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  
 
Ξιεξσκέο πξνο ην ΗΘΑ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζσ ηεο αλσηέξσ νζφλεο. Νη πιεξσκέο 

κπνξεί λα αθνξνχλ είηε ηνλ ίδην είηε ηξίην πξφζσπν. 

Ν ρξήζηεο επηιέγεη ην ινγαξηαζκφ πνπ επηζπκεί λα ρξεσζεί απφ ην πεδίν «Απφ 

Ινγαξηαζκφ». 

Πην πεδίν «Ρακείν Αζθάιηζεο» εκθαλίδεηαη απηφκαηα ν νξγαληζκφο. 

Πην πεδίν «Ζκεξνκελία Ξιεξσκήο» εκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηξέρνπζα εκεξνκελία. Αλ ν 

ρξήζηεο νξίζεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ηφηε ε πιεξσκή δε ζα γίλεη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, αιιά ην ζχζηεκα ζα ηελ εθηειέζεη απηφκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Δάλ ν 

ρξήζηεο επηιέμεη κία αξγία, ην ζχζηεκα δε ζα ηνλ αθήζεη λα πξνρσξήζεη.  

Πεκαληηθά πεδία ζε απηήλ ηελ νζφλε απνηεινχλ ηα πεδία «Αξηζκφο Κεηξψνπ 

Δξγνδφηε» θαη ε «Ξεξίνδνο» γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε πιεξσκή.  

Ρν πεδίν «ΑΦΚ» ζπκπιεξψλεηαη απφ ην ρξήζηε κε ην ΑΦΚ ηνπ αηφκνπ ζηνλ νπνίν 

αληηζηνηρεί ε πιεξσκή.  

Πην πεδίν «Ξνζφ Ξιεξσκήο» ζπκπιεξψλεη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη θαη 

επηιέγεη ην πιήθηξν «πνβνιή».  

 

3.3.2 ΝΑΔΔ (ΡΔΒΔ-ΡΠΑ-ΡΑΔ) 

[Γηαδξνκή: Ξιεξσκέο  Αζθάιεηεο  ΝΑΔΔ (ΡΔΒΔ-ΡΠΑ-ΡΑΔ)] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  
 

Πηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνβαίλεη θαη ζε πιεξσκέο πξνο ηνλ 

νξγαληζκφ ΝΑΔΔ - Νξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ζπλέλσζε 

ηακείσλ ΡΔΒΔ-ΡΠΑ-ΡΑΔ), είηε γηα ηνλ ίδην είηε γηα ηξίην πξφζσπν. 

Δπηιέγεη ζην πεδίν «Απφ Ινγαξηαζκφ» ηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ, ηνλ νπνίν 

επηζπκεί λα ρξεψζεη. Κε ηελ επηινγή ηνπ ινγαξηαζκνχ εκθαλίδεηαη απηφκαηα ζην 

πεδίν «1νο Γηθαηνχρνο» ην φλνκα ηνπ 1νπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

Πην πεδίν «Ζκεξνκελία Ξιεξσκήο» εκθαλίδεηαη απηφκαηα ε ηξέρνπζα εκεξνκελία. Αλ ν 

ρξήζηεο νξίζεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ηφηε ε πιεξσκή δε ζα γίλεη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, αιιά ην ζχζηεκα ζα ηελ εθηειέζεη απηφκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Δάλ ν 

ρξήζηεο επηιέμεη κία αξγία, ην ζχζηεκα δε ζα ηνλ αθήζεη λα πξνρσξήζεη.  

Πην πεδίν «ΑΚΝ» ζπκπιεξψλεη ηνλ Αξηζκφ Κεηξψνπ ηνπ ΝΑΔΔ θαζψο θαη ην πνζφ 

ζην πεδίν «Ξνζφ Ξιεξσκήο» θαη επηιέγεη «πνβνιή». 

 

 

3.4 ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΘΑΟΡΥΛ 

 

3.4.1 ΘΑΟΡΥΛ ΡΟΑΞΔΕΑΠ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξσκέο  Ξιεξσκή Θαξηψλ  Θαξηψλ] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πε απηήλ ηελ νζφλε ν ρξήζηεο κπνξεί λα πιεξψζεη πηζησηηθέο θάξηεο ζηηο νπνίεο 

είλαη ν θάηνρνο. 

Ξξνυπφζεζε απνηειεί λα έρεη ζπλδέζεη ηνπ αξ. ησλ πηζησηηθψλ απηψλ θαξηψλ κε ην 

ινγαξηαζκφ ηνπ e-banking θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ζην θαηάζηεκα ηεο 

ηξάπεδαο.  

Δπηιέγεη ζην πεδίν «Απφ Ινγαξηαζκφ» ηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ, ηνλ νπνίν 

επηζπκεί λα ρξεψζεη πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζεη ηελ πηζησηηθή θάξηα. 

Πηα πεδία «Αξηζκφο Θάξηαο» θαη «Ρξάπεδα» ζπκπιεξψλεη ηνλ αξηζκφ ηεο θάξηαο 

ηνπ, θαζψο θαη ην φλνκα ηεο ηξάπεδαο απφ ηελ νπνία εθδφζεθε  ε θάξηα. 

Θαηαρσξεί ζην πεδίν «Ξνζφ πιεξσκήο» ην επηζπκεηφ πνζφ, θαζψο θαη ην λφκηζκα 

θαη πξναηξεηηθά ζπκπιεξψλεη ηα πεδία «Πρφιηα Σξέσζεο» ή «Πρφιηα Ξίζησζεο» κε 

ηπρφλ ζρφιηα. 

Απηφκαηα επίζεο εκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην πεδίν «Ζκεξνκελία 

Ξιεξσκήο». Αλ ν ρξήζηεο νξίζεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ηφηε ε πιεξσκή δε ζα 

γίλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 
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εκεξνκελία. Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κία αξγία, ην ζχζηεκα δε ζα ηνλ αθήζεη λα 

πξνρσξήζεη.  

 

3.4.2 ΘΑΟΡΥΛ ΡΟΗΡΥΛ 

[Γηαδξνκή: Ξιεξσκέο  Ξιεξσκή Θαξηψλ  Θαξηψλ Ρξίησλ] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πε απηήλ ηελ νζφλε ν ρξήζηεο κπνξεί λα πιεξψζεη πηζησηηθέο θάξηεο ζηηο νπνίεο ν 

θάηνρνο είλαη ηξίην πξφζσπν. 

Δπηιέγεη ζην πεδίν «Απφ Ινγαξηαζκφ» ηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ, ηνλ νπνίν 

επηζπκεί λα ρξεψζεη πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζεη ηελ πηζησηηθή θάξηα. 

Πηα πεδία «Αξηζκφο Θάξηαο» ζπκπιεξψλεη ηνλ αξηζκφ ηεο θάξηαο πνπ ζα πηζηψζεη. 

Απηφκαηα ζην πεδίν «Ρξάπεδα» ζπκπιεξψλεηαη ην φλνκα ηεο ηξάπεδαο απφ ηελ 

νπνία εθδφζεθε  ε θάξηα. 
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Θαηαρσξεί ζην πεδίν «Ξνζφ πιεξσκήο» ην επηζπκεηφ πνζφ, θαζψο θαη ην λφκηζκα 

θαη πξναηξεηηθά ζπκπιεξψλεη ηα πεδία «Πρφιηα Σξέσζεο» ή «Πρφιηα Ξίζησζεο» κε 

ηπρφλ ζρφιηα. 

Απηφκαηα επίζεο εκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην πεδίν «Ζκεξνκελία 

Ξιεξσκήο». Αλ ν ρξήζηεο νξίζεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ηφηε ε πιεξσκή δε ζα 

γίλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κία αξγία, ην ζχζηεκα δε ζα ηνλ αθήζεη λα 

πξνρσξήζεη.  

 

 

4  ΑΗΡΖΠΔΗΠ 

 

4.1 ΑΗΡΖΠΖ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ ΠΛΑΙΙΑΓΚΑΡΝΠ 

[Γηαδξνκή: Αηηήζεηο  Αίηεζε Ξαξαγγειίαο Ππλαιιάγκαηνο] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Κέζσ ηεο νζφλεο απηήο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγείιεη ζπλάιιαγκα 

κέζσ ηνπ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ.  

Πην πεδίν «Απφ Ινγαξηαζκφ» επηιέγεη ην ινγαξηαζκφ πνπ ζέιεη λα ρξεσζεί. 

Πηε ζπλέρεηα επηιέγεη ζην πεδίν «Ξνζφ Ηζνηηκίαο» ην πφζν θαζψο θαη ην λφκηζκα πνπ 

επηζπκεί. Ρν λφκηζκα ην επηιέγεη απφ ηε δηαζέζηκε ιίζηα πνπ ππάξρεη ζην ζχζηεκα.  

Πην πεδίν «Θαηάζηεκα παξαιαβήο» ζπκπιεξψλεη ην Θαηάζηεκα απφ ην νπνίν 

επηζπκεί λα παξαιάβεη ην ζπλάιιαγκα, ελψ ζην πεδίν «Ζκεξνκελία Ξαξαιαβήο» 

ζπκπιεξψλεη ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία ζηελ νπνία ζα πξνζέιζεη ζην θαηάζηεκα.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ «Αξηζκφο Ραπηφηεηαο/ 

Γηαβαηεξίνπ» ην νπνίν ζα επηδείμεη ζην Θαηάζηεκα θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο. 

 

 

4.2 ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ 

[Γηαδξνκή: Αηηήζεηο  Αληίγξαθν Ινγαξηαζκνχ] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πε απηήλ ηελ νζφλε ν ρξήζηεο  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα  ππνβάιιεη αίηεζε γηα λα 

εθδνζεί αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ γηα ηνπο αξ. ινγαξηαζκψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε 

ιίζηα «Δπηιέμηε Ινγαξηαζκφ». 

Ν ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ πνπ επηζπκεί θαη νξίδεη ηε ρξνληθή 

πεξίνδν γηα ηελ νπνία επηζπκεί λα ιάβεη ην αληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

Ρέινο, νξίδεη ζην πεδίν «Θαηάζηεκα Ξαξαιαβήο» ην Θαηάζηεκα απφ ην νπνίν ζέιεη 

λα πξνζέιζεη γηα λα παξαιάβεη ην αληίγξαθν. 

 

4.3 ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΡΝΘΥΛ ΓΑΛΔΗΥΛ 

[Γηαδξνκή: Αηηήζεηο  Βεβαίσζε Ρφθσλ Γαλείσλ] 

 

 

 
Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  
 
Κέζσ ηεο νζφλεο απηήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα επαλέθδνζε ηεο 

Βεβαίσζεο ηφθσλ δαλείσλ γηα ηα δάλεηα πνπ έρεη. 
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Ξξνυπφζεζε απνηειεί λα έρεη ζπλδέζεη κε ην ινγαξηαζκφ ηνπ ζην e-banking ηνπο 

ρνξεγεηηθνχο ηνπ ινγαξηαζκνχο. 

Πην πεδίν «Κέζνδνο Ξαξαιαβήο» επηιέγεη είηε ην „Ξαξαιαβή απφ ην πνθαηάζηεκα‟, 

είηε „Ραρπδξνκηθψο‟. Πηελ πξψηε πεξίπησζε εκθαλίδεηαη έλα επηπιένλ πεδίν 

«Θαηάζηεκα Ξαξαιαβήο» ζην νπνίν επηιέγεη ην Θαηάζηεκα απφ ην νπνίν επηζπκεί λα 

παξαιάβεη ηε βεβαίσζε.  

 

Πηε δεχηεξε πεξίπησζε ε Βεβαίσζε Ρφθσλ ζα απνζηαιεί ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε ηνπ πειάηε ζηελ νπνία είρε πάεη θαη ε πξσηφηππε Βεβαίσζε Ρφθσλ.  

Ρν πεδίν «Σξνληθή Ξεξίνδνο» ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ηελ 

εκεξνκελία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (31/12/ρρρρ). 

 

 

 

5  ΙΝΗΞΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

 

5.1 ΡΗΚΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΚΑΡΝΠ 

[Γηαδξνκή: Ινηπέο πεξεζίεο  Ρηκέο Ππλαιιάγκαηνο] 
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Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Κέζσ απηήο ηεο νζφλεο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηηο ηξέρνπζεο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο νη νπνίεο ηζρχνπλ γηα πνζά έσο 10.000 επξψ. Γηα 

κεγαιχηεξα πνζά νη ηξάπεδεο δχλαηαη λα δψζνπλ επλντθφηεξεο ηζνηηκίεο. Πε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα δεη ηελ ηζνηηκία κέζσ web γηα πνζφ άλσ 

ησλ 10.000 επξψ. 

Πην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ζηνλ πίλαθα «Κεηαηξνπέαο Ηζνηηκίαο» ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα εηζάγεη έλα πνζφ ζην πεδίν «Κεηαηξνπή Ηζνηηκίαο:», ζην λφκηζκα πνπ ζέιεη, θαη 

επηιέγνληαο ην πιήθηξν «Κεηαηξνπή» λα ην κεηαηξέςεη ζην επηζπκεηφ ζπλάιιαγκα 

(ζην πεδίν «Ηζνχηαη Κε:»).  
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5.2 ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΠΔ IBAN 

[Γηαδξνκή: Ινηπέο πεξεζίεο  Κεηαηξνπή Πε ΗBAN] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πηε ζπγθεθξηκέλε νζφλε ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηελ αληηζηνηρία ηνπ 

αξηζκνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζην δηεζλέο αξηζκφ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ IBAN 

(International Banking Account Number). 

Πην πεδίν «Δπηιέμηε Ινγαξηαζκφ» επηιέγεη ηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

ΗΒΑΛ επηζπκεί λα βξεη θαη επηιέγεη «Κεηαηξνπή».  
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6  ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΣΟΖΠΡΖ 

 

6.1 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ 

 

6.1.1 Αιιαγή Τεπδψλπκνπ Ινγαξηαζκνχ 

[Γηαδξνκή: Δπηινγέο Σξήζηε  Γηαρείξηζε Ινγαξηαζκνχ  Αιιαγή Τεπδψλπκνπ 

Ινγαξηαζκνχ] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  
 

Πηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί είηε λα νξίζεη είηε (εάλ έρεη νξίζεη ζην παξειζφλ) 

λα ηξνπνπνηήζεη έλα ςεπδψλπκν πνπ έρεη βάιεη ζε θάπνηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. Ν 

ινγαξηαζκφο κπνξεί λα είλαη είηε θαηαζεηηθφο είηε ρνξεγεηηθφο.  

Ρν ςεπδψλπκν ην ζπκπιεξψλεη ζην πεδίν «Τεπδψλπκν Ινγαξηαζκνχ» θαη επηιέγεη 

„πνβνιή‟. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζε θάζε ηνπ ζπλαιιαγή ζην e-banking φηαλ πξέπεη 

λα επηιέμεη ηνλ θαηαζεηηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ (απφ ην πεδίν «Δπηιέμηε Ινγαξηαζκφ») ζα 
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εκθαλίδεηαη ην ςεπδψλπκν πνπ έρεη νξίζεη γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ζηελ παξαπάλσ 

νζφλε. 

Δάλ είρε νξίζεη ήδε ςεπδψλπκν θαη ζέιεη λα ην αιιάμεη, ηφηε ην δηαγξάθεη απφ ην 

πεδίν «Τεπδψλπκν Ινγαξηαζκνχ» θαη είηε ην αθήλεη θελφ είηε ζπκπιεξψλεη λέν 

ςεπδψλπκν. Πην ηέινο επηιέγεη „πνβνιή‟. 

 

6.2 ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

 

6.2.1 Φξαγή Ξξφζβαζεο 

[Γηαδξνκή: Δπηινγέο Σξήζηε  Δπηινγέο Αζθαιείαο  Φξαγή Ξξφζβαζεο] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Κέζσ ηεο νζφλεο απηήο ν ρξήζηεο κπνξεί επηιέγνληαο ην πεδίν «Θιείδσκα 

Ππλδξνκήο» λα απελεξγνπνηήζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ ζην e-banking. 

Δάλ ζέιεη λα άξεη ηε θξαγή ζα πξέπεη, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, λα πξνζέιζεη ζε 

θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ζρεηηθφ αίηεκα.   
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6.2.2 Αιιαγή Κπζηηθνχ Θσδηθνχ Αλαγλψξηζεο 

[Γηαδξνκή: Δπηινγέο Σξήζηε  Δπηινγέο Αζθαιείαο  Αιιαγή Κπζηηθνχ Θσδηθνχ 

Αλαγλψξηζεο] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πε απηήλ ηελ νζφλε ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ην Κπζηηθφ Θσδηθφ 

Αλαγλψξηζεο (Password). 

Πην πεδίν «Θσδηθφο Ραπηφηεηαο Ξειάηε» εκθαλίδεηαη απηφκαηα ν Θσδηθφο ηνπ 

ρξήζηεο (User Name). 

Πην πεδίν «Κπζηηθφο Θσδηθφο Αλαγλψξηζεο» ζπκπιεξψλεη ηνλ πθηζηάκελν θσδηθφ 

ηνπ.  

Πηα πεδία «Λένο Κπζηηθφο Θσδηθφο Αλαγλψξηζεο» θαη «Δπηβεβαίσζε Λένπ Θσδηθνχ 

Αλαγλψξηζεο» ζπκπιεξψλεη ηνλ λέν θσδηθφ πνπ επηζπκεί. Πην θάησ κέξνο ηεο 

νζφλεο ππάξρεη ελεκεξσηηθφ κήλπκα απφ ην ζχζηεκα πνπ ππελζπκίδεη ζην ρξήζηε 

πνην πξέπεη λα είλαη ην κήθνο ηνπ θσδηθνχ θαη ηα γξάκκαηα. 

 

 



 

  
 

90 

6.2.3 Αιιαγή Θσδηθνχ Ραπηφηεηαο Ξειάηε 

[Γηαδξνκή: Δπηινγέο Σξήζηε  Δπηινγέο Αζθαιείαο  Αιιαγή Θσδηθνχ 

Ραπηφηεηαο Ξειάηε] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Κέζσ ηεο νζφλεο απηήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ Θσδηθφ Ραπηφηεηαο 

Ξειάηε πνπ έρεη (User Name). 

Πην πεδίν «Αξρηθφο Θσδηθφο Ραπηφηεηαο Ξειάηε» εκθαλίδεηαη απηφκαηα ν Θσδηθφο 

ηνπ. 

Ρν πεδίν «Θσδηθφο Ραπηφηεηαο Ξειάηε» ην ζπκπιεξψλεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ζην παξειζφλ είρε αιιάμεη μαλά ηνλ Θσδηθφ Ραπηφηεηαο πνπ ηνπ είρε εθδψζεη ε 

ηξάπεδα. 

Πηα πεδία «Λένο Θσδηθφο Ραπηφηεηαο Ξειάηε» θαη «Δπηβεβαίσζε Λένπ Θσδηθνχ 

Ραπηφηεηαο Ξειάηε» ζπκπιεξψλεη ηνλ λέν θσδηθφ πνπ επηζπκεί. Πην θάησ κέξνο ηεο 

νζφλεο ππάξρεη link πνπ ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηελ Ξνιηηηθή Αιιαγήο Θσδηθνχ 

Ραπηφηεηαο Ξειάηε ηεο Ρξάπεδαο, αιιά θαη πψο λα ζπκπιεξψλεη ηα πεδία. 
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6.3 ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΚΔΛΝ 

 

6.3.1 Γξήγνξν Κελνχ 

[Γηαδξνκή: Δπηινγέο Σξήζηε  Δπηινγέο Κελνχ  Γξήγνξν Κελνχ] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πε απηήλ ηελ νζφλε ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ην γξήγνξν κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη 

ζην ζχζηεκα ηνπ e-banking ζην πάλσ δεμί κέξνο ηεο νζφλεο, κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ 

πξνηηκήζεηο.  

Ππγθεθξηκέλα κπνξεί λα αιιάμεη ηφζν ηε ζεηξά ησλ επηινγψλ ηνπ κελνχ, φζν θαη ην 

πνηεο επηινγέο επηζπκεί λα βιέπεη ζην „Γξήγνξν Κελνχ‟.  
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6.4 ΞΔΛΘΚΗΠΖ ΚΔΠΥ ΚΖΛΚΑΡΥΛ SMS 

[Γηαδξνκή: Δπηινγέο Σξήζηε  πελζχκηζε Κέζσ Κελπκάησλ SMS] 

 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Κέζσ απηήο ηεο νζφλεο απηήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη γηα πνηεο ζπλαιιαγέο 

επηζπκεί λα ιακβάλεη εηδνπνηήζεηο SMS απφ ην ζχζηεκα.  

Κε ηηο εηδνπνηήζεηο κέζσ SMS νξίδεη γηα πνηεο πεξηπηψζεηο ζέιεη λα ελεκεξψλεηαη εάλ 

γίλεη θάπνηα ζπλαιιαγή κέζσ e-banking ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ έρεη 

ζπλδέζεη κε ην ζχζηεκα.  

Κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζηαηεχεηαη ν ρξήζηεο θαζψο ζε πεξίπησζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζην e-banking ηεο ηξάπεδαο 

πιεξνθνξείηαη άκεζα θαη κπνξεί λα ελεκεξψζεη αληίζηνηρα ηελ ηξάπεδα πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβεί ζηε θξαγή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 
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7  ΚΖΛΚΑΡΑ 

 

7.1 ΔΗΠΔΟΣΝΚΔΛΑ – ΔΜΔΟΣΝΚΔΛΑ – ΛΔΝ ΚΖΛΚΑ 

[Γηαδξνκή: Κελχκαηα  Δηζεξρφκελα / Δμεξρφκελα / Λέν Κήλπκα] 

 

Δηζεξρφκελα - Δμεξρφκελα 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πηελ νζφλε ησλ Δηζεξρφκελσλ ή Δμεξρφκελσλ κελπκάησλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

βιέπεη ηπρφλ κελχκαηά ηνπ. Πηα εηζεξρφκελα κελχκαηα εκθαλίδνληαη κελχκαηα πνπ 

ηπρφλ έρεη ιάβεη απφ ην ζχζηεκα, ελψ ζηα εμεξρφκελα κελχκαηα εκθαλίδνληαη 

κελχκαηα/αηηήκαηα πνπ ν ίδηνο έρεη απνζηείιεη ζην ζχζηεκα ηνπ e-banking. 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δηαγξάςεη θάπνην κήλπκα κε ην πιήθηξν 

«Γηαγξαθή Δπηιεγκέλνπ». 
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Λέν Κήλπκα 

 

 

Αλάιπζε Ξεδίωλ Νζόλεο  

 

Πε απηήλ ηελ νζφλε ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη θάπνην κήλπκα πξνο ηελ αξκφδηα 

δηεχζπλζε ηνπ e-banking ηεο ηξάπεδαο. Ππγθεθξηκέλα, κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην 

ζέκα ηνπ κελχκαηνο, θαζψο θαη ηελ αλαιπηηθή ηνπ πεξηγξαθή ζηα αληίζηνηρα πεδία 

θαη λα επηιέμεη κε πνην ηξφπν επηζπκεί λα ιάβεη απάληεζε απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο 

ηξάπεδαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

95 

8  ΑΞΝΠΛΓΔΠΖ 

 

Κε ηελ επηινγή ηνπ πιήθηξνπ «Απνζχλδεζε» ζην κελνχ ηεο νζφλεο ν ρξήζηεο 

απνζπλδέεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη παξαπέκπεηαη ζηελ αξρηθή νζφλε ζχλδεζεο: 
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ΠΚΞΔΟΑΠΚΑ 

 

 

Πηελ εθπλνή απηήο ηεο εξγαζίαο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην κέιινλ 

βξίζθεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ είηε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είηε κε άιια κέζα, φπσο ηα 

θηλεηά ηειέθσλα. Ν αληαγσληζκφο εληείλεηαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο εκπνξηθήο 

ειεθηξνληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Ξνιιέο ηξάπεδεο παγθνζκίσο ζα αξρίζνπλ λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ρσξίο λα δηαηεξνχλ θπζηθά 

θαηαζηήκαηα εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ήδε ζην εμσηεξηθφ νη ηξάπεδεο θαηλνηνκνχλ 

πξνζθέξνληαο θαιχηεξα ηξαπεδηθά επηηφθηα θαη αληαγσληζηηθφηεξεο „ηηκέο‟ ζηνπο 

ρξήζηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.  

 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη κέζα ζε απηφ ην αληαγσληζηηθφ θιίκα θαη ηηο λέεο θαη 

αλαδπφκελεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθέο θαηά ηελ πηνζέηεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο κνξθήο 

πειαηψλ, ησλ ειεθηξνληθψλ ρξεζηψλ.  

 

Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ νζνλψλ θαη ησλ πεδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ηεο ειιεληθήο ηξάπεδαο, πνπ έγηλε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, θαηαδεηθλχεηαη ην εχξνο ησλ επηινγψλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα e-banking, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ βαζηθέο, αιιά 

θαη εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο πειαηψλ. Ξαξάιιεια, ην ζχζηεκα e-banking ζηελ 

παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο είλαη δνκεκέλν ζε έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ 

„πινήγεζεο‟, θαζψο έρεη έλα θαιά δνκεκέλν κελνχ κε ζαθείο επηινγέο γηα ην ρξήζε. 

Απηφ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα θάζε ηξάπεδα πνπ παξέρεη on-line ππεξεζίεο, 

θαζψο επηηξέπεη αθφκα θαη ζηνλ πην αξράξην ρξήζηε ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο λα έρεη 
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εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ επηζπκεί, ρσξίο λα πξέπεη ζπλερψο λα έξρεηαη 

ζε επηθνηλσλία κε ηελ Ρξάπεδα γηα παξνρή δηεπθξηλήζεσλ. Ζ θαιή ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο ινηπφλ είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πειαηψλ κίαο ηξάπεδαο, ρσξίο λα απαηηνχληαη 

ηδηαίηεξεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Έηζη δηεπξχλεηαη ην 

πειαηνιφγην ηεο ηξάπεδαο, αιιά θαη κεηψλεηαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαζψο 

κεηψλεηαη ε πξνζέιεπζε πειαηψλ ζηα θαηαζηήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε κίαο 

ζπλαιιαγήο. 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε παξνρή αζθάιεηαο ζηνπο ρξήζηεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο γηα απνθπγή θξνπζκάησλ ειεθηξνληθήο απάηεο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη έλα ζεκείν ζην νπνίν νη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

ίζσο πξφθιεζε. Δάλ δελ ππάξρεη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ζπληήξεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ηνπ e-banking, ην νπνηαδήπνηε θξνχζκα κπνξεί λα έρεη φρη 

κφλν άκεζεο νηθνλνκηθέο δεκηέο, αιιά θαη έκκεζεο ιφγσ ηεο δπζθήκηζεο ηεο 

ηξάπεδαο θαη ηεο απψιεηαο πειαηψλ. Ππζηήκαηα φπσο νη θσδηθνί ΡΑΛ θαη νη 

εηδνπνηήζεηο SMS Alerts πνπ πεξηγξάθεζαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη ζηνηρεηψδεο 

δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ κπνξεί λα πξνζηαηέςνπλ ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο ρξήζηεο απφ 

ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη λα θάλνπλ δπλαηή ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδψλ. 

 

Θαλείο δε μέξεη αλ καθξνπξφζεζκα νη κφλεο ηξάπεδεο πνπ ζα „επηβηψζνπλ‟ ζα είλαη 

φζεο ιεηηνπξγνχλ ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, δειαδή αλ ζην κέιινλ νη ειεθηξνληθέο 

ηξάπεδεο ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζα θαζνξηζηεί 

απφ ηηο αγνξέο. Πε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

πξνκεζεχνληαη νη ηξάπεδεο γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζα 

πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο, ζηηο απαηηήζεηο θέξδνπο, θφζηνπο 

θαη αζθάιεηαο, ζηηο πθηζηάκελεο θαη δπλεηηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ-ρξεζηψλ, αιιά 

θαη ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο θάζε επνρήο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

επηηπρεκέλε πνξεία ηνπο ζε απηήλ ηε λέα ηξαπεδηθή αγνξά  
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Δλ θαηαθιείδη ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη έλαο λένο εηθνληθφο θφζκνο πνπ 

εμειίζζεηαη κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε θαη πξνζέιθπζε ηνπ πειάηε, έλαο θφζκνο 

πνπ ρηίδεηαη καδί κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη πνπ ζα απνηειέζεη 

έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ζην κέιινλ. 
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