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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία απνηειεί κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

ηεο Κηλεηήο Σξαπεδηθήο (Mobile Banking) θαη ησλ πξνεθηάζεσλ ηεο 

ζηελ Διιάδα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά γεληθά ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (Online Banking), φζνλ αθνξά ηηο κνξθέο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. ην δεχηεξν θεθάιαην δίλεηαη έκθαζε ζηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηνπ m-banking θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ηνπ, ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα 

νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ ηφζν απφ ηνπο πειάηεο φζν θαη απφ ηηο Σξάπεδεο. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε νξγάλσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο. Παξάιιεια, γίλεηαη 

αλάιπζε ηεζζάξσλ βαζηθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, φπσο εξσηήζεηο 

ππνινίπνπ, κεηαθνξέο, πιεξσκέο θαη ελεκεξψζεηο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηφζν ησλ 

απαηηήζεσλ αζθαιείαο πνπ έρεη ην αληίζηνηρν ζχζηεκα, φζν θαη ησλ 

ηερληθψλ αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ζπλαιιαγψλ κε ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. ην πέκπην θεθάιαην 

παξαζέηνληαη αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο ησλ ειιεληθψλ Σξαπεδψλ, νη 

νπνίεο ζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζε  δηάθνξεο 

ηξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, θαηαγξάθνληαη παξάκεηξνη φπσο 

δηαδηθαζίεο εγγξαθήο, ηερληθή ππνζηήξημε, πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ησλ θαιχηεξσλ 

ππεξεζηψλ. ην έθην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη 

εθαξκνγέο ηνπ Mobile Payment ζρεηηθά κε ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

θαη ζην έβδνκν παξαηείζεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή,ην mobile banking θαη ην mobile payment. Σέινο, ε εξγαζία 
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νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλνιηθή παξάζεζε θαη ζχλνςε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο. 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, φηη παξφιν πνπ ην θείκελν θαη ε ζεηξά ησλ 

θεθαιαίσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε, ηε ζεκαζία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κηλεηήο Σξαπεδηθήο, σζηφζν κπνξεί λα αλαγλσζζεί 

θαη απφ άηνκα πνπ δε δξαζηεξηνπηνχληαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα, αιιά 

επηζπκνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο έγηλε πξνζπάζεηα 

γηα κηα ινγηθή παξνπζίαζε θαη πξνζέγγηζε, πνπ δελ πξνυπνζέηεη πνιιέο 

νηθνλνκηθέο νξνινγίεο θαη γλψζεηο απφ πιεπξάο ηνπ αλαγλψζηε. Σέινο, 

γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο δίλνληαη φια  ηα 

απαξαίηεηα επηπξφζζεηα ζηνηρεία φπσο εηθφλεο θαη δηαγξάκκαηα.   

 

 

 

Καιή  Αλάγλσζε. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη αλακθηζβήηεηα επηθέξεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 

παγθφζκηα νηθνλνκία κεηαθηλείηαη απφ κηα θαηεμνρήλ κεηαβηνκεραληθή 

νηθνλνκία ησλ ππεξεζηψλ ζε κηα ςεθηαθή νηθνλνκία, ε νπνία αλήθεη 

ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, φπνπ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Δπηπιένλ, ε θαηαιπηηθή παξνπζία ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή 

επεξεάδεη, φπσο είλαη θπζηθφ, άκεζα ηνλ 

ηξαπεδηθφ ρψξν. πγθεθξηκέλα, κε ηα 

απηφκαηα ηακεηνινγηζηηθά κεραλήκαηα 

ζηελ πξψηε γξακκή νη ηξάπεδεο 

μεθίλεζαλ κηα πξαγκαηηθή κάρε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ λένπο ηξφπνπο επαθήο κε ηνπο πειάηεο 

ηνπο, αθνινπζψληαο βέβαηα θαη άιια κέζα, φπσο ην δηαδίθηπν, ηελ 

θηλεηή ηειεθσλία, θαζψο θαη ηε ιεγφκελε «interactive» TV. 

Δπηπξνζζέησο, ε κεηεμέιημε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε ηελ ηζηνξηθή 

αιιαγή ηνπ «ηξαπεδηθνχ ρξήκαηνο» είλαη εθπιεθηηθή, ηδηαίηεξα κε ηελ 

«ειεθηξνληθή επαλάζηαζε» θαη ηελ εθδήισζε λέσλ ηερληθψλ θαη 

κεζφδσλ.ηελ Διιάδα ν θιάδνο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο (e-banking), ν νπνίνο αθνξά ζε παξνρή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ κέζσ ΑΣΜ, 

Internet θαη ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ, αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα, αλ 

θαη ππάξρεη αθφκε δηζηαθηηθφηεηα απφ ηνπο θαηαλαισηέο, θπξίσο ιφγσ 

ηεο αλεπαξθνχο θαηαλφεζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, πνπ δηέπνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο εμ απνζηάζεσο. 
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θνπόο Κεθαιαίνπ 

ε απηό ην θεθάιαην δίλνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, έηζη ώζηε λα ελεκεξσζεί ν αλαγλώζηεο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζεηηθά, κέζσ ησλ 

δηάθνξσλ κνξθώλ ηεο, ζηελ επεκεξία ηεο νηθνλνκίαο θαη θαηά 

επέθηαζε νιόθιεξεο ηεο ρώξαο. Σέινο, ζα γλσζηνπνηεζεί πσο 

επεξεάδεη ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.  
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1.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο     

Ζ παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη ιάβεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο. Σν e-banking, 

ε εμ απνζηάζεσο δειαδή δηεμαγσγή παξαδνζηαθψλ θαηλνηνκηθψλ 

ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, πξνθάιεζε 

αλακθηζβήηεηα επαλάζηαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηνπο ηξαπεδηθνχο θνινζζνχο. Ζ εμάπισζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ  θαη ην ζπλερψο απμαλφκελν «surfing» ζην 

internet απνηειεί θαηλφκελν ηεο λέαο επνρήο, ε νπνία αιιάδεη ηηο 

ζπλαιιαθηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ζπλήζεηεο. 

 

Σν παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθνύ 

εκπνξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ 2005-2009. 

 

Ζ ηζηνξία ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ζπγθξηλφκελε κε ηηο ππφινηπεο 

εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, είλαη ζρεηηθά κεγάιε. Οη πξψηεο 

κνξθέο ηεο εκθαλίζηεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ ’80. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο εθαξκνγέο «financial EDI», νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ επηθνηλσλία αθελφο αλάκεζα ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη αθεηέξνπ κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ. ηε ζπλέρεηα νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο ζε επίπεδν ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο εμαθνινχζεζαλ 
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λα θάλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα βήκαηα θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

πειάηεο ηνπο πνιιαπιέο ππεξεζίεο. 

 

Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, ε νπνία ζηε ρψξα καο εμειίζζεηαη δπλακηθά 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζπληζηά πξν πνιινχ πξαγκαηίθνηεηα ζε δηεζλέο 

επίπεδν. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία θαηαγξάθεθε ε 

αλάγθε πνιιψλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε άκεζν θαη εχθνιν ηξφπν, επί 24ψξνπ 

βάζεσο θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ρσξίο γεσγξαθηθφ 

πεξηνξηζκφ. Έηζη, αλαπηχρζεθε δηεζλψο ην ιεγφκελν «E-Banking», ην 

νπνίν απνδίδεηαη ζηα ειιεληθά κε ηνλ φξν «Ηιεθηξνληθή Τξαπεδηθή» θαη 

δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ κηα κνξθή «ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ».  

 

Δπηπιένλ, ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή αιιά θαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ κέζα απφ δηάθνξα ζχγρξνλα  «ειεθηξνληθά» θαλάιηα, φπσο ην 

θηλεηφ ηειέθσλν, ε ηειεφξαζε ή νη αζχξκαηεο ζπζθεπέο ζπληζηνχλ έλα 

λέν ηξφπν ζπλαιιαγήο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πειάηε 

κε ηελ ηξάπεδα. Πξνο ην παξφλ νη ειεθηξνληθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην. Οη πεξηζζφηεξεο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα βαζηθψλ ηξαπεδηθψλ 

εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Internet. 
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1.2 Οξηζκόο Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο   

χκθσλα κε ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ σο ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή λνείηαη «νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ζπλαιιαγή πνπ δηεμάγεηαη 

κεηαμχ ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο δηακέζνπ ειεθηξνληθψλ 

δηθηχσλ θαη βνεζάεη ή νδεγεί ζηελ πψιεζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ή 

πξντφλησλ». Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ζειίδαο ηεο ηξάπεδαο ζηνπο πειάηεο ηεο ρνξεγνχλ ηε δπλαηφηεηα λα: 

 

 Γίλνπλ εληνιέο ζηελ ηξάπεδα γηα εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ θνηλήο 

σθειείαο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ), πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαξηψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη πξνζσπηθψλ δαλείσλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. 

 

 Γίλνπλ εληνιέο ζηελ ηξάπεδα γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ έλα 

ινγαξηαζκφ ζε άιινλ ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

 

 Πιεξνθνξνχληαη γηα ηα ππφινηπα θαη ηνπο ηφθνπο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπο ζε Δπξψ ή ζε ζπλάιιαγκα. 

 

 Πιεξνθνξνχληαη γηα ηηο εληνιέο θαη πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ. 

 

 Απνζεθεχνπλ ηηο θηλήζεηο ή ην ππφινηπν ησλ ινγαξηαζκψλ θαη 

ησλ θαξηψλ ηνπο ζε εηδηθά ινγηζκηθά, ψζηε λα έρνπλ πιήξε 

έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο. 

 

 Πιεξνθνξνχληαη γηα ηηο ηηκέο (αγνξά-πψιεζε) ζπλαιιάγκαηνο 

θαη ησλ μέλσλ ραξηνλνκηζκάησλ. 

 

 Πιεξνθνξνχληαη γηα ηα λέα ηεο αγνξάο θαη ηα λέα ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηψλ κε έγθπξεο αλαιχζεηο. 



 

Διπλωματική Εργαςία Σελίδα 11 
 

 Απνζεθεχνπλ ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρψλ, δεηθηψλ θαη 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. 

 Πξαγκαηνπνηνχλ εμνθιήζεηο ινγαξηαζκψλ Γεκνζίνπ (ΦΠΑ). 

 

 Δθδψζνπλ ειεθηξνληθή απφδεημε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. 

 

 Δθδψζνπλ ηξαπεδηθή επηηαγή. 

 

 Παξαγγείινπλ κπινθ επηηαγψλ. 

 

 Πξνρσξήζνπλ ζε αλάθιεζε επηηαγήο. 

 

 Κάλνπλ αίηεζε γηα πηζησηηθή θάξηα θαη δάλεηα. 

 

 

 

1.3 Μνξθέο Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο  

Οη παξερφκελεο απφ ηξαπεδηθέο  επηρεηξήζεηο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ή on line, φπσο πξναλαθέξζεθε, ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ φξν 

e-banking ή online banking ή ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη δηαθξίλνληαη 

αλάινγα κε ηελ παξνπζία ησλ ηξαπεδηθψλ απηψλ επηρεηξήζεσλ ζην 

δηαδίθηπν ζε ηέζζεξεηο κνξθέο: 

 Ζ πην απιή κνξθή παξνπζίαζεο κηαο ηξάπεδαο ζην δηαδίθηπν 

έγθεηηαη ζηε δηακφξθσζε κηαο ειεθηξνληθήο ζειίδαο, κέζσ ηεο 

νπνίαο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, δειαδή νη πειάηεο, δχλαληαη λα 

πιεξνθνξνχληαη ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ελ 

ιφγσ ηξάπεδαο. 

 χκθσλε θαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ηελ πξνεγνχκελε κνξθή 

παξνπζίαζεο κηαο ηξάπεδαο ζην δηαδίθηπν, αιιά ζαθψο πην 
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εμειηγκέλε, ζπληζηά θαη ε δηακφξθσζε κηαο «δηαδξαζηηθήο 

ειεθηξνληθήο ζειίδαο», ε νπνία ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

απνζθνπεί θαηά θχξην ιφγν ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη 

παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηα δπλαηφηεηα λα δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε πνηθίια ζέκαηα. 

 Σν e-banking ή online banking  επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο-

πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Γηα απηφ ην ιφγν, ε ηξάπεδα δηακνξθψλεη 

έλα θαηάιιειν ινγηζκηθφ, πνπ ην δηαλέκεη ζηνπο πειάηεο ηεο θαη 

κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ θσδηθνχο 

αζθαιείαο. 

 Ζ ηέηαξηε πην εμειηγκέλε θαη πιήξεο κνξθή ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο είλαη γλσζηή κε ηνλ φξν «πιήξεο δηαδηθηπαθή 

ηξαπεδηθή» ή full internet banking. Μέζσ ηεο δπλαηφηεηαο απηήο 

νη ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ 

θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο κηα ζεηξά απφ 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη ε πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο γηα 

αλάιεςε ή θαηάζεζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ρσξίο ηελ παξνπζία 

ηνπ πειάηε ζηα θαηά ηφπνπο ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα. 

 

Απφ ηα αλσηέξσ γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο ζηηο παξερφκελεο απφ ηηο ηξάπεδεο ππεξεζίεο, θαζψο ε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ απινχζηεπζε θαη ζηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη εληππσζηαθή, ψζηε λα θάκπηεη 

ην παξαδνζηαθφ δίθηπν δηάζεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. 

Αθξηβνινγψληαο, ην e-banking δελ απνηειεί λέν κέζν πιεξσκψλ, αιιά 
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κηα ειεθηξνληθή επηθάλεηα ρξεζηκνπνηνχκελε γηα ζπκβαηηθέο κεηαθνξέο 

ρξεκάησλ. 

 

 

 

1.4 Πιενλεθηήκαηα Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο  

Μεγάιε ζηξνθή ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία γηα ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ δηεχξπλζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο 

ηνπο κε ρακειφηεξν θφζηνο πξαγκαηνπνηνχλ νη Διιεληθέο Σξάπεδεο. Σν 

ρακειφηεξν θφζηνο απνηειεί ζεκείν-θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ παξνρήο ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, 

φπσο είλαη ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο, ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν, 

θαζψο θαη απηφκαηεο ηακεηνινγηζηηθέο κεραλέο.  

 

Παξάιιεια, ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηαδηθηχνπ αιιάδεη δξαζηηθά ηελ 

πθηζηάκελε νξγαλσηηθή δνκή ησλ παξαδνζηαθψλ ηξαπεδηθψλ ζρεκάησλ, 

νδεγψληαο ζε πην επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζε εθηεηακέλε 

αλαδηάξζξσζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ησλ δηθηχσλ. Οη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο αλακνξθψλνπλ ζεκαληηθά ην ηνπίν ηνπ ηξαπεδηθνχ 

αληαγσληζκνχ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, θαζψο νη πειάηεο ζα 

κπνξνχλ επθνιφηεξα λα πξνβαίλνπλ ζε ζπγθξίζεηο πξντφλησλ θαη λα 

επηιέγνπλ αλαιφγσο, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, θαζψο ηα 

εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά ππνρσξνχλ αηζζεηά, αθνχ νη ηξάπεδεο 

δηαδηθηχνπ έρνπλ πνιχ κηθξφηεξν πάγην θφζηνο εγθαηάζηαζεο. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ε ηξαπεδηθή απφ απφζηαζε, ρσξίο ηε 

κεζνιάβεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ιακβάλεη 

κεγάιεο δηαζηάζεηο ζην εμσηεξηθφ, φπνπ νη «εηθνληθέο» ηξάπεδεο  
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απμάλνληαη κε θαηαηγηζηηθνχο ξπζκνχο πξνζειθχνληαο ζηα ειεθηξνληθά 

γθηζέ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο πειάηεο.   

 

Δπηπιένλ, νη ηξάπεδεο κε ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο κεηψλνπλ 

ζεκαληηθά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα ηηκνινγνχλ 

θαη λα πσινχλ θζελφηεξα θαη πην θεξδνθφξα ηα πξντφληα ηνπο. 

Τπνινγίδεηαη φηη κηα ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή θνζηίδεη ζηηο ηξάπεδεο 

ηέζζεξηο έσο πέληε θνξέο αθξηβφηεξα, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

παξαδνζηαθνχ δηθηχνπ απφ φηη κέζσ εμειηγκέλσλ ειεθηξνληθψλ 

κνξθψλ(Internet, mobile phone). ε γεληθέο γξακκέο ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα κηαο ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζην κηζφ 

απηψλ κηαο ζπκβαηηθήο ηξάπεδαο. 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο, απηέο δηακνξθψλνληαη θπξίσο απφ ηελ 

αγνξά θαη απφ ην ελ γέλεη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή  δηεπθνιχλεη ηελ πιήξε δηαθάλεηα ησλ φξσλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ απφ πιεπξάο ηηκήο θαη θφζηνπο θαη επηβάιιεη ηνλ αλνηρηφ 

αληαγσληζκφ ζε φιν ην εχξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, φρη 

κφλν κέζα ζηα ζχλνξα κηαο ρψξαο, αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

 

 

1.5 Πξνβιήκαηα – Κίλδπλνη Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο        

Δθηφο απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ ζεκαληηθψλ νθειψλ ηεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο, φπσο πξναλαθέξζεθαλ, ειινρεχνπλ θαη αξθεηνί θίλδπλνη, 

δήηεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε 

ηφλσζεο ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζην Internet 
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κε ηελ αλεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ θαη πξφζθνξσλ αζθαιηζηηθψλ 

δηθιείδσλ. 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαηαινγίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή ζρεηίδνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε δπζθνιία δηαπίζησζεο, φηη 

ε δηδφκελε εληνιή κεηαθνξάο ρξεκάησλ πξάγκαηη πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ππνηηζέκελν πειάηε θαη θαηά δεχηεξν ιφγν φηη ε ζπγθεθξηκέλε εληνιή 

δελ ππέζηε κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβίβαζήο 

ηεο απφ ηνλ πειάηε ζηελ ηξάπεδα. Δπίζεο, ε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ δελ είλαη πάληνηε 

αζθαιήο. 

 

πλεπψο, ε αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο εγείξεη  θηλδχλνπο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηερλνινγία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν 

θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο κε επελδχζεηο πνπ πινπνηνχλ 

ζε δηάθνξεο ηερλνινγίεο, πνπ ελδέρεηαη λα απαμησζνχλ ζχληνκα ή λα 

αθηεξψζνπλ ζεκαληηθνχο πφξνπο ζηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ρσξίο 

λα έρεη πξνεγεζεί ελδειερήο αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη ηνπ βαζκνχ 

απνδνρήο απηψλ απφ ηνπο πειάηεο. 

 

Παξάιιεια, ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εληείλεη πθηζηάκελνπο θηλδχλνπο 

ησλ ηξαπεδψλ, φπσο ν ιεηηνπξγηθφο, ν νπνίνο κπνξεί λα απμεζεί, αλ νη 

ηξάπεδεο δελ αλαβαζκίζνπλ ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δπηπιένλ, δε ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ν λνκηθφο θίλδπλνο, πνπ πεγάδεη 

απφ ηηο δπζρέξεηεο ζηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ 

θπβεξλνρψξν. 
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Γελεζηνπξγφ ιφγν ησλ αλσηέξσ δπζρεξεηψλ ζπληζηά ε αδπλακία 

επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε κε βάζε αηνκηθά 

δηαθνξνπνηνχκελα βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε θσλή ή ε 

ππνγξαθή. Ρεμηθέιεπζε ηνκή ζηε δηαηψληζε ησλ ελ ιφγσ αδπλακηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θξππηνγξάθεζεο ησλ κελπκάησλ, 

κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θσδηθψλ σο θιεηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζσξαθηζηεί 

ην αδηάβιεην ησλ επηθνηλσληψλ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν, φκσο, ζέκα ζα 

γίλεη πεξεηαίξσ αλάιπζε ζε επφκελν θεθάιαην. 

 

 

 

1.6 Δπηπηώζεηο Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο      

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαίλεηαη, φηη έρεη ήδε 

απνξξνθεζεί απφ ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθά 

ηζρπξψλ ρσξψλ κε απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο θαζεκεξηλήο 

ηξαπεδηθήο εξγαζίαο ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ. Οη επηπηψζεηο ησλ 

εθαξκνγψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο είλαη νη εμήο: 

 

 Πξψηνλ, επέξρνληαη ζπλζήθεο πιήξνπο αληαγσληζκνχ ζηελ 

ηξαπεδηθή αγνξά, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πάγηνπ θφζηνπο 

γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηξάπεδαο. 

 

 Γεχηεξνλ, ην δηαδίθηπν δεκηνπξγεί ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο λέεο επθαηξίεο θεξδνθνξίαο, θαζψο επλνεί ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο. 
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θνπόο Κεθαιαίνπ 

ην παξαθάησ θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πιήξεο παξνπζίαζε 

ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο Mobile-Banking. Δηδηθόηεξα, ν 

αλαγλώζηεο ζα κπνξέζεη λα απνθνκίζεη γλώζεηο γηα ηνλ ηξόπν πνπ 

ιεηηνπξγεί θαη ζπκβάιιεη ζηνλ νηθνλνκηθό ρώξν, γηα ηα νθέιε θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο, θαζώο θαη γηα ηηο ηερλνινγηθέο 

κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ηξάπεδεο. 
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2.1 Οξηζκόο Mobile Banking 

θφπηκν είλαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλάιπζεο ηνπ Mobile Banking, λα 

δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ειεθηξνληθή κνξθή ηξαπεδηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Δπνκέλσο, κε ηνλ φξν mobile banking λνείηαη θάζε 

ζπλαιιαγή κε ρξεκαηηθή αμία κέζσ ελφο δηθηχνπ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Δίλαη αμηνζεκείσην, φηη 

απνηειεί εγθάξζηα ηνκή ζηελ πιεξνθνξηθή, ηηο 

επηθνηλσλίεο θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ηαπηφρξνλα.  

 

Δπίζεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, 

θαζψο θαη άκεζε πιεξνθφξεζε 24 ψξεο ην 24σξν. πλεπψο, θαιχπηεη 

έλα κεγάιν ζχλνιν νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, πνπ 

παξέρνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηφζν κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαηαζηεκάησλ φζν θαη κέζσ ησλ άιισλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ 

δηαλνκήο, θαηαξγψληαο νπζηαζηηθά ηε ζηελφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ.   

 

 

 

Σν Mobile Banking απνηειεί έλαλ εμειηζζφκελν ηνκέα ηνπ e-Banking, 

κε ηνλ νπνίν είλαη  πιένλ δπλαηή ε επηθνηλσλία κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

κε ηε κνξθή γξαπηψλ κελπκάησλ θαη ηερλνινγίαο WAP ηνπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ ηξάπεδα. Με απηφ ηνλ ηξφπν παξέρνληαη φιεο 

νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ππεξεζίεο. Δπίζεο, κε 

ηε κέζνδν Micro-bank είλαη δπλαηή ε νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία κε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Video-Conference. Οη πειάηεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ζηελ Διιάδα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζβάζεσο ζηελ 

ηξάπεδα θαη ζην Internet κέζσ ησλ θηλεηψλ ηνπο ηειεθψλσλ, θαζψο ζηηο 
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πχιεο ηνπ δηαδηθηχνπ πινπνηνχληαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

ζρεηηθέο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

 

Χο απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ, ην m-banking ζπκπεξηιακβάλεη 

θαη ην Phone Banking, ρσξίο φκσο λα ηαπηίδεηαη, θαζψο ην θηλεηφ 

ηειέθσλν, εθηφο απφ κηα ππεξζχγρξνλε ππνινγηζηηθή κεραλή, είλαη 

πξψηηζηα κηα ζπζθεπή θσλεηηθήο ηειεθσλίαο κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο ζπκβαηηθνχ ηειεθψλνπ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη παξφιν 

πνπ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Phone Banking είλαη ίδηεο 

κε απηέο πνπ παξέρνληαη απφ ην Mobile Banking, νη δπλαηφηεηεο ελφο 

«έμππλνπ» θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη αδηακθηζβήηεηα πνιχ πεξηζζφηεξεο. 

 

 

 

 

2.2 πκβνιή ηνπ M-Banking ζηνλ αλαπηπζζόκελν θόζκν 

Οη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

ζηελ θηλεηή ηειεθσλία, ην 

ιεγφκελν mobile banking, 

έρεη θαηαθέξεη λα 

κεηαηξέςεη θαη λα 

αλαβαζκίζεη ηηο ζπλαιιαγέο 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ, 

ελψ δηάθνξεο εηαηξείεο 

εηνηκάδνληαη λα παξέρνπλ αθφκε πην πιήξεηο ππεξεζίεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηε δσή ησλ θαηνίθσλ. χκθσλα κε 
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ηελ νξγάλσζε GSMA, ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 65 πιαηθφξκεο mobile 

banking ζηνλ θφζκν, ελψ ζχληνκα αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 82 

αθφκε. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο παξέρνπλ βαζηθέο ππεξεζίεο, φπσο 

κεηαβηβάζεηο ρξεκάησλ, πνπ ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη ζηέιλνπλ ρξήκαηα ζηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. Παξάιιεια, ην Mobile Banking είλαη έλαο ηζρπξφο ηξφπνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο πνπ δηαζέηνπλ θηλεηφ 

ηειέθσλν αιιά φρη ινγαξηαζκφ ζε ηξάπεδα. 

 

Σέινο, αθφκε κηα επεξγεηηθή πηπρή ηνπ mobile banking είλαη ε δηέμνδνο 

απφ ηε θηψρεηα πνπ κπνξεί λα παξέρεη, ζχκθσλα κε ηνλ Άληξηνπ 

Μίηζει, Γξακκαηέα Γηεζλνχο Αλάπηπμεο ηεο Βξεηαλίαο, ν νπνίνο 

ηνλίδεη, φηη «ε πξόζβαζε ζε βαζηθέο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ε 

δπλαηόηεηα απνηακίεπζεο, κεηαθνξάο θαη επέλδπζεο αθόκε θαη 

κηθξώλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ, κπνξνύλ λα θάλνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά 

γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θόζκνπ». 

 

 

 

 

2.3 Βαζηθνί Φνξείο Mobile Banking 

Σν m-banking είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο 

ησλ Σξαπεδψλ θαη άιισλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο νη 

εηαηξείεο πηζησηηθψλ θαξηψλ, κε ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο θαη κε 

ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ηφζν θνξεηψλ ζπζθεπψλ, φπσο θηλεηά 
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ηειέθσλα ή PDF φζν θαη ινγηζκηθνχ γηα ηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο 

ππεξεζηψλ. Δληνχηνηο, θάζε θνξέαο, απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, έρεη 

μερσξηζηά ηηο δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, αδπλακίεο, αιιά θαη βιέςεηο γηα 

ηελ αγνξά. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

α) Οη Σξάπεδεο ζέινπλ λα ζπληεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο σο ν θεληξηθφο 

θνξέαο παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά. 

Παξάιιεια, φκσο, ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξεο κειέηεο 

γηα ηε δηεχξπλζε ηεο πειαηεηαθήο ηνπο βάζεο, κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, φπσο ε θηλεηή ηειεθσλίαο σο πιαηθφξκα νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ.    

 

Έηζη, απνζθνπψληαο ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ αιιά θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο πειαηείαο, νη Σξάπεδεο δηεηζδχνπλ ζηνλ 

«θφζκν ηεο πιεξνθνξηθήο», είηε σο Content Provider είηε σο Trusted 
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Third Party είηε σο Payment Service Provider είηε ζε ζπλδπαζκφ απηψλ, 

παξέρνληαο έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ, 

σογλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ πιεξσκψλ. 

 

β) Οη ηειεπηθνηλσληαθνί θνξείο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη εηαηξείεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ παξνρή αζχξκαησλ ππεξεζηψλ 

αηρκήο θαη ηελ αχμεζε ηεο θίλεζεο ζηα δίθηπά ηνπο. Σν Mobile Banking 

πξνζθέξεη κηα ζίγνπξε νδφ γηα ηελ επίηεπμε αλάπηπμεο κε ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ησλ εζφδσλ. 

 

γ) Οη εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνηχπσλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία εμειηγκέλσλ 

εθαξκνγψλ. Σν Mobile Banking θαη γεληθφηεξα ε ελαζρφιεζε κε ην m-

commerce πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ πξνηχπσλ κε ζηφρν 

ηελ εμέιημε. Οη εηαηξείεο ινγηζκηθνχ εθκεηαιιεχνληαη απηά ηα πξφηππα 

θαη καδί κε ηελ πξνζαξκνζκέλε αλάπηπμε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ 

ηα εξγαζηάζηα παξαγσγήο είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζνπλ ηε δνκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθά είλαη ηα θέξδε γηα ηηο 

εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο απφ ηελ πξνψζεζε ησλ θηλεηψλ σο κέζνπ 

δηελέξγεηαο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, απμάλνληαο ηηο πσιήζεηο ησλ 

«έμππλσλ» απηψλ ηειεθψλσλ. 
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2.4 Παξερόκελεο ππεξεζίεο M-Banking 

Σν Mobile Banking παξέρεη έλα επξχ θάζκα ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ, θαιχπηνληαο ζρεδφλ φιεο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Οη 

πξνζθεξφκελεο απηέο ππεξεζίεο δηαθξίλνληαη ζε 5 θαηεγνξίεο θαη είλαη 

νη αθφινπζεο: 

 

 Πιεξνθνξίεο – Δλεκέξσζε 

 Καηαζέζεηο 

 Γάλεηα 

 Πηζησηηθέο Κάξηεο 

 Δπελδχζεηο 

 

 Κίλεζε Κεθαιαίσλ 

 Μεηαθνξά ρξεκάησλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ ίδηνπ δηθαηνχρνπ 

 Μεηαθνξά ρξεκάησλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ δηαθνξεηηθψλ 

δηθαηνχρσλ 

 Έκβαζκα ζε κεηξεηά 

 Γηαηξαπεδηθή κεηαθνξά εζσηεξηθνχ (Dias Transfer) 

 Γηαηξαπεδηθή κεηαθνξά εμσηεξηθνχ 

 Αγνξά/Πψιεζε κεηνρψλ ΥΥΑ 

 Αγνξά/Δμαγνξά κεξηδίσλ ηεο Σξάπεδαο 

 

 Πιεξσκέο Οθεηιώλ 

 Γάλεηα – Πηζησηηθέο Κάξηεο 

 Γεκφζην 

 ΓΔΚΟ 

 Λνγαξηαζκνί άιισλ εηαηξεηψλ 
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 Πάγηεο εληνιέο πιεξσκήο 

 

 Αηηήζεηο 

 Άλνηγκα ινγαξηαζκνχ 

 Αιιαγή UserID θαη Password 

 Έθδνζε θαξλέ επηηαγψλ 

 Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε alert ζπλαιιαγψλ 

 Υνξήγεζε πηζησηηθήο θάξηαο 

 Υνξήγεζε δαλείνπ 

 Απνζηνιή κέζσ FAX ελεκεξψζεσλ 

 

 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 Πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδα 

 

Έλαο άιινο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ηξάπεδαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηε θχζε ηεο ππεξεζίαο. Έηζη, πξνθχπηνπλ 

δπν θαηεγνξίεο: 

 Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο 

 Δξψηεζε ππνινίπνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

 

 Τπεξεζίεο πλαιιαγώλ 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκνχ θηλεηήο ηειεθσλίαο 
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Ζ θιαζηθφηεξε, σζηφζν, ηαμηλφκεζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ γίλεηαη κε 

βάζε ην αληηθείκελν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη είλαη ε αθφινπζε: 

 Κηλεηή δηαρείξηζε ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ 

 Υξεζηκνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κε πιεξνθνξηθήο 

θχζεο, πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλεο γηα έλαλ πξνζσπηθφ 

ινγαξηαζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην 

ηακηεπηήξην. 

 

 Κηλεηή δηαρείξηζε ρξεκαηηζηεξηαθώλ ινγαξηαζκώλ 

 πλαιιαγέο πνπ δελ έρνπλ πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη 

είλαη ζπλδεδεκέλεο κε έλα ινγαξηαζκφ αμηψλ. 

 

 Κηλεηέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

 Σξαπεδηθέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζηέο 

πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο ππεξεζίεο ζπλαιιαγψλ θαη ζπλεπψο 

είλαη απνθιεηζηηθά ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα. 

 

 

 

2.5 Σξόπνο Δγθαηάζηαζεο ηνπ M-Banking 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ δηάθνξσλ 

εθαξκνγψλ ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε πινπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Δπνκέλσο, νη 

πειάηεο κπνξνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ δσξεάλ ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηφ 

ηειέθσλφ ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε: 
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 ζε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο, ηηο θάξηεο, ηα δάλεηα θαη 

ηηο επελδχζεηο ηνπο 

 

 ζηηο πην ζπρλέο ηνπο ζπλαιιαγέο, φπσο κεηαθνξέο κεηαμχ 

πξνζσπηθψλ ινγαξηαζκψλ, πιεξσκή θάξηαο, ΓΔΖ ή ΟΣΔ 

 

 ζε πιεξνθνξίεο γηα εληνπηζκί ΑΣΜ  

 

 ζε ρξήζηκα εξγαιεία, φπσο ππνινγηζηήο ή κεηαηξνπέαο 

ζπλαιιάγκαηνο 

 

 ζε άκεζε ππνζηήξημε κέζσ ηειεθψλνπ ρσξίο θφζηνο θαη αλακνλή 

 

Οη πειάηεο πνπ δηαζέηνπλ ζπζθεπή, ε νπνία δελ είλαη ζπκβαηή κε ηηο 

παξαπάλσ εθαξκνγέο m-banking αιιά έρεη πξφζβαζε ζην Internet, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ην εηδηθφ m-

banking site ησλ δηαθφξσλ ηξαπεδψλ. Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη φηη γηα 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ δελ απαηηείηαη εηδηθή εγγξαθή. Οη ρξήζηεο 

θαηαρσξνχλ ηνπο ίδηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

ζην e-banking απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο. Σέινο, νη πειάηεο πνπ δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζην Internet απφ ην θηλεηφ ηνπο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ππεξεζία SMS Banking θαη λα ελεκεξψλνληαη άκεζα κε γξαπηφ 

κήλπκα γηα ην ππφινηπν θαη ηηο θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη θαξηψλ 

ηνπο. 

 

Ζ δεκηνπξγία ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο εμειίζζνληαη 

ζπλερψο, απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν βήκα εθαξκνγήο κηαο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο ησλ ηξαπεδψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηε 
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δεκηνπξγία ελφο λένπ, εχθνια πξνζβάζηκνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο θαη 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

 

 

 

2.6 Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ M-Banking 

Πξφθιεζε γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα απνηεινχλ νη 

ππεξεζίεο mobile banking. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη δηαζέζηκεο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο 

ηξάπεδεο ηεο Δπξψπεο, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ζα ήηαλ 

επφκελν ε δηείζδπζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ λα θπκαίλεηαη ζε πςειά 

πνζνζηά. Έξεπλεο, φκσο, δείρλνπλ ην αληίζεην. πγθεθξηκέλα, ιίγνη είλαη 

νη Δπξσπαίνη – πεξίπνπ ην 5% ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ – πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο mobile banking, πνπ βαζίδνληαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ ηερλνινγία ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS). 

 

Οη ρξήζηεο είλαη θπξίσο λένη, ειηθίαο κεηαμχ 25-35 εηψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ηηο on line ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πςειψλ εηζηδεκάησλ, είλαη ηερλνινγηθά ελεκεξσκέλνη 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαζεκεξηλά. Σν 57% ησλ ρξεζηψλ 

ππεξεζηψλ mobile banking πξνηηκνχλ ζπλήζσο ηηο απιέο εθαξκνγέο θαη 

ε πην ζπλεζηζκέλε είλαη ν έιεγρνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Δμίζνπ 

δεκνθηιείο είλαη νη εηδνπνηήζεηο κέζσ SMS, έλσ έλα πνζνζηφ γχξσ ζην 

27% ησλ ρξεζηψλ θάλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ 

κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ. Πην ζχλζεηεο ζπλαιιαγέο, φπσο ε 

κεηαθνξά ρξεκάησλ ή ε αιιαγή ηξαπεδηθνχ θσδηθνχ, είλαη ιηγφηεξν 

ζπλεζηζκέλεο κέζσ ηνπ mobile banking. 
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Σν εξψηεκα, φκσο, πνπ απαζρνιεί ηελ ηξαπεδηθή αγνξά αιιά θαη ηνπο 

αλαιπηέο ηνπ ηερλνινγηθνχ θιάδνπ είλαη γηαηί ην mobile banking έρεη 

ηφζν ρακειά πνζνζηά δηείζδπζεο ζην θνηλφ. χκθσλα κε ηε Forrester 

Research, νη θαηαλαισηέο δελ αληηιακβάλνληαη ηα νθέιε ησλ ππεξεζηψλ 

mobile banking γηα απηφ θαη δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Αληηζέησο, 

πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ησλ ΑΣΜ ή ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 

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

ηεο ρακειήο δηείζδπζεο ηνπ mobile banking ζηελ επξσπατθή αγνξά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πιεηνλφηεηα, επίζεο, δε γλσξίδεη, φηη ππάξρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο, ελψ παξάιιεια ληψζνπλ αλαζθαιείο θαηά ηε ρξήζε ηνπο. 

Αθφκε, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλαξσηηέηαη γηα ην θφζηνο απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ππνζηεξίδεη πσο δελ θαηέρεη ηελ ηερλνινγηθά πξνεγκέλε 

ζπζθεπή θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο. 
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Δπηπξνζζέησο, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ m-banking είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ marketing, νη νπνίεο 

αληαλαθινχλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θνηλνχ. ‘Δηζη, ε 

ζρεδίαζε ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαζηέξσζε ηνπ m-banking σο 

θαλαιηνχ δηαλνκήο ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη θπξίσο ζηελ πξνζέιθπζε 

λέσλ πειαηψλ. πλεπψο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Δπθνιία Δθκάζεζεο 

o Δμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ επθνιία θαηαλφεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο κέζσ άκεζεο παξνρήο βνήζεηαο. 

 

 Αιιειεπίδξαζε 

o Ζ αιιειεπίδξαζε ελφο ρξήζηε κε ηελ παξερφκελε ππεξεζία 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ θαηαλφεζε απφ κέξνπο ηνπ ησλ 

κελπκάησλ πνπ ζα ιάβεη σο απάληεζε ζηηο ελέξγεηέο ηνπ. 

 

 Δπθνιία Υξήζεο 

o Δμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπκβάζεσλ 

ρξεζηηθφηεηαο, θαηαλνεηψλ απφ ην κέζν ρξήζηε, ιφγσ ηεο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ηνπ. 

 

 Καηαιιειόηεηα ρεδηαζκνύ 

o ρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ άπνςε ηνπ πειάηε γηα ην χθνο πνπ 

πξέπεη λα έρεη ε πξνζθεξφκελε ππεξεζία. 
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 Δπάξθεηα 

o Ζ επάξθεηα κηαο ππεξεζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηεο. 

 

 Θεηηθή Δκπεηξία 

o Δθθξάδεη ηε ζπλνιηθή αίζζεζε πνπ απνθνκίδεη ν ρξήζηεο 

θαη εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη δηακνξθψζεη απφ 

ηε ρξήζε παξφκνησλ ππεξεζηψλ. 

 

 Αθξηβήο Πιεξνθόξεζε 

o Δθθξάδεη ηελ αίζζεζε γηα ηελ νξζφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, 

πνπ απνθνκίδεη ν πειάηεο απφ ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο θαη 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθφξεζεο. 

 

 Αμηόπηζηε Πιεξνθόξεζε 

o Δμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πφζν πεηζηηθέο είλαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κηα ππεξεζία. 

 

 Δπίθαηξε Πιεξνθόξεζε 

o Δμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ δηαπηζηψλεη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

 ρεηηθή Πιεξνθόξεζε 

o Δμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ κηαο 

ππεξεζίαο θαη πφζν ζρεηηθφ είλαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Σξάπεδαο. 
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 Καηαλνεηή Πιεξνθόξεζε 

o πλδέεηαη άκεζα κε ηε γιψζζα-έθθξαζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Υξήζε επαγγεικαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη 

νξνινγίαο κε δηαδεδνκέλεο ζην θνηλφ, κεηψλνπλ δξακαηηθά 

ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο. 

 

 Δπαξθήο Πιεξνθόξεζε 

o Δπεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

κηαο ππεξεζίαο. Όζν πην κεγάιε είλαη ε πνζφηεηα, ηφζν πην 

δχζθνιε είλαη ε αλαδήηεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

 σζηή Παξνπζίαζε Πιεξνθόξεζεο 

o Δμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

φπσο θείκελν, θσηνγξαθίεο, γξαθήκαηα-πίλαθεο, βίληεν ή 

κνπζηθή. 

 

 Καιή θήκε 

o Ζ θαιή θήκε κηαο ππεξεζίαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα, πνπ ε ίδηα δηαζέηεη. 

 

 Αζθάιεηα ζπλαιιαγώλ 

o Δμαξηάηαη απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

αληίιεςε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζηα 

ειεθηξνληθά κέζα, φπσο γηα παξάδεηγκα αμηνπηζηία 

απφθξηζεο, ρξφλνο αλακνλήο ή αθφκα επθνιία ζχλδεζεο. 
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 Αζθάιεηα Αηνκηθώλ Πιεξνθνξηώλ 

o Δμαξηάηαη απφ ηα ζπζηήκαηα θξππηνγξάθεζεο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηξάπεδα, θαζψο επίζεο 

θαη ηνπο κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο απφ ηελ θινπή απφ 

ηξίηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ. 

 

 Δμαηνκίθεπζε 

o Δμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηεη κηα ππεξεζία λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

 

 Αίζζεζε πκκεηνρήο ε Κνηλόηεηα 

o Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ κηαο ππεξεζίαο εμαξηάηαη απφ: α) 

ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ, β) ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε νκάδεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο (θνηλά ελδηαθέξνληα ή κνίξαζκα 

πιεξνθνξηψλ), γ) ηελ αλάπηπμε αηζζήκαηνο ππεξνρήο ή 

ππεξεθάλεηαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε θάπνηα νκάδα. 

 

 Γηεπθόιπλζε Δπηθνηλσλίαο κε ηελ Σξάπεδα 

o Ζ εχθνιε επηθνηλσλία κε ηελ ηξάπεδα κέζσ κηαο ππεξεζίαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ παξνρή ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ, 

ζρεηηθά κε ηειέθσλα θαη e-mail γηα ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο αλά θαηάζηεκα, δηεχζπλζε θαη δξαζηεξηφηεηα. 
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 Δθπιήξσζε Τπνζρέζεσλ 

o Δθθξάδεη ηε γεληθή αίζζεζε πνπ ιακβάλεη έλαο πειάηεο, 

ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δειψζεσλ ηεο 

ηξάπεδαο. 

 

 Δπθνιία Πινήγεζεο (WAP) 

o Δμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο δνκήο ησλ δεδνκέλσλ ζε κελνχ, 

κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ επηζθέπηε ηελ πξφζβαζε ζε 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Με βάζε ηελ θαηάηαμε γίλεηαη ζαθέο, φηη νη Σξάπεδεο γηα λα θεξδίζνπλ 

ηελ εκπηζηζχλε ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ ηνπο, ζα πξέπεη πξσηαξρηθά λα 

θηλεζνχλ κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ ζπλαιιαγψλ φζν θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ. Δπίζεο, ε επθνιία ρξήζεο θαη ε 

επθνιία εθκάζεζεο απνηεινχλ θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ απνδνρή αιιά θαη 

ηελ πηνζέηεζε ησλ αζχξκαησλ ππεξεζηψλ. Ζ θαζεκεξηλή εκπεηξία, 

φκσο, ησλ πειαηψλ κε θνξεηέο ζπζθεπέο, φπσο ην θηλεηφ ηειέθσλν, 

ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Σέινο, απηφ πνπ ζα 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηηο θηλεηέο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο είλαη ε 

κεηάδνζε φζν ην δπλαηφλ θαηαλνεηήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα πάληα 

κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη ε νζφλε ελφο θηλεηνχ. 
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2.7 Οθέιε ηνπ M-Banking 

Παξφιν πνπ ε ππεξεζία mobile banking απνηειεί θαηλνηφκν κνξθή ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη είλαη λενεηζεξρφκελε ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν, 

εληνχηνηο κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο σθειεί ηνλ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπκβαηηθέο κνξθέο εμππεξέηεζεο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά είλαη αξθεηά, 

φπσο: 

 

 Απνδέζκεπζε από ην ρώξν 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο αλεμάξηεηα απφ ηε 

γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε. 

 

 Απνδέζκεπζε από ην σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ 

 Με ην mobile banking ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο φιν ην 24σξν θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πινπνηεί ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

σξαξίνπ ησλ ηξαπεδψλ. 

 

 Ακεζόηεηα θαη Δπειημία 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ m-banking είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ γξήγνξε αληίδξαζε ζηηο 

εμειίμεηο ηεο αγνξάο. 

 

 ηηγκηαία ύλδεζε 

 Σα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ ην πξνλφκην λα είλαη ζπλέρεηα 

online θαη έηζη απνθεχγνληαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο 

ζχλδεζεο ή θφξησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Απιή Γηαδηθαζία Σαπηνπνίεζεο 

 Με ηελ εηζαγσγή κφλν ηνπ PIN, ν ρξήζηεο απνθεχγεη 

πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο ηαπηνπνίεζεο θαη γξαθεηνθξαηίαο, 

εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη άλεζε. 

 

 Απνηακίεπζε 

 Οη ηξάπεδεο πιένλ έρνπλ σο θνηλή πξαθηηθή λα πξνζθέξνπλ 

ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο ππεξεζίεο κε κεησκέλεο πξνκήζεηεο 

ζε ζρέζε κε ην θαηάζηεκα ή αθφκε θαη λα πξηκνδνηνχλ ηε 

ρξήζε απηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ 

M-BANKING 
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θνπόο Κεθαιαίνπ 

 

ην παξαθάησ θεθάιαην αλαιύεηαη ιεπηνκεξώο ε ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ππεξεζία Mobile Banking. πγθεθξηκέλα, 

πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο εμέιημεο ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ηξαπεδηθώλ 

ζπλαιιαγώλ θαη έηζη ν αλαγλώζηεο ζα κπνξέζεη λα ελεκεξσζεί 

πιήξσο γηα ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο ηερλνινγίεο ηνπ M-Banking.  
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3.1 Δμέιημε ηνπ M-Banking 

Ζ «βηνκεραλία» ησλ ηξαπεδψλ επσθειείηαη ζεκαληηθά απφ ηηο εμειίμεηο 

ησλ εθαξκνγψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ηερλνινγηψλ. Ζ ηειεπηαία θνξά πνπ ε ηερλνινγία άζθεζε επηξξνή ζηηο 

ηξαπεδηθέο ζπλήζεηεο ησλ πνιηηψλ ήηαλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Internet 

Banking, ην νπνίν έδσζε ζηνπο πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ ηε δπλαηφηεηα 

ζπλερνχο πξφζβαζεο ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπο, 

θαηαξγψληαο νπζηαζηηθά ηελ έλλνηα ηνπ σξαξίνπ. 

 

Μέζσ ελφο πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, νη 

πειάηεο είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πιεξσκέο ή κεηαθνξέο πνζψλ θαη λα 

ελεκεξσζνχλ γηα φια ηα ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα κε 

άλεζε απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν ηνπο. Δληνχηνηο, ν θπξηφηεξνο 

πεξηνξηζκφο ηνπ e-banking έγθεηηαη ζηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο 

πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή κε ζχλδεζε ζην Internet. Σν mobile banking 

έξρεηαη λα πεξηνξίζεη ηελ αλάγθε θαηνρήο εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ ζε 

έλα κφλν θηλεηφ ηειέθσλν, δίλνληαο παξάιιεια θαη ειεπζεξία θηλήζεσλ 

(anytime-anywhere). 

 

Σν ζχγρξνλν θηλεηφ ηειέθσλν ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’70 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80. Αθφκε, ην θηλεηφ ηειέθσλν 

ζηε δηάξθεηα ηεο ηξηαληάρξνλεο δσήο ηνπ μεθίλεζε σο έλα 

επαγγεικαηηθφ εξγαιείν θαη κεηαιιάρζεθε, αξρηθά, ζε αμεζνπάξ ησλ 

πινπζίσλ θαη αξγφηεξα ζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ησλ αλζξψπσλ, κε απνηέιεζκα ηε ξαγδαία αλάπηπμή ηνπ, ηδηαίηεξα ζηελ 

Δπξψπε. 
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Ζ πξψηε εθαξκνγή ηνπ m-banking παγθνζκίσο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Φηιαλδία απφ ηελ Merita Nordbanken πξηλ απφ κηα δεθαεηία, παξέρνληαο 

ζηνπο πειάηεο ηεο ηε δπλαηφηεηα πιεξσκψλ θαη πιεξνθφξεζεο 

ππνινίπσλ ινγαξηαζκψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Σελ επηηπρεκέλε 

απηή ζηξαηεγηθή αθνινχζεζαλ θαη άιιεο ηξάπεδεο, θπξίσο ηεο Δπξψπεο 

θαη απνηέιεζε ηε αξρή γηα ηελ εμάπισζε ηεο θηλεηήο ηξαπεδηθήο ζε φιν 

ηνλ θφζκν. ηελ άκεζε απνδνρή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, σο κέζν 

δηαλνκήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, βνήζεζαλ θαη νη εμειίμεηο 

ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, αθνχ νη 

ηξάπεδεο κπνξνχζαλ λα επελδχζνπλ ζε κηα πιεζψξα δηαζέζηκσλ 

ηερλνινγηψλ αιιά θαη νη πειάηεο λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο 

πνπ ηνπο ηαηξηάδεη.  

 

Ζ δνκή ηνπ mobile banking δε δηαθέξεη απφ απηή ηνπ ππάξρνληνο 

ινγηζκηθνχ κηαο Σξάπεδαο, θαζψο απνηειεί αλαπφζπαζην θαλάιη 

δηαλνκήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Δπηπξνζζέησο, ην m-
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banking ζπκπιεξψλεη ην δηαζέζηκν δίθηπν επηθνηλσλίαο ηεο Σξάπεδαο κε 

ηνπο πειάηεο ηεο. Σν ηερληθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηψλ 

εθαξκνγψλ ζηεξίδεηαη ζην Core Banking ζχζηεκα ηεο θάζε Σξάπεδαο. 

πγθεθξηκέλα, ην Core Banking είλαη ην ζχζηεκα πνπ εζσθιείεη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο θηλήζεηο ηνπο. Γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία,φκσο, απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγθαία είλαη ε χπαξμε 

ελφο δηαθφπηε, πνπ ζα κεηαηξέπεη ηηο εληνιέο ζε κνξθή θαηαλνεηή απφ 

ην θεληξηθφ ζχζηεκα ηεο ηξάπεδαο. Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη ζπλήζσο 

απφ ην δηαθφπηε EFT (Electronic Funds Transfer), ν νπνίνο 

παξαιακβάλεη, κεηαθξάδεη θαη πξνσζεί ηηο ζπλαιιαγέο γηα λα 

επεμεξγαζηνχλ απφ ην ζχζηεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Σν παξαπάλσ δηάγξακκα θαλεξώλεη ηα πνζνζηά ρξήζεο ηνπ Core Banking 

μερσξηζηά ζε θάζε ήπεηξν. 
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     Σν παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα απνθαιύπηεη ηελ αύμεζε θεξδώλ ράξε ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Core Banking θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 2000-2004. 

 

 

Δπηπιένλ, ην m-banking κπνξεί λα δηαλεκεζεί κέζσ δχν θνκηζηψλ. Οη 

δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη ε εγθαηάζηαζε ηνπηθψλ εθαξκνγψλ ζην θηλεηφ 

ηειέθσλν ηνπ πειάηε, χζηεξα απφ αίηεζε ζηελ ηξάπεδα, θαη ε αλάπηπμε 

δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ζην δηαθνκηζηή ηεο ηξάπεδαο. Όζνλ αθνξά ηελ 

πξψηε θαηεγνξία, νη εθαξκνγέο ηνπ πειάηε κπνξνχλ λα βξίζθνληαη είηε 

ζηελ θάξηα SIM ηνπ ηειεθψλνπ είηε θαη ζην ίδην ην ηειέθσλν γηα ηηο πην 

εμειηγκέλεο κνξθέο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθαξκνγέο 

δηαθνκηζηή είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ πειάηε 

θαη ε επηθνηλσλία κε ηελ ηξάπεδα επηηπγράλεηαη κέζσ δηαθφξσλ 

θαλαιηψλ. 
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3.2 Χξεζηκνπνηνύκελεο Σερλνινγίεο M-Banking 

 

α. SMS Banking   

Ζ ππεξεζία γξαπηψλ κελπκάησλ SMS (Short Messaging Service) 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε κηθξψλ κελπκάησλ θεηκέλνπ 

κεηαμχ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

Μεηά ηελ εκθάληζή ηεο ην 

1991 ζηελ Δπξψπε, έγηλε 

ηαρχηαηα παγθνζκίσο 

απνδεθηή, αθνχ ππνζηεξίδεηαη 

απφ φιεο ηηο ζπζθεπέο 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Ζ 

ππεξεζία SMS ρξεζηκνπνηεί έλα 

θέληξν ην SMSC (Short Messaging Service Center), φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαθνξέο γξαπηψλ κελπκάησλ κεηαμχ ηνπ θέληξνπ 

θαη ησλ αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ, πξνζθέξνληαο εγγπεκέλε παξάδνζε 

ησλ δεδνκέλσλ, αληρλεχνληαο νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη θαη 

απνζεθεχνληαο ην κήλπκα εψο φηνπ απηφ ην πξφβιεκα ξπζκηζηεί. 

 

Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ππεξεζίαο είλαη φηη έλα θηλεηφ 

ηειέθσλν κπνξεί λα ιάβεη ή λα ζηείιεη κελχκαηα νπνηαδήπνηε ψξα, 

αλεμάξηεηα αλ εθείλε ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε εμέιημε θάπνηα θιήζε. 

Παξάιιεια, έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε κε επηβάξπλζε ηνπ 

δηθηχνπ, αθνχ απαηηεί κηθξφ εχξνο δψλεο. Δπίζεο, ε ππεξεζία 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο θαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα γηα αληαιιαγή 

ζεκάησλ ειέγρνπ ρσξίο ν ρξήζηεο λα αληηιακβάλεηαη θάηη. 
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Η παξαπάλσ εηθόλα δείρλεη ηνλ ηξόπν κεηαθνξάο κελπκάησλ από ην θέληξν SMSC. 

 

Σν SMS Banking, φπσο θαη φιεο νη ππεξεζίεο, έρεη εμίζνπ 

πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνχο. Αλαιπηηθφηεξα, ηα πιενλεθηήκαηα 

είλαη ηα εμήο:  

 Δπθνιία Υξήζεο 

 Σν SMS Banking είλαη εχρξεζην ζηνπο πειάηεο κηαο 

ηξάπεδαο. Σνπο πξνζθέξεη ηελ άλεζε λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή, απνθεχγνληαο ηελ αλακνλή ζηελ νπξά 

ηεο ηξάπεδαο. 
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 Πξνζβαζηκόηεηα 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθέο 

πιεξνθνξίεο, νπνπδήπνηε θαη αλ είλαη, αξθεί λα έρεη ζήκα 

ζην θηλεηφ ηειέθσλφ ηνπ. 

 

 Φνξεηόηεηα 

 ε αληίζεζε κε θάπνηεο ζπζθεπέο ινγηζκηθνχ, ην SMS 

Banking κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ νπνηαδήπνηε 

ζπζθεπή, αθνχ φιεο νη ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ην 

ππνζηεξίμνπλ. 

 

 Δμνηθνλόκεζε Υξόλνπ 

 Σν SMS Banking κεηψλεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη απηφ ράξε ζε 

απηφκαηεο θηλήζεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη αλαγθαία ε 

παξέκβαζε ησλ πειαηψλ. 

 

 Μεησκέλα Κόζηε 

 ρεηηθά ην SMS Banking κεηψλεη ηα θφζηε 

πξαγκαηνπνίεζεο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

 Διάρηζηε Απαίηεζε Αλζξσπίλσλ Δλεξγεηώλ 

 Μέζσ ησλ απηφκαησλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

ηξάπεδαο, ε παξέκβαζε ησλ πειαηψλ κεηψλεηαη. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πεξηνξηζκνί ηνπ SMS Banking είλαη νη 

θάησζελ: 

 

 Σν Μέγεζνο ηνπ Μελύκαηνο 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη έλα κήλπκα κέρξη 160 

ραξαθηήξεο. Γη’απηφ ην ιφγν πνιιέο θνξέο έλα κεγάιν 

κήλπκα πεξηέρεη αξθεηέο ζπληνκνγξαθίεο. 

 

 Με Δγθπξόηεηα Απνζηνιήο Μελύκαηνο  

 Ζ ηερλνινγία ησλ SMS δε κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ απνζηνιή 

ηνπ κελχκαηνο, αθνχ πνιιέο θνξέο δηάθνξα κελχκαηα 

έρνπλ θαζπζηεξήζεη ή έρνπλ ραζεί. 

 

 Κόζηνο κελύκαηνο 

 Σν θφζηνο ηνπ κελχκαηνο κεηαθέξεηαη ζηνλ απνζηνιέα θαη 

βαζίδεηαη ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ κελπκάησλ πνπ έρνπλ 

ζηαιεί, φζν θαη ζην δίθηπν απφ ην νπνίν εμαξηάηαη. 

 

 Έιιεηςε δηθηύνπ 

 Γελ έρνπλ φια ηα δίθηπα νινθιεξνκέλν ζήκα, κε 

απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ φινη νη πειάηεο απφ φιεο ηηο 

πεξηνρέολα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. 

Παξάιιεια, θάπνηεο ηνπνζεζίεο δε κπνξνχλ λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ξαδηελέξγεηα. 
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 Με Καηνρή Κηλεηνύ 

 Γε δηαζέηνπλ φινη νη άλζξσπνη θηλεηφ, νπφηε ρσξίο θηλεηφ 

είλαη αδχλαηε ε απνζηνιή κελπκάησλ θαη κέζσ απηψλ ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Σν SMS Banking αξρηθνπνηείηαη κε ηελ απνζηνιή ελφο δνκεκέλνπ SMS 

απφ έλαλ πηζηνπνηεκέλν πειάηε ζηελ ηξάπεδα (ππεξεζία pull) ή κε ηελ 

απεπζείαο απνζηνιή ελφο θνηλνχ SMS απφ ηελ ηξάπεδα ζηνλ πειάηε 

(ππεξεζία push). Σν SSMS (Structured SMS) ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κηα 

αλαγλσξηζηηθή ιέμε ηεο αηηνχκελεο ηξαπεδηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία 

πξνθαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξάπεδα θαη βξίζθεηαη πάληα ζηελ αξρή ηνπ 

κελχκαηνο, έηζη ψζηε ε πχιε SMS λα πξνσζήζεη ην κήλπκα ζηε ζσζηή 

εθαξκνγή. 

    ηελ παξαπάλσ εηθόλα είλαη ζρεδηαζκέλε ε αξρηηεθηνληθή ηεο ππεξεζίαο SMS. 
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b. WAP Banking 

Σν WAP (Wireless Application Protocol) απνηειεί κηα ηερλνινγία, ε 

νπνία παξέρεη έλα κεραληζκφ γηα ηελ έθζεζε πεξνθνξίαο απφ ην Internet 

ζε κηα θηλεηή ζπζθεπή. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη κεηαθξάδνληαο ηελ 

πιεξνθνξία απηή ζε έλα format θαηάιιειν γηα λα εκθαλίδεηαη ζηηο 

νζφλεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Σν πξνηφθνιιν απηφ πινπνηήζεθε ην 

1997 απφ ην WAP Forum, κε πξσηνζηάηνπζεο εηαηξείεο ηε Nokia, 

Ericsson θαη Motorola, γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλψλ απνδεθηψλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηα αζχξκαηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα θαη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ηνπ Internet απφ αζχξκαηεο ζπζθεπέο. 

 

Παξάιιεια, ην WAP Banking απνηειεί κηα αθφκε κνξθή ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηθνηλσλεί ακθίδξνκα κε κηα 

ηξάπεδα. Κάζε πειάηεο γηα λα έρεη πξφζβαζε ζην WAP Banking, ζα 

πξέπεη, κε ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζχζηεκα, λα πιεθηξνινγεί ην φλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ, πνπ ηνλ έρεη αλιάβεη, ην δηθφ ηνπ φλνκα, θαζψο θαη λα 

εηζάγεη έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο. Μεηά ηελ επηηπρή είζνδν ηνπ πειάηε 

ζην WAP Banking, νη παξνρέο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 

 Παξνρή Πιεξνθνξηψλ 

 Κηλήζεηο Λνγαξηαζκψλ 

 Πιεξσκέο Λνγαξηαζκψλ 

 Τπφινηπα Λνγαξηαζκψλ 

 

Σν κνληέιν κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπ WAP έρεη επηξξνέο απφ ην 

δηαδίθηπν θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ππαιιήινπ 
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θαη πειάηε. ηε βαζηθή εθδνρή ηνπ κνληέινπ, ν πειάηεο θάλεη κηα 

αίηεζε πξνο ηνλ ππάιιειν ηεο ηξάπεδαο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ηνπ 

απαληάεη αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ επηθνηλσλία, 

φκσο, ησλ δχν κειψλ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε κηαο πχιεο WAP, ε 

νπνία παίδεη ην ξφιν ηνπ ελδηάκεζνπ-κεηαθξαζηή κεηαμχ ηεο θηλεηήο 

ζπζθεπήο θαη ηνπ πειάηε. 

ηελ παξαπάλσ εηθόλα παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο ππεξεζίαο WAP 

 

 

 

c. IVR Banking 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ε εμέιημε ηεο πιεξνθνξηθήο 

νδήγεζε ζε κηα αμηνζεκείσηε πξφνδν ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο 

θσλεηηθψλ ή κε εληνιψλ κέζσ ηειεθψλνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην IVR (Interactive Voice Response), ην 

νπνίν απνηειεί «δεκνθηιή» ηερλνινγία ζηνλ νηθνλνκηθφ θφζκν. 
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πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ πειάηε κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλν ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ή δεκηνπξγείηαη δπλακηθά κε ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο TTS (Text to Speech). Ζ αιιειεπίδξαζε απηή 

είλαη εθηθηή κε δχν ηξφπνπο: ηα ζήκαηα DTMF θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

θσλήο ηνπ πειάηε. 

 

Ο πξψηνο ηξφπνο ρξεζηκνπνηεί ην ηνληθφ ζχζηεκα γηα ηελ εηζαγσγή 

εληνιψλ κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ ηειεθψλνπ. Ο ρξήζηεο κε ηελ 

θιήζε ελφο αξηζκνχ θαη αθνχ αθνχζεη έλα ερνγξαθεκέλν κήλπκα, είλαη 

ζε ζέζε λα επηιέμεη απφ έλα κελνχ ππεξεζηψλ κε ην πάηεκα ησλ 

θνπκπηψλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ ηειεθψλνπ. Σα ζήκαηα DTMF (Dual 

Tone Multi Frequency) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηάδνζε ησλ 

ηειεθσληθψλ εληνιψλ κέζα απφ ηηο γξακκέο ηνπ δηθηχνπ θσλήο ζε έλα 

θέληξν πνπ δξνκνινγεί φιεο ηηο εηζεξρφκελεο ξνέο. Δμαηηίαο ηεο ζρέζεο 

ησλ ζεκάησλ DTMF θαη ηνπ ηνληθνχ ζπζηήκαηνο, ηα ζήκαηα απηά είλαη 

γλσζηά θαη σο «Touch Tones». 

 

Ζ δεχηεξε ιχζε είλαη παξφκνηα κε ηα ζήκαηα DTMFκε ηε δηαθνξά, φηη 

επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα πξνεγεζεί ζην κελνχ ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ 

απιά κε ηε θσλή ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο πξνθαζνξηζκέλεο ιέμεηο ή 

θξάζεηο. Ζ αλαγλψξηζε θσλήο είλαη κηα απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη κεηαηξνπήο ηνπ ζε θείκελν πνπ 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί απφ κία ειεθηξνληθή εθαξκνγή. Σέινο, ηα 

ζπζηήκαηα εθαξκνγψλ IVR κε αλαγλψξηζε θσλήο ρσξίδνληαη ζε δπν 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζήο ηνπο. 
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Ζ αλάπηπμε ελφο IVR είλαη εθηθηή κε εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ είηε 

ζηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο είηε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν PSTN 

είηε ζε θάπνηνλ κεζνιαβεηή κέζσ δηθηχνπ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

αλάπηπμεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη ζην ρακειφ θφζηνο 

εθαξκνγήο, αλάινγα πάληα κε ην κέγεζνο, θαζψο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ ή ε ρξεζηκνπνίεζε εμσηεξηθήο 

θσλεηηθήο πχιεο. 

 

Σν IVR Banking αξρηθνπνηείηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θιήζεσλ ηνπ 

πειάηε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ζε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ θαη 

κέζσ ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θνξέα, ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ εμππεξεηεηή 

ηεο ηξάπεδαο. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλκέζσ ηειεθψλνπ είλαη είηε κε ηε ζχλδεζε κε ην call center 

ηεο ηξάπεδαο θαη ζπλνκηιία κε θάπνηνλ ηειεθσληθφ αληηπξφζσπν είηε κε 

ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγψλ κέζσ πιήθηξσλ είηε κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θσλήο. 

 

Σν IVR, επίζεο, απνηειεί ην παιαηφηεξν θαλάιη δηαλνκήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο ε πξφζβαζή ηνπ είλαη εθηθηή 

ηφζν απφ θηλεηά ηειέθσλα φζν θαη απφ ζηαζεξά θαη μεθίλεζε σο 

θνκκάηη ηεο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο ησλ ηξαπεδψλ, πξηλ αθφκα 

εκθαληζηνχλ νη αζχξκαηεο ζπζθεπέο. Ζ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεη 

ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ηεο ππεξεζίαο IVR Banking: 
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Αρηηεθηνληθή δνκή ηεο ππεξεζίαο IVR Banking 

 

Ζ κεηαθνξά πνζψλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ πειάηε 

είλαη κηα απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ζπλαιιαγέο κηαο ηξάπεδαο. Με ηε 

ρξήζε ηνπ IVR, ν πειάηεο επηθνηλσλεί κε ην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο 

ηξάπεδαο κέζσ ηνπ ζηαζεξνχ ή ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ θαη 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ζα πξέπεη λα δειψζεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

επηζπκεί λα κεηαθέξεη, φπσο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζα εκπιαθνχλ 

ζηε ζπλαιιαγή. Απηή δηαδηθαζία γίλεηαη ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ηνπ 
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πιεθηξνινγίνπ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αληαιιαγή κε θσλεηηθψλ 

εληνιψλ κε ηελ πχιε θσλήο (Voice Gateway). 

 

Ζ πχιε , αθνχ κεηαηξέςεη ηηο ηνληθέο επηινγέο ηνπ ρξήζηε ζε θαηαλνεηά 

δεδνκέλα απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο ηξάπεδαο θαη ειέγμεη ηφζν ηνλ 

αξηζκφ ηειεθψλνπ φζν θαη ηα PIN, ζα ηα απνζηείιεη ζηνλ αληίζηνηρν 

ππάιιειν ηεο ηξάπεδαο, πνπ εμππεξεηεί ηνλ πειάηε, γηα λα 

επεμεξγαζηνχλ απφ ην Core Banking. Σέινο, ε κεηαθνξά νινθιεξψλεηαη 

κε ηε δπλακηθή δεκηνπξγία ελφο θσλεηηθνχ κελχκαηνο πνπ ελεκεξψλεη 

ηνλ πειάηε, φηη ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηήζεθε. 

 

 

 

 

d. M-banking κε SMAC  

Οη θηλεηέο εθαξκνγέο πειάηε SMAC (Standalone Mobile Application 

Clients) είλαη έλα ζχλνιν πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο 

αζχξκαηεο ζπζθεπέο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο ζχλδεζεο κε παξφρνπο ππεξεζηψλ, 

φπσο νη Σξάπεδεο. Ζ άκεζε πξφζβαζε είλαη απνηέιεζκα ηεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ηνπηθά, θαηαιακβάλνληαο 

ρψξν ζηε κλήκε ηνπ ηειεθψλνπ ή ζηε SIM card. Σν κεγάιν ηνπο 

πιενλέθηεκα ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα θαλάιηα δηαλνκήο ππεξεζηψλ 

είλαη ε επρξεζηία πνπ παξνπζηάδνπλ, θαζψο είλαη εθηθηή ε κνξθνπνίεζή 

ηνπο κε βάζε ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Οη ηξάπεδεο έρνπλ επελδχζεη πνιιά 

ζην παξαπάλσ πξφγξακκα, αθνχ εμεηδηθεχεηαη ζε ζχλζεηεο ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο θαη παξέρεη νινθιεξσκέλε αζθάιεηα, σζηφζν αθφκε δελ έρνπλ 

απνθνκίζεη ηελ αλάινγε αληαπφθξηζε απφ ην θνηλφ.    
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        ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

   ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ  

   M-BANKING 
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θνπόο Κεθαιαίνπ 

 

ε απηό ην θεθάιαην ζα αλαπηπρζνύλ αλαιπηηθόηεξα νη πνιηηηθέο 

αζθάιεηαο ηνπ M-Banking. Δηδηθόηεξα, ζα γίλεη αλαθνξά ζην 

πεξηβάιινλ αζθαιείαο απηήο ηεο ππεξεζίαο, ζηε ρξήζε ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο, ζηηο κνξθέο θξππηνγξάθεζεο, θαζώο θαη ζηηο κεζόδνπο 

πξνζηαζίαο, δηαζθάιηζεο θαη αθεξαηόηεηαο ησλ ζπλαιιαγώλ. 

 

Μέζα από ηελ αλάγλσζε απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ, ν αλαγλώζηεο ζα 

κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο πειάηεο 

κπνξεί λα πξνθπιάμεη ηε ξνή ησλ ηξαπεδηθώλ ηνπ εξγαζηώλ κε ηε 

ρξήζε ηεο ππεξεζίαο Mobile Banking. 
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4.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ην Πεξηβάιινλ Αζθάιεηαο  

Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ απνηειεί ην 

θπξηφηεξν δεηνχκελν ησλ ηξαπεδψλ ζήκεξα. Με ηελ παξνρή ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, αξρίδεη λα 

γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πιήξε εμαζθάιηζε ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο επηπέδνπ 

αμηνπηζηίαο. Έηζη, νη ηξάπεδεο έρνπλ ιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνθπιάμεηο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πην ζχγρξνλεο θαη απζηεξέο 

κεζφδνπο αζθαιείαο, ηφζν απφ άπνςε ηερλνινγηψλ φζν θαη δηαδηθαζηψλ 

θαη νξγάλσζεο, γηα ηελ αλίρλεπζε εμσηεξηθψλ απεηιψλ, αιιά 

παξάιιεια είλαη θαη ζε ζέζε λα αληηδξάζνπλ χζηεξα απφ απνηαδήπνηε 

αδπλακία. 

 

Δπνκέλσο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα επηζπκνχλ ηελ αλάπηπμε ελφο 

αζθαινχο πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο, πνπ ζα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ πειαηψλ θαη ζα ηνπο απαιιάμεη απφ φιεο ηηο ακθηβνιίεο ηνπο ζε 
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ζέκαηα αζθαιείαο. πλεπψο, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία Σξαπεδψλ 

θαη πειαηψλ, αθνχ νη απαηηήζεηο αζθαιείαο αθνξνχλ ηφζν ηνπο 

παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ mobile banking φζν θαη ηνπο ρξήζηεο απηψλ. 

Οη κεραληζκνί γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

 Βαζηθέο Έλλνηεο 

o Δκπηζηεπηηθόηεηα 

 Πξφιεςε κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ κηαο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο. 

 

o Αθεξαηόηεηα 

 Πξφιεςε κε εμνπζηνδνηεκέλεο κεηαβνιήο ησλ 

δεδνκέλσλ κηαο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο. 

 

o Γηαζεζηκόηεηα 

 πλερήο πξφζβαζε, ρσξίο αδηθαηνιφγεηεο 

θαζπζηεξήζεηο, ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 

 

 Γεπηεξεύνληεο  Έλλνηεο 

o Έιερνο Πξνζπέιαζεο θαη Δμνπζηνδόηεζε 

 Γηαζθάιηζε ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

πξνζηαζίαο ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο. Όζνλ αθνξά ηελ 

εμνπζηνδφηεζε, ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαρψξεζε 

δηθαησκάησλ απφ ηελ ηξάπεδα απνθιεηζηηθά ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. 
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o Αλαγλώξηζε θαη Απζεληηθνπνίεζε 

 Δπηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ 

κεξψλ κηαο ζπλαιιαγήο. 

 

o Με Απνπνίεζε Δπζύλεο 

 Αδπλακία άξλεζεο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ ζε κηα ζπλαιιαγή εθ ησλ πζηέξσλ. 

 

o Δπίβιεςε θαη Τπεπζπλόηεηα 

 Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

ρξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα. 

 

 

 

 

4.2 Ψεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά 

ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, επεηδή απνπζηάδεη ε θπζηθή επαθή κε ηα 

πξφζσπα εκπηζηνζχλεο, ππάξρεη αλάγθε θαζηέξσζεο κεραληζκψλ πνπ 

κέζσ απηψλ ζα είλαη δπλαηφλ λα απνδεηθλχεηαη φηη ην πξφζσπν, κε ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή ειεθηξνληθά, είλαη φλησο ην 

δεινχκελν ζηε  ζπλαιιαγή πξφζσπν. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ε 

χπαξμε ελφο Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο ή αιιηψο κηαο Έκπηζηεο Σξίηεο 

Οληφηεηαο κε ζθνπφ ηελ επηθχξσζε ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ ή ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηήξεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνηεζείζα νηθνλνκηθή πξάμε. Ο κεραληζκφο απηφο 

πεξηιακβάλεη ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά (digital certificates) θαη ζπζηήκαηα 

κε άξλεζεο απνδνρήο. 
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Απηή ηελ πεξίνδν ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά απνηεινχλ ην σξηκφηεξν 

εξγαιείν ηαπηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ελφο ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγψλ 

κέζσ δηαδηθηχνπ. Δηδηθφηεξα, ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ειεθηξνληθά 

έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε κηαο νληφηεηαο, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο ηξάπεδαο, θαη ηε ζπζρέηηζή ηεο κε έλα 

δεκφζην θιεηδί. Όζνλ αθνξά ηε κνξθή ηνπο, ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά 

πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο, φπσο ην φλνκα ηνπ ρξήζηε, ην δεκφζην 

θιεηδί ηνπ ρξήζηε, ηελ επσλπκία θαη ηε ςεθηαθή ππνγξαθή ηεο αξρήο 

πνπ ηα εμέδσζε, έλα ζεηξηαθφ αξηζκφ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη άιια 

παξφκνηα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ζρεδφλ αδχλαηε ηελ πιαζηνγξάθεζή 

ηνπο.  

 

Σν δεκφζην θαη ηδησηηθφ θιεηδί είλαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ δεχγνο 

ζηνηρείσλ, κνλαδηθά γηα θάζε ζπλδπαζκφ ρξήζηε-ππνινγηζηή, ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο, ε νπνία ζα αλαιπζεί 

παξαθάησ. Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πξέπεη λα 

επηθπξψλεηαη απφ κηα εθδίδνπζα αξρή θαη ε ρξήζε ηνπο γίλεηαη ζε 

ζπλφδνπο, κε βάζε ηνπ πξσηνθφιινπ WTLS ζην WAP Banking θαη ζην 

Mobile Banking κέζσ SMAC. Ζ εηαηξεία VeriSign είλαη ε πην γλσζηή 

εηαηξεία έθδνζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 

Δθηφο ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πειάηε 

ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ, νη ηξάπεδεο αθνινπζνχλ κηα θνηλή ηαθηηθή, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ ρξήζηε (UserID) ζε ζπλδπαζκφ 

κε έλαλ επίζεο πξνζσπηθφ  κπζηηθφ θσδηθφ (password). Ο ρξήζηεο 

πξέπεη λα παξαιακβάλεη ηνπο δχν πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο απφ ηελ 

ηξάπεδα, ελψ πνιιέο θνξέο εθνδηάδεηαη θαη κε ηνλ πξνζσπηθφ αξηζκφ 
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αλαγλψξηζεο (PIN), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο θάξηεο αλαιήςεσλ 

ΑΣΜ. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Δηζαγσγή θσδηθνύ πξόζβαζεο (password). 

 

 

 

4.3 Μνξθέο Κξππηνγξάθεζεο 

Οη ηξάπεδεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο πςεινχ επηπέδνπ αζθαιείαο ζηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ ηαπηφρξνλε ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ 

απαηηήζεσλ αζθαιείαο ρξεζηκνπνηνχλ δχν ηχπνπο θξππηνγξάθεζεο: ηε 

ζπκκεηξηθή θαη ηελ αζχκεηξε. Δπίζεο, πηνζεηνχλ πνιηηηθέο αζθαιείαο 

θαη παίξλνπλ κέηξα ινγηζκηθνχ, πιηζκηθνχ θαη θπζηθνχ πιηθνχ. Με ηνλ 

φξν θξππηνγξάθεζε λνείηαη ε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο 

κελχκαηνο ζε κηα αθαηαλφεηε κνξθή κε ηε ρξήζε θάπνηνπ 
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θξππηνγξαθηθνχ αιγφξηζκνπ, έηζη ψζηε λα κε κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ 

θαλέλαλ εθηφο ηνπ λφκηκνπ παξαιήπηε. 

 

Ζ θξππηνγξάθεζε ελφο κελχκαηνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα ελφο αιγφξηζκνπ θξππηνγξάθεζεο (cipher) θαη ελφο θιεηδηνχ 

θξππηνγξάθεζεο (key). Με ηνλ φξν « θιεηδί θξππηνγξάθεζεο» λνείηαη 

έλαο αξηζκφο αξθεηψλ bit πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο ζηε 

ζπλάξηεζε θξππηνγξάθεζεο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην θιεηδί, ηφζν 

δπζθνιφηεξα κπνξεί λα απνθξππηνγξαθεζεί ην κήλπκα απφ δηάθνξνπο 

εηζβνιείο. Με βάζε ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ηα είδε θξππηνγξάθεζεο 

είλαη ηα εμήο: 

 

 Αζύκκεηξε Κξππηνγξάθεζε 

Ζ αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηεί δχν δηαθνξεηηθά 

θιεηδηά. Κάζε ρξήζηεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα δεχγνο θιεηδηψλ, 

φπνπ ην έλα νλνκάδεηαη δεκφζην θιεηδί θαη ην άιιν ηδησηηθφ 

θιεηδί. Σν ηδησηηθφ θιεηδί, πνπ θξαηείηαη κπζηηθφ, δε κεηαδίδεηαη 

πνηέ ζην δηαδίθηπν θαη φιεο νη επηθνηλσλίεο βαζίδνληαη ζην 

δεκφζην θιεηδί, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζε φινπο. Ζ κφλε απαίηεζε 

ηεο αζχκκεηξεο θξππηνγξάθεζεο είλαη ε εκπηζηεχζηκε θαη 

επηβεβαησκέλε ζπζρέηηζε ησλ δεκνζίσλ θιεηδηψλ κε ηνπο 

θαηφρνπο ηνπο, έηζη ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε νπνηαδήπνηε 

πιαζηνπξνζσπία. 

 

Ζ θξππηνγξάθεζε κε ρξήζε ηεο αζχκκεηξεο θξππηνγξάθεζεο 

γίλεηαη σο εμήο: φηαλ ν ρξήζηεο Α ζέιεη λα ζηείιεη έλα κπζηηθφ 

κήλπκα ζηνλ ρξήζηε Β, ρξεζηκνπνηεί ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Β γηα 

λα θξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα θαη έπεηηα ην ζηέιλεη ζηνλ Β. Ο 
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ρξήζηεο Β, αθνχ παξαιάβεη ην κήλπκα, θάλεη ρξήζε ηνπ ηδησηηθνχ 

θιεηδηνχ γηα λα ην απνθξππηνγξαθήζεη. Καλέλαο πνπ "αθνχεη" ηελ 

ζχλδεζε δελ κπνξεί λα απνθξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα. 

Οπνηνζδήπνηε έρεη ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Β κπνξεί λα ηνπ ζηείιεη 

κήλπκα θαη κφλν απηφο κπνξεί λα ην δηαβάζεη γηαηί είλαη ν κφλν 

πνπ γλσξίδεη ην ηδησηηθφ θιεηδί. 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

         Γηαδηθαζία αζύκκεηξεο θξππηνγξάθεζεο 

 

 

 πκκεηξηθή Κξππηνγξάθεζε 

ηελ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή θξππηνγξάθεζεο, ν απνζηνιέαο θαη 

ν παξαιήπηεο ελφο κελχκαηνο γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ίδην κπζηηθφ θιεηδί. Ο απνζηνιέαο ρξεζηκνπνηεί ην κπζηηθφ θιεηδί 

γηα λα θξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα θαη ν παξαιήπηεο ρξεζηκνπνηεί 

ην ίδην θιεηδί γηα λα απνθξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα. Απηή ε 

κέζνδνο θαιείηαη ζπκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε ή θξππηνγξάθεζε 
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κπζηηθνχ θιεηδηνχ. Ζ ζπκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη φρη κφλν γηα θξππηνγξάθεζε, άιια θαη γηα 

πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο. 

 

Σν θχξην πξφβιεκα ηεο ζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο είλαη ε 

ζπλελλφεζε ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ζην θνηλφ κπζηηθφ 

θιεηδί πνπ ζα θξππηνγξαθεί θαη απνθξππηνγξαθεί φιε ηελ 

δηαθηλνχκελε πιεξνθνξία, ρσξίο θάπνηνλ άιιν λα ιάβεη γλψζε 

απηνχ. Πιενλέθηεκα ηεο είλαη φηη είλαη ηαρχηεξε απφ ηελ 

αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε. 

 

 

Γηαδηθαζία ζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο 

 

 

4.4 Γηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηωλ ζπλαιιαγώλ  

Βαζηθή ζπληζηψζα ηεο αλάπηπμεο ηνπ m-banking απνηειεί ε εμαζθάιηζε 

ηφζν ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, φζν θαη ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηαπηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κεξψλ θαη 
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θξππηνγξάθεζεο ηεο επηθνηλσλίαο, νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζίγνπξεο, φηη νη ηξαπεδηθέο εληνιέο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο ρξήζηεο 

ησλ αζχξκαησλ εθαξκνγψλ δελ έρνπλ παξαπνηεζεί θαηά ηε κεηαθνξά 

ηνπο θαη πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο. Ζ 

ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο κπνξεί λα δψζεη ιχζε ζε απηφ ην 

πξφβιεκα. Με ηε βνήζεηα ηεο αζχκκεηξεο θξππηνγξάθεζεο, ν πειάηεο 

κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη ηελ 

ειεθηξνληθή ηνπ ππνγξαθή θαη λα δηαζθαιίζεη ην θαλάιη επηθνηλσλίαο 

κε ηελ ηξάπεδα. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο απνηειεί ε δηαθνξνπνίεζε 

ηεο ππνγξαθήο ζε θάζε κήλπκα ζε αληίζεζε κε ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή, 

θαζψο ε ζχλνςε απφ ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη είλαη κνλαδηθή. Σέινο, 

αμίδεη λα ηνληζηεί, φηη ε ςεθηαθή ππνγξαθή είλαη έλαο αθφκε ηξφπνο 

απζεληηθνπνίεζεο ηνπ απνζηνιέα ηνπ κελχκαηνο, θαζψο ε ρξήζε ηνπ 

ηδησηηθνχ θιεηδηνχ γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ κελχκαηνο πηζηνπνίεί 

ζηνλ παξαιήπηε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα. 
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4.5 Πνιηηηθέο αζθάιεηαο από ηελ πιεπξά ηωλ πειαηώλ 

Παξάιιεια κε ηελ πηνζέηεζε ησλ απζηεξψλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ αζχξκαησλ εθαξκνγψλ, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία 

ηξαπεδψλ θαη πειαηψλ ζε επίπεδν πξφιεςεο, θαζψο θαη ε επαγξχπλεζή 

ηνπο ζε ζέκαηα εμσηεξηθψλ απεηιψλ. πλεπψο, ε αλάπηπμε πξνεγκέλσλ 

ηερλνινγηθά ζπζηεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ θαη ε 

ειεγρφκελε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ mobile banking απφ ηελ πιεπξά 

ησλ πειαηψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ 

πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ. Οξηζκέλα πξνιεπηηθά κέηξα 

αληηκεηψπηζεο επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ παξαζέηνληαη παξαθάησ: 

 

 Οη θσδηθνί αζθαιείαο ηνπ m-banking είλαη απζηεξά πξνζσπηθνί 

θαη ζε θακηά πεξίπησζε δε ζα πξέπεη ν ηδηνθηήηεο ηνπο λα ηηο 

απνθαιχπηεη ζε ηξίηα πξφζσπα. 

 

 Οη θσδηθνί αζθαιείαο ζα πξέπεη λα απνζηεζίδνληαη θαη λα κελ 

απνζεθεχνληαη ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

 Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

ηξάπεδαο, πξηλ εηζάγεη ηα κέζα πξφζβαζήο ηνπ, θαζψο θηλδπλεχεη 

λα επηζθεθηεί πιαζηνγξαθεκέλεο ηζηνζειίδεο ή λα ππνθιαπνχλ 

πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα. 

 

 Δγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο απφ ηνχο, θαζψο θαη 

απνθπγή απνζήθεπζεο ζηε κλήκε ινγηζκηθνχ απφ άγλσζηνπο 

απνζηνιείο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ  

M-BANKING ΣΗ   

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 
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θνπόο Κεθαιαίνπ 

 

ην παξαθάησ θεθάιαην ζα γίλεη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ην ξόινπ ηεο 

ππεξεζίαο m-banking ζηηο κεγαιύηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο, όπσο είλαη 

ε Alpha Bank, ε Eurobank, ε Σξάπεδα Πεηξαηώο, ε Δζληθή Σξάπεδα, ε 

Δκπνξηθή Σξάπεδα, ε Δγλαηία Σξάπεδα, ε Attica Bank, ε Σξάπεδα 

Κύπξνπ, ε Millennium Bank θαη ε Aspis Bank. 

 

Ο αλαγλώζηεο κέζα από απηό ην θεθάιαην ζα ελεκεξσζεί ηόζν γηα ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην m-banking ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη 

αλάπηπμε ησλ ηξαπεδώλ, όζν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη 

θάζε ηξάπεδα μερσξηζηά κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ κε έκθαζε ζε 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. 
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5.1 Alpha Bank                                                                                   

Ζ  Alpha Bank δεκηνχξγεζε ην 1998 ην Alpha Bank Mobile Banking θαη 

πξνζθθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο λα εθηεινχλ ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ δηαζέηεη ππνζηήξημε 

ππεξεζηψλ WAP. Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηεο Alpha Bank είλαη ν 

κεγάινο αξηζκφο ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν νη πειάηεο κπνξνχλ λα: 

 

 Δλεκεξσζνχλ γηα ηα ππφινηπα, ηηο ηειεπηαίεο θηλήζεηο θαη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ επηηαγψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπο ινγαξηαζκψλ. 

 

 Πιεξνθνξεζνχλ γηα ηελ ηξέρνπζα νθεηιή, ην δηαζέζηκν ππφινηπν 

αγνξψλ θαη ηηο  ηειεπηαίεο θηλήζεηο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηνπο θαξηψλ. 

 

 Γνπλ ηα ππφινηπα, ηηο ηειεπηαίεο θηλήζεηο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

επηηαγψλ ησλ ηεγαζηηθψλ/Λνηπψλ δαλείσλ ηνπο. 

 

 Μεηαθέξνπλ ρξήκαηα κεηαμχ ινγαξηαζκψλ. 

 

 Πιεξψζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο ζε πηζησηηθέο θάξηεο εθδφζεσο 

Alpha Bank ή ζε δάλεηα. 

 

 Πιεξψζνπλ ινγαξηαζκνχο: 

 Σειεθσλίαο θαη Internet 

 Γεκνζίνπ-Σακείσλ 

 Λνηπέο εηαηξείεο 
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Ο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηηο παξαπάλσ 

ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη κηα αίηεζε είηε 

ειεθηξνληθά κέζσ Internet είηε ηειεθσληθά είηε ζε νπνηνδήπνηε 

θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο. ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ εγγξαθή ν 

ζπλδξνκεηήο ζα παξαιάβεη απφ ην θαηάζηεκα ηεο Alpha Bank κηα θάξηα 

ζπλδξνκεηή θαη ηαρπδξνκηθά έλα κπζηηθφ θσδηθφ PIN. Σφζν ε εγγξαθή 

φζν θαη ε ρξήζε ηνπ m-banking απνηεινχλ ππεξεζίεο ρσξίο ρξέσζε.  

 

Δπηπιένλ, ε Alpha Bank πξηκνδνηεί ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, 

απαιιάζζνληαο ηνπο πειάηεο απφ έμνδα θίλεζεο ινγαξηαζκψλ,  φζεο 

ζπλαιιαγέο θαη αλ πξαγκαηνπνηνχλ θάζε κήλα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

κεηνλέθηεκα ηεο ηξάπεδαο Alpha Bank είλαη ε πξφζβαζε ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο Alpha Trade κφλν κέζσ Call Center γηα 10 

ψξεο θάζε εξγάζηκε κέξα, είηε πξφθεηηαη γηα ελεκέξσζε είηε γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ. 

 

 

 

 

5.2 Eurobank                                                                                                 

Ζ Eurobank είλαη ε κνλαδηθή ηξάπεδα ζηελ Διιάδα πνπ πξνζθέξεη 

νινθιεξσκέλεο ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο απφ φια 

ηα δηαζέζηκα ειεθηξνληθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο, κε ηνλ πην ζχγρξνλν 

θαη επέιηθην ηξφπν ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο. Όζνλ αθνξά ην m-

banking, πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ζπλαιιαγψλ, ήδε απφ ην 2000, κε 

ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο WAP ή SMS. 

Αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο, ε ηξάπεδα αλέπηπμε εθαξκνγή m-banking εηδηθά 
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ζρεδηαζκέλε γηα ηηο πην δεκνθηιείο ζπζθεπέο, φπσο iPhone, Blackberry, 

HTC, Nokia, Sony Ericsson, επηηπγράλνληαο ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

εκπεηξία ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο. 

 

Χο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο, νη ζπλδξνκεηέο ηνπ m-banking ηεο 

Eurobank έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα: 

 Δλεκεξσζνχλ online γηα ππφινηπα θαη θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ, 

θαξηψλ θαη δαλείσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζέζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο. 

 

 Τινπνηνχλ κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο. 

 

 Τινπνηνχλ κεηαθνξέο κεηαμχ ινγαξηαζκψλ ζε άιινπο 

ζπλδξνκεηέο ηεο Eurobank. 

 

 Τινπνηνχλ κεηαθνξέο ζε ινγαξηαζκνχο άιισλ Σξαπεδψλ (εληφο 

Διιάδνο). 

 

  Πιεξψλνπλ ηηο θάξηεο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο βαζηθνχο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο. 

 

 

Γηα λα κπνξνχλ νη πειάηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο m-banking, 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ κηα αίηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Eurobank ή λα 

επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά ή λα επηζθεθζνχλ έλα απφ ηα θαηαζηήκαηα 

ηεο ηξάπεδαο. Μεγάιν πιενλέθηεκα ηεο Eurobank, φζνλ αθνξά ην m-

banking, είλαη ηφζν ε πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, φζν 

θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε είηε κε εγρεηξίδηα νδεγηψλ ζην web site είηε κε 

θαηαξηηζκέλν θαη δηαζέζηκν πξνζσπηθφ, πάληα πξφζπκν λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο πειάηεο θαη λα επηιχζεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκά ηνπο. 
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Σέινο, ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απνηειεί ε αδπλακία απνπιεξσκήο 

δαλείνπ κέζσ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

 

 

 

 

5.3 Σξάπεδα Πεηξαηώο                                                                         

Ζ ηξάπεδα Πεηξαηψο ην 2000, κε ζθνπφ 

ηελ επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζε ζέκαηα 

ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, δεκηνχξγεζε κηα πξσηνπφξα ππεξεζία ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ρψξν, ηελ Winbank. Μέζσ ηεο Winbank θαη κε ηε ρξήζε λέαο 

ηερλνινγίαο ζπζθεπψλ, φπσο θηλεηά ηειέθσλα θαη ππνινγηζηέο ρεηξφο 

(PDAs), ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη απφ έλα πιήξεο παθέην 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ρξνληθά θαη ηνπηθά. 

πγθεθξηκέλα, νη πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη νη εμήο: 

 

 Γηαρείξηζε Λνγαξηαζκώλ 

 Γηαρείξηζε Καξηώλ 

 Γηαρείξηζε Γαλείσλ 

 Πιεξσκέο - Μεηαθνξέο 

 Υξεκαηηζηήξην 

 Οδεγίεο Πξόζβαζεο 

 Αζθάιεηα 

 

Ζ πξφζβαζε ζηελ Winbank απαηηεί ηελ ππνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο 

ή ηελ επίζθεςε ζε θάπνην απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο. Αθφκε, ε 

http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241768&lang=1&nt=96&depth=3&sid=265700
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241770&lang=1&nt=96&depth=3&sid=265700
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241771&lang=1&nt=96&depth=3&sid=265700
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241773&lang=1&nt=96&depth=3&sid=265700
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241782&lang=1&nt=96&depth=3&sid=265700
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241764&lang=1&nt=96&depth=3&sid=265700
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=241786&lang=1&nt=96&depth=3&sid=265700
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πξνζθνξά ππεξεζηψλ ηεο Winbank είλαη πνηνηηθή θαη ζην επίπεδν ηεο 

αζθάιεηαο. Χο πξνο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη απνζθνπψληαο ζηελ 

νκαιή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ε ηξάπεδα παξέρεη νδεγίεο ρξήζεο γηα 

φιεο ηηο ππεξεζίεο ηαρπδξνκηθά αιιά θαη ηειεθσληθά 24 ψξεο ην 24σξν. 

Δπηπιένλ, Ζ ππεξεζία m-banking ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο μερσξίδεη γηα 

ηελ ηαρχηεηά ηεο, ηηο ππνζηεξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη γηα ηε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ρξεκάησλ ζε ηξάπεδεο εληφο θαη εθηφο Διιάδνο. 

Μνλαδηθφ, ίζσο, κεηνλέθηεκα απνηειεί, φπσο θαη ζηε Eurobank, ε 

αδπλακία απνπιεξσκήο δαλείνπ κέζσ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Πάλησο, 

αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ε ηξάπεδα Πεηξαηψο είλαη πξσηνπφξνο ζηηο 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, θαηαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην αγνξάο. 

 

 

5.4 Δζληθή Σξάπεδα                                                                            

Ζ Δζληθή Σξάπεδα δεκηνχξγεζε ην i-

bank mobile banking. Οη πειάηεο ηεο Δζληθήο 

πνπ έρνπλ iPhone ή iPod Touch, έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηελεξγνχλ πιήζνο θαζεκεξηλψλ ηνπο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ 

εθαξκνγή ζχληνκα ζα δηαηεζεί γηα ζπζθεπέο Blackberry θαη Windows 

Mobile. Ζ ππεξεζία m-banking ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πινπνηείηαη κε ηελ 

απνζηνιή κελπκάησλ SMS θαη έρεη θπξίσο ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα. 

Τπνζηεξίδνληαη ηειε-εηδνπνηήζεηο, νη νπνίεο ελεκεξψλνπλ κέζσ SMS ην 

ρξήζηε, αλά πάζα ζηηγκή ηεο εκέξαο, γηα θάζε θίλεζε ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ ππεξεζία ινγαξηαζκψλ ηνπ. 
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Ζ εγγξαθή ζην m-banking ηεο Δζληθήο είλαη ζρεηηθά απιή θαη 

νινθιεξψλεηαη έπεηηα απφ επίζθεςε ζε θάπνην ππνθαηάζηεκα. Πξνο ην 

παξφλ ππνζηεξίδνληαη κφλν θηλεηά ηειέθσλα κε ζπλδέζεηο Wind θαη 

Cosmote. Ζ ζχλδεζε ελεξγνπνηείηαη ζε δηάζηεκα κηαο έσο δχν εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Οη ππεξεζίεο mobile banking 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ παξνχζα θάζε είλαη νη εμήο: 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο. Με ηελ ππεξεζία απηή, ε 

νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πιεξνθνξεί γηα ηνπο αξηζκνχο ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ, ηνπ αλνηρηνχ Δζλνδαλείνπ θαη ησλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην θηλεηφ, ην ππφινηπν 

ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ θαη ην δηαζέζηκν πηζησηηθφ φξην ησλ 

θαξηψλ. 

 

 Σειεεηδνπνίεζε - Alert. Δλεκέξσζε 24 ψξεο ην 24σξν, κε γξαπηφ 

κήλπκα ζην θηλεηφ ηειέθσλν γηα θάζε θίλεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

κε ηελ ππεξεζία ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ θαη αλνηρηνχ 

Δζλνδαλείνπ, ηε ζηηγκή πνπ απηή πξαγκαηνπνηείηαη. Σν γξαπηφ 

κήλπκα απνζηέιιεηαη φηαλ ην δηαζέζηκν ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ κεηψλεηαη ζην φξην πνπ έρεη ηεζεί ή θάησ απφ απηφ, 

φηαλ γίλνληαη θαηαζέζεηο θαη φηαλ ν ινγαξηαζκφο ρξεψλεηαη. Ζ 

ππεξεζία εληνιψλ Alert κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ή λα 

απελεξγνπνηεζεί κέζσ SMS πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ ηξάπεδα. 

 

Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηελα ηνπ m-banking ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

αλαθέξεηαη ζηηο ζπλεξγαζίεο ηεο κε ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο 

νξγαληζκνχο, θαζψο νη ζπλδξνκεηέο ηεο Vodafone δελ έρνπλ πξφζβαζε 
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ζηηο ππεξεζίεο ηεο. Σέινο, ε ηερληθή ππνζηήξημε αληηκεησπίδεη αξθεηά 

πξνβιήκαηα θαη είλαη ειιεηπήο. 

 

5.5 Δκπνξηθή Σξάπεδα  

Ζ Δκπνξηθή Σξάπεδα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο 

απφ ην 2004, λα εθηεινχλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ 

ππεξεζηψλ i-mode ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ.  Ζ Emporiki Bank έρεη 

θξνληίζεη νη ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ λα νινθιεξψλνληαη ζε ειάρηζηα 

δεπηεξφιεπηα, κε αζθάιεηα θαη επθνιία.  Γηα λα γίλεη εθηθηή ε 

πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία Emporiki Mobile Banking, ζα πξέπεη νη 

ρξήζηεο λα εγγξαθνχλ ζηελ ππεξεζία Emporiki e.Banking. Οη 

ζπλαιιαγέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην site ηεο Emporiki Bank κέζσ i-

mode είλαη νη εμήο:  

 Αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ην ππόινηπν ινγαξηαζκώλ θαη θαξηώλ 

 Τειεπηαίεο θηλήζεηο ινγαξηαζκώλ θαη θαξηώλ 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε άϋισλ ηίηισλ, πξνζεζκηαθώλ 

θαηαζέζεσλ, ρξεκαηηζηεξηαθώλ εληνιώλ, ζέζεο ραξηνθπιαθίνπ 

κεηνρώλ 

 Δλεκέξσζε γηα ηνλ ΙΒΑΝ (International Bank Account Number) 

 Μεηαθνξά πνζνύ ζε ινγαξηαζκό ηεο Emporiki Bank 

 Πιεξσκή θαξηώλ ηεο Emporiki Bank 

 Άκεζε εμόθιεζε ινγαξηαζκώλ OTE θαη ΓΔΗ 

 Αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο 
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Γεληθά, ε παξνρή ππεξεζηψλ m-banking ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο θαη 

πεξηνξίδεηαη ζηελ θάιπςε βαζηθψλ κφλν ζπλαιιαθηηθψλ αλαγθψλ. 

Σέινο, είλαη θαλεξά ειιεηπήο ε παξνπζία ηεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο 

εξγαζίεο. 

                                                              

5.6 Δγλαηία Σξάπεδα                                                                           

Ζ Δγλαηία Σξάπεδα απνηειεί ηελ πξψηε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα πνπ 

παξείρε ππεξεζίεο e-banking ζηνπο πειάηεο ηεο. Σν m-Βanking ηεο 

MARFIN EGNATIA BANK πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα: 

 

 Παξαθνινχζεζεο ππνινίπσλ, θηλήζεσλ ινγαξηαζκψλ θαη 

πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

 

 Πξαγκαηνπνίεζεο πιεξσκψλ ινγαξηαζκψλ & κεηαθνξψλ 

θεθαιαίσλ. 

 

 Δλεκέξσζεο γηα ηηκέο κεηνρψλ, δεηθηψλ, θαζψο θαη ηηκέο 

ζπλαιιάγκαηνο. 

 

 Πξφζβαζεο ζε εχθνιε αλαδήηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ 

ΑΣΜs ηεο MARFIN EGNATIA BANK, κέζα απφ ηελ νζφλε ηνπ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

 

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

θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε κελνχ θαη κε ηελ απφιπηε αζθάιεηα πνπ 

πξνζθέξεη ε ειεθηξνληθή ζπζθεπή παξαγσγήο θσδηθψλ κηαο ρξήζεο 
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(security token). Δπίζεο, ε ππεξεζία m-Banking ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο SSL κε θξππηνγξάθεζε. Tν m-Βanking ηεο 

MARFIN EGNATIA BANK είλαη πξνζβάζηκν απφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ πεξηήγεζε ζην Internet. 

Ζ αίηεζε εγγξαθήο είλαη απιή δηαδηθαζία θαη ζπκπιεξψλεηαη είηε 

ειεθηξνληθά ζην Egnatia Teller είηε ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα. 

 

Σέινο, απηφ πνπ ηελ θάλεη λα μερσξίδεη απφ ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο είλαη 

νη κεησκέλεο πξνκήζεηεο, ζε ζρέζε κε ην ηηκνιφγην ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

θαζψο θαη ηα αλαιπηηθά εγρεηξίδηα νδεγηψλ πνπ βνεζνχλ ην ρξήζηε λα 

πξνζαξκνζηεί άκεζα ζην λέν πεξηβάιινλ. 

 

 

 

5.7 Attica Bank                                                                                   

Ζ Attica Bank ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα ηηο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ ηεο, ψζηε λα δηεθπεξαηψζνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο κε επθνιία, απφ ηνλ δηθφ ηνπο ρψξν, εμνηθνλνκψληαο 

ρξφλν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπο ζηελ Σξάπεδα, αζθάιεηα θαη 

άκεζε εμππεξέηεζε, δεκηνχξγεζε ην 2006 ην attica e-banking. Οη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη νη θάησζελ: 

 

 Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηα ζηνηρεία, ηα ππφινηπα θαη ηηο θηλήζεηο 

ησλ ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, πνπ ηεξνχληαη ζηελ Attica Bank. 

 

 Μεηαθνξέο θεθαιαίσλ κεηαμχ πξνδεισκέλσλ ινγαξηαζκψλ ζηελ 

Attica Bank ή θαη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ απφ πξνδεισκέλν 

ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, πνπ ηεξείηαη ζηελ Attica Bank. 
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 Δκβάζκαηα κε πιεξσκή ζε κεηξεηά ζε Καηάζηεκα ηεο Attica Bank. 

 

 Δκβάζκαηα κε πιεξσκή ζε κεηξεηά ζε άιιε Τξάπεδα ζηελ Διιάδα, 

εληαγκέλε ζην ζχζηεκα DIAS CREDIT TRANSFER. 

 

 Δκβάζκαηα κε απηόκαηε πίζησζε ινγαξηαζκνύ ζε άιιε Τξάπεδα 

ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό εληαγκέλε ζην ζχζηεκα DIAS 

CREDIT TRANSFER. 

 

 Πιεξσκέο νθεηιώλ πνπ αθνξνχλ: 

 Πηζησηηθέο θάξηεο εθδφζεσο Attica Bank ησλ πειάησλ ηεο 

ή ηξίησλ. 

 Αλνηρηά δάλεηα εθδφζεσο Attica Bank ησλ πειάησλ ηεο ή 

ηξίησλ. 

 Πιεξσκέο νθεηιψλ ζην δεκφζην. 

 Πιεξσκέο ζπλδξνκψλ. 

 Πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ εηαηξεηψλ ηειεθσλίαο. 

 

 Πάγηεο εληνιέο ζε ινγαξηαζκνύο θνηλήο σθέιεηαο (ΟΣΔ, 8ΔΖ, 

ΔΤ8ΑΠ, ΔΤΑΘ, ΟΑΔΔ). 

 

 Αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε θαξλέ επηηαγώλ, ελεκέξσζε γηα ηελ 

εμέιημε ηεο αίηεζεο. 
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5.8 Σξάπεδα Κύπξνπ                                                                          

Οη ππεξεζίεο mobile banking ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη λα 

πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο απφ ην θηλεηφ φπνηε ην επηζπκεί, νπνπδήπνηε 

θαη αλ βξίζθεηαη, κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ θαη απφ νπνηνδήπνηε θηλεηφ 

κε ζχλδεζε ή θάξηα. Απνζηέιινληαο έλα θσδηθνπνηεκέλν κήλπκα απφ 

ην θηλεηφ ηειέθσλν ζηελ ππεξεζία, ν πειάηεο κπνξεί λα εθηειεί άκεζα 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ ζπλαιιαγέο: 

 Δλεκέξσζε ππνινίπνπ γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ινγαξηαζκνύο 

 Μεηαθνξά πνζνύ κεηαμύ ησλ ινγαξηαζκώλ 

 Απνζηνιή αλαιπηηθήο θίλεζεο ινγαξηαζκνύ (mini statement) 

 Παξαγγειία αλαιπηηθήο θίλεζεο (statement) γηα ζπγθεθξηκέλν 

ινγαξηαζκό 

 Aιιαγή θσδηθνύ (password) 

 

Δπίζεο, κέζσ ηεο ππεξεζίαο πξνεπηιεγκέλσλ εηδνπνηήζεσλ (alerts), ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ιακβάλεη κελχκαηα γηα ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο. Πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο παξαπάλσ 

ππεξεζίεο νη πειάηεο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ 

έλα απφ ηα θαηαζηήκαηά ηεο θαη ζα απνθηήζνπλ πξφζβαζε, κε ηε ρξήζε 

ηνπ αξηζκνχ ηεο ρξεσζηηθήο ηνπο θάξηαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ 

ηνπο (PIN).  
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5.9 Millennium Bank 

Παξφιν πνπ είλαη λενεηζεξρφκελε ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν, ε Millennium 

Bank έρεη δεκηνπξγήζεη έλα αληαγσληζηηθφ παθέην ππεξεζηψλ 

ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο κέζσ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο IVR φιν ην 

24σξν κε ηε βνήζεηα εθπξνζψπνπ ηεο. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

είλαη αξθεηέο, κε ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ηακηεπηεξίνπ θαη ηελ 

πξνζζήθε ζπλδηθαηνχρνπ ζε ινγαξηαζκνχο. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αηηεζεί ηφζν 

γηα δαλεηαθά φζν θαη γηα θαηαζεηηθά πξντφληα ηεο  ηξάπεδαο. Ο πειάηεο 

κε ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ζηελ Millennium Bank, απνθηά άκεζε 

πξφζβαζε θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε παξαιακβάλεη ηνλ θσδηθφ πειάηε 

θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ  PIN. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, απηή πεξηνξίδεηαη ζην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο. Σέινο, έλα κεηνλέθηεκα, 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεκεησζεί, είλαη ε εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζηνπο 

πξνζσπηθνχο θσδηθνχο, φπσο κπινθάξηζκα ή κε απνκλεκφλεπζε, πνπ 

επηβάιιεη ηελ ππνρξεσηηθή επίζθεςε ζε έλα απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο 

ηξάπεδαο.    

 

 

 

  

5.10 Aspis Bank                                                                                                                                                  

Ζ Aspis Bank παξνπζίαζε 

ην 2001 ην Phone Banking, σο 

πξφηαζε γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηειεθψλνπ. Με έλα 
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ηειεθψλεκα νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα  λα εθηειέζνπλ γξήγνξα 

θαη κε αζθάιεηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ επηζπκνχλ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη 

νη εμήο: 

 

 Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ινγαξηαζκώλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηνπο.  

 Αλάιπζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνύ.  

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκώλ.  

 Αλάιπζε θαη ελεκέξσζε ησλ δαλεηαθώλ ινγαξηαζκώλ.  

 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη 

πειάηεο κε ηελ ηξάπεδα.  

 Online κεηαθνξά ρξεκάησλ κεηαμύ ησλ ινγαξηαζκώλ.  

 Online απνζηνιέο εκβαζκάησλ, είηε κέζα ζην δίθηπν Καηαζηεκάησλ 

ηεο Aspis Bank, είηε ζε άιιε Τξάπεδα.  

 Online πιεξσκέο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο, θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο.  

 Αλάζεζε Παγίσλ Δληνιώλ γηα πιεξσκέο Γ.Δ.Η., Ο.Τ.Δ., Δ.ΥΓ.ΑΠ., 

Κηλεηήο Τειεθσλίαο, Αζθαιίζηξσλ θ.ά.  

 Online δηαρείξηζε θσδηθνύ επηβεβαίσζεο ζπλαιιαγήο. 

 Online δηαρείξηζε πξνζσπηθνύ θσδηθνύ πξόζβαζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εγγξαθή, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε θάπνην 

θαηάζηεκα ηεο Aspis Bank, απφ ην νπνίν γίλεηαη θαη ε παξαιαβή ηνπ 

ηειεθσληθνχ θσδηθνχ T-PIN γηα ηελ πξφζβαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία. Δπηπιένλ,  ην επίπεδν αζθαιείαο είλαη ρακειφ, θαζψο θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο απφηεινχλ 

βαζηθά κεηνλεθηήκαηα, αθνχ ην θηλεηφ ηειέθσλν κπνξεί λα δψζεη ηε 
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δπλαηφηεηα 24σξεο πξφζβαζεο ζηελ ηξάπεδα. Σέινο, ζχληνκα ζα είλαη 

δηαζέζηκε θαη ε ππεξεζία Mobile Banking ηεο Aspis Bank κε ηελ 

αληαιιαγή κελπκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 

      MOBILE PAYMENT 
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θνπόο θεθαιαίνπ 

 

ην παξαθάησ θεθάιαην ζα ζπδεηεζνύλ θαη ζα αλαιπζνύλ νη βαζηθέο 

αξρέο θαη εθαξκνγέο ηνπ Mobile Payment. Δηδηθόηεξα, ν αλαγλώζηεο 

κέζα από απηό ην θείκελν ζα απνθηήζεη γλώζε γηα ηηο ππεξεζίεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο κεζόδνπο αζθαιείαο ηνπ 

Mobile Payment. Σέινο, ζα κπνξέζεη λα ελεκεξσζεί ηόζν γηα ηε 

βαζηθή αξρηηεθηνληθή, όζν θαη γηα ηνπο ηύπνπο ζπλαιιαγώλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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6.1 Βαζηθέο Αξρέο 

Ζ πιεξσκή κέζσ θηλεηήο ζπζθεπήο, γλσζηή κε ηνλ φξν «m-payment», 

ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο ε λέα εθαξκνγή πνπ ζα δψζεη λέα ψζεζε 

ππεξεζίεο m-commerce. Έλαο αθξηβήο  νξηζκφο ηνπ m-payment έρεη 

δνζεί απφ ην Mobile Payment Forum, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «σο m-

payment νξίδεηαη ε κεηαθνξά κε ειεθηξνληθά κέζα κηαο πιεξσκήο από 

ηνλ πιεξσηή ζηνλ απνδέθηε ηεο πιεξσκήο κέζσ ηεο ρξήζεο κηαο θηλεηήο 

ζπζθεπήο, κέζσ ηεο νπνίαο ζηέιλνληαη θαη ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο δηά 

κέζνπ κηαο αζύξκαηεο δεύμεο».  

 

χκθσλα κε ηελ Celent, κηα εηαηξεία έξεπλαο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, 

ην 2004 νη ρξήζηεο, πνπ έθαλαλ ρξήζε ηεο θηλεηήο ηνπο ζπζθεπήο γηα 

πιεξσκέο, έθηαζαλ ηα 60 εθαηνκκχξηα, ελψ κηα αλάινγε έξεπλα απφ ηηο 

εηαηξείεο Visa International θαη Boston Consulting έδεημε, φηη ην 2004 ν 

φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ απφ m-commerce απμήζεθε απφ 38 

εθαηνκκχξηα, πνπ ήηαλ ην 2002, ζε 128 εθαηνκκχξηα. ηε ζπλέρεηα 

παξαζέηνληαη νη ππεξεζίεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, κε ηηο νπνίεο ν 
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ρξήζηεο κπνξεί λα ζηεξηρζεί γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα  m-payment 

ζπλαιιαγή: 

 

 SMS 

o Γεκηνπξγήζεθε γηα απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ κεηαμχ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

 

 WAP 

o Απνηειεί κηα ηερλνινγία, ε νπνία παξέρεη έλα κεραληζκφ 

γηα ηελ έθζεζε πιεξνθνξίαο απφ ην Internet ζε κηα θηλεηή 

ζπζθεπή. Απηφ γίλεηαη κεηαθξάδνληαο ηελ πιεξνθνξία 

απηή ζε έλα format θαηάιιειν γηα λα εκθαλίδεηαη ζηηο 

νζφλεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. 

 

 i-mode 

o Απνηειεί κηα αζχξκαηε ηερλνινγία, πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο Internet κέζσ ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. 

 

 USSD 

o Δίλαη αλάινγν κε ην SMS, αιιά βαζηθά είλαη κφλν κηα 

ππεξεζία απνζήθεπζεο θαη πξνψζεζεο. 

 

 Cell Broadcast 

o Δίλαη κηα ηερλνινγία, ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε γηα 

ηαπηφρξνλε παξάδνζε κηθξψλ κελπκάησλ ζε πνιιαπινχο 

ρξήζηεο κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
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 SIM Toolkit 

o Δίλαη πξνγξακκαηηζκέλν κέζα ζε κηα θάξηα SIM, φπνπ ηεο 

επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κηα αληαιιαγή κεηαμχ κηαο 

δηθηπαθήο εθαξκνγήο θαη ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. 

 

 Web Clipping 

o Ζ ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξάδνζε web-

based πιεξνθνξηψλ ζε ζπζθεπέο κέζσ ζπγρξνληζκνχ ή 

αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. 

 

 

 MexE 

o Απνηειεί ελζσκάησζε ηεο Java Virtual Machine ζην θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη επηηξέπεη πξνγξακκαηηζκφ νινθιεξσκέλσλ 

εθαξκνγψλ. 

 

 

 

 

6.2 Χαξαθηεξηζηηθά θαη θαηεγνξίεο m-payment 

Σν m-payment κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κέζα απφ δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην πεξηβάιινλ ζπλαιιαγήο, ν ρξφλνο πιεξσκήο,  

ε κέζνδνο ξχζκηζεο ζπλαιιαγήο, ν ηχπνο ζπλαιιαγήο, ε βαζηθή 

αξρηηεθηνληθή θαη ε αζθάιεηα, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ακέζσο παξαθάησ:  
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 Πεξηβάιινλ πλαιιαγήο 

 ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνδφκελε ηειεπηθνηλσληαθή 

ηερλνινγία θαη δηαθξίλεηαη ζε 3 θαηεγνξίεο: 

 Απνκαθξπζκέλν Πεξηβάιινλ (Remote 

Environment) 

 

 Σνπηθό Πεξηβάιινλ (Local Environment) 

 

 Πξνζσπηθό Πεξηβάιινλ (Personal 

Environment) 

 

 

 Υξόλνο πλαιιαγήο 

 Έρεη αληίθηππν ζην κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηε ζπλαιιαγή. Δπίζεο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

δηαθξίλνληαη 3 θαηεγνξίεο: 

 Pay-before (Γπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα θάλεη 

ηειεθσλήκαηα, φζν ππάξρνπλ ρξήκαηα ζηε 

SIM θάξηα ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ) 

 

 Pay-now (Κάξηα ρξέσζεο πνπ επηηξέπεη αγνξέο 

ζε έλα Point Of Sale (POS), φπσο έλαο ζηαζκφο 

θαπζίκσλ) 

 

 Pay-later (Μεηά ηελ επηβεβαίσζε απφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ PIN, ην πνζφ ρξεψλεηαη ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε.Οη πηζησηηθέο θάξηεο 

θαη ηα check αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θαηεγνξία 

απηή) 
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 Πέξα απφ ηελ ηειεπηθνηλσληαθή ηερλνινγία θαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο, ε πιεξσκή κέζσ θηλεηήο ζπζθεπήο 

κπνξεί λα ρσξηζηεί θαη ζηηο επφκελεο θαηεγνξίεο; 

 Σύπνο Πεξηερνκέλνπ (Content Type) 

 Αμία Πεξηερνκέλνπ (Content Value) 

 Σύπνο πλαιιαγήο (Transaction Type) 

 Μέζνδνο Ρύζκηζεο πλαιιαγήο (Transaction 

Settlement Method) 

 

 Μέζνδνο Ρύζκηζεο πλαιιαγήο 

 Ζ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ δηαρσξίδεη ηηο δηάθνξεο 

κεζφδνπο δηαθαλνληζκνχ ηεο πιεξσκήο ζε: 

 Pre-paid (debit): Ο θαηαλαισηήο πιεξψλεη 

πξνθαηαβνιηθά ην πεξηερφκελν πνπ 

επηζπκνχλ. 

 

 Post-paid (credit): Ο θαηαλαισηήο 

ιακβάλεη ην πεξηερφκελν θαη ην 

θαηαλαιψλεη πξνηνχ ην πιεξψζεη. 

 

 

 Σύπνο πλαιιαγήο 

 Οη ζπλήζεηο ηχπνη κηαο ζπλαιιαγήο m-payment είλαη 

νη εμήο: 

 Pay Per View (PPV): Ο θαηαλαισηήο πιεξψλεη 

κηα θνξά γηα θάζε εηθφλα ή αχμεζε ηνπ 

επηζπκεηνχ πεξηερνκέλνπ. 
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 Pay Per Unit (PPU): Ο θαηαλαισηήο πιεξψλεη 

κηα θνξά γηα θάζε κνλάδα πνπ νινθιεξψλεηαη 

κε επηηπρία ζχκθσλα κε ηνλ πάξνρν 

πεξηερνκέλνπ. 

 

 Recurrent Subscription: Ο θαηαλαισηήο 

πιεξψλεη έλα πεξηνδηθφ πνζφ γηα λα έρεη 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ζε απεξηφξηζηε 

βάζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

 

 

 Βαζηθή Αξρηηεθηνληθή M-payment 

 Οη δηαθξηηνί ιφγνη πνπ ππάξρνπλ θαη πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ζηελ ηερλνινγία ηνπ m-payment είλαη 

νη παξαθάησ: 

 Ο ρξήζηεο ή θαηαλαισηήο (consumer): Δίλαη ν 

θάηνρνο ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο  θαη απηφο πνπ 

αγνξάδεη πεξηερφκελν ή ππεξεζίεο απφ ηνλ 

πάξνρνπεξηερνκέλνπ. 

 

 Ο πάξνρνο πεξηερνκέλνπ (content provider) ή 

έκπνξνο (merchant): Δίλαη έλα άηνκν ή έλαο 

νξγαληζκφο πνπ πνπιάεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ή θπζηθά πξντφληα ζηνπο πειάηεο. 

 

 Ο Trusted Third Party (TTP): Δίλαη κηα εηαηξεία 

πνπ εθηειεί ηελ επηθχξσζε θαη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε ησλ κεξψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη 
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θαη ην δηαθαλνληζκφ ηεο πιεξσκήο. Ο TTP  

κπνξεί λα είλαη operators δηθηχνπ, ηξάπεδεο ή 

εηαηξείεο πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

 

 Ο πάξνρνο ππεξεζίαο πιεξσκήο (Payment 

Service Provider – PSP): Δίλαη ε θεληξηθή 

νληφηεηα, ππεχζπλε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

πιεξσκήο. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

κήλπκα πιεξσκήο, πνπ αξρηθνπνηείηαη απφ ηελ 

θηλεηή ζπζθεπή, λα δξνκνινγεζεί πξνο ην TTP. 

 

 

 Αζθάιεηα ζην M-payment 

 Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αζθάιεηα ζην m-

payment, κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ηξεηο βαζηθέο 

πεξηνρέο: 

 Ο θαηαλαισηήο 

 Σν κέζν κεηαμύ θαηαλαισηή θαη πσιεηή 

 Ο πσιεηήο 

 

Αθφκε, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ρξεζηκνπνηείηαη θαη εδψ ε κέζνδνο ηεο 

θξππηνγξάθεζεο, γηα λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ζε κηα 

ζπλαιιαγή. 

6.3 Δθαξκνγέο m-payment   

Γεληθά, νη m-payment εθαξκνγέο πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα παξαθάησ 

βαζηθά θξηηήξηα: 

 

o Πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 
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o Μείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

o Υξεζηκνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ. 

o Δλαξκφληζε ηεο αζθάιεηαο κε ηελ έθζεζε ζε δηάθνξνπο 

θηλδχλνπο. 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο εθαξκνγέο ηνπ m-payment είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 iPIN 

 Ζ ηερλνινγία iPIN Payment είλαη κηα νινθιεξσκέλε 

πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο πιεξσκήο. Σα 4 βαζηθά ινγηζκηθά 

ζηνηρεία ηεο ηερλνινγίαο απηήο είλαη: 

 The Commerce Router. (Γηαρεηξίδεηαη ηηο ζπλαιιαγέο 

θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ). 

 

 The Billing Engine. (Δθηειεί ππνινγηζκνχο γηα ηέιε 

ζπλαιιαγψλ θαη παξάγεη απνηειέζκαηα γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ππνινγηζκψλ, πνπ αθνξνχλ ηνπο 

δηαθαλνληζκνχο ησλ ζπλαιιαγψλ). 

 

 The Merchant POS Controller. (Απνηειεί ην 

ινγηζκηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη ζην πξαγκαηηθφ ή 

εηθνληθφ POS. Δπίζεο, ελεξγνπνηεί ηελ πξνψζεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ζπλαιιαγέο απφ θαη πξνο ηνλ 

Commerce Router). 

 The Business Intelligent Module. (Βνεζάεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ). 
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 PAYPAL 

 Ζ εθαξκνγή απηή απνηειεί κηα ιχζε ειεθηξνληθήο 

πιεξσκήο, πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα κεηέρεη ζε ζπλαιιαγέο 

ρξεκάησλ 

ζηέιλνλη

αο ζηνλ 

απνδέθηε 

ησλ 

ρξεκάησλ 

έλα e-

mail. Σν 

πνζφ ησλ 

ρξεκάησλ

, πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί, κπνξεί λα ρξεσζεί ζε κηα 

πηζησηηθή θάξηα, ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο ή ζε έλαλ Paypal 

ινγαξηαζκφ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ιήςεο ρξεκάησλ, ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε check ή άκεζε κεηαθνξά ζηνλ 

πξνζσπηθφ Paypal ινγαξηαζκφ. 

 

 Οη ρξήζηεο δελ πιεξψλνπλ εηήζηα ζπλδξνκή, ελψ κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε αξθεηά κνληέια ινγαξηαζκψλ, ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ 

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

θνπόο Κεθαιαίνπ 

 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο εθαξκνγήο 

mobile banking, ζα γίλεη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηνπο θαλόλεο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ όιεο ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο κέζσ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ. Ο αλαγλώζηεο κέζα από απηό ην θεθάιαην ζα κπνξέζεη λα 
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ελεκεξσζεί γηα ηα λνκνζεηηθά κέηξα  πνπ ιακβάλνληαη θαη ηζρύνπλ 

ζηελ ππεξεζία m-banking θαη m-payment, θαζώο θαη γεληθόηεξα ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Θεζκηθό πιαίζην ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο  

Ο Κψδηθαο Σξαπεδηθήο Γενληνινγίαο απνηειεί πξσηνπνξηαθφ έξγν θαη 

θαιχπηεη έλα επξχηαην θάζκα ηξαπεδηθψλ ζεκάησλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

θαηαλαισηή. Καηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ, ε νπνία είλαη αλαγθαία, είλαη 

αλακθηζβήηεηα επηβεβιεκέλν λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαθαηλφκελεο 
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πξννπηηθέο θαη νη ηάζεηο εμέιημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ θαη 

πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ γεληθφηεξα, δηφηη ν ΚΣΓ, σο 

θσδηθνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο 

αθνινπζνχληαη θαηά ηελ παξνρή ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, πξέπεη λα 

έρεη θαηαξρήλ θαη θαηά ην δπλαηφλ δηαρξνληθή εθαξκνγή. 

 

Γηα λα αληηκεησπίζνπλ νη ηξάπεδεο ηνλ επηβαιιφκελν απφ ην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ αληαγσληζκφ θαη λα επηηχρνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ ιφγν 

χπαξμήο ηνπο, δειαδή ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ, είλαη 

απαξαίηεην λα επηζηξαηεχζνπλ ηηο αλαγθαίεο πιηθέο θαη εζηθέο δπλάκεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ο 

ΚΣΓ αζθαιψο ζπλέβαιε θαη ζα ζπκβάιεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζην 

κέιινλ κε ηηο αξρέο ηνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ θαιήο ηξαπεδηθήο 

πξαθηηθήο: 

 ζηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ 

 ζηελ πξνζηαζία ηνπ απινχ επελδπηή-θαηαλαισηή 

 ζηελ εδξαίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο 

παξερφκελεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα καο 

 

Γηα ηελ επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ειεθηξνληθέο εξγαζίεο, δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο θιάδνο ηνπ δηθαίνπ, ην 

ιεγφκελν ειεθηξνληθφ δίθαην. Με ιίγα ιφγηα, ειεθηξνληθφ δίθαην είλαη ν 

επηζηεκνληθφο θιάδνο, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο εθείλεο 

έλλνκεο ζρέζεηο πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο 

θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Σν ειεθηξνληθφ δίθαην, σο ζχλνιν ησλ 
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θαλφλσλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ αλαθπνκέλσλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο ελλφκσλ ζρέζεσλ, απνηειεί έλα κεξηθφηεξν ηνκέα ηνπ 

φινπ δηθαηηθνχ νηθνδνκήκαηνο, δηαθξηλφκελν απφ απηφ κε βάζε ηελ 

εηδηθφηεξε πξνβιεκαηηθή ηνπ, δειαδή ηελ ελαζρφιεζε κε ηα λνκηθά 

πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί ε 

έιιεηςε εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ζηα δηάθνξα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, 

αιιά θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηεο αγνξάο, ε ΔΔ εμέδσζε ηελ Οδεγία 

1999/93/ΔΚ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. Ζ 

Οδεγία απηή ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ εζσηεξηθφ δίθαην κε ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001. 

 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο απηήο, νξίδεηαη 

ε έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί θαη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο: 

 ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα 

 είλαη ηθαλή λα ηαπηνπνηήζεη ηνλ ππνγξάθνληα 

 δεκηνπξγείηαη κε κέζα πνπ ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη 

ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν 

 ζπλδέεηαη κε δεδνκέλα, ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα κπνξεί λα εληνπηζηεί νπνηαδήπνηε επαθφινπζε αιινίσζε 

ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ. 
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Δπηπξνζζέησο, δχν είλαη νη ζηφρνη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή: 

 Αθελφο λα δεκηνπξγεζεί έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην, πνπ ζα 

εγγπάηαη ηελ απξφζθνπε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο ζηελ εληαία αγνξά, ρσξίο εζληθέο λνκνζεηηθέο 

απνθιίζεηο. 

 

 Αθεηέξνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ζπλνρή κεηαμχ ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο Οδεγίαο γηα ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

 

Οη ζρεηηθέο Οδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί, είλαη νη αθφινπζεο: 

 Οη Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάιεςε θαη άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απφ θνηλνηηθά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα: 

- ε ηξαπεδηθή Οδεγία 2000/12/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη 

ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

 Οη θνηλνηηθέο πξάμεηο, πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ 

πιεξσκψλ: 

- ε ζχζηαζε 97/489/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε κέζα ειεθηξνληθήο 

πιεξσκήο θαη ηζρχνπλ φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ εθδφηε 

θαη θαηφρνπ. 

 

 Χο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κε ηδξχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ηζρχεη ν λφκνο 3148/2003, ν νπνίνο 
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ελζσκάησζε ηηο Οδεγίεο 2000/46 θαη 2000/28 γηα ην ειεθηξνληθφ 

ρξήκα. 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθή κε ηηο παξαπάλσ Οδεγίεο, είλαη θαη ε Οδεγία 

2002/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, κε ηελ νπνία νινθιεξψλεηαη ε πξνζηαζία, 

ζσξαθίδεηαη ε ηδησηηθή δσή ηνπ πειάηε θαη εμαζθαιίδνληαη ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Με ηελ 

Οδεγία απηή πξνζηαηεχνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ 

ηελ επεμεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 

δηαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε επηθνηλσλία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ησλ 

εμνπιηζκψλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Κνηλφηεηα. 

(άξζξν 1 παξ.1) 

 

Σν θελφ απφ ηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία  ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηεο αλάπηπμεο 

ηεο ηερλνινγίαο θαη κε ελδερφκελν ηελ ηπρφλ δηείζδπζε  θαη παξαβίαζε 

ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο ηνπ αηφκνπ ήξζε λα θαιχςεη ην άξζξν 9Α ηνπ 

πληάγκαηνο κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ ζηηο 6/04/2001. χκθσλα κε 

απηφ ην άξζξν, νξίδεηαη φηη «θαζέλαο έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

δηαζθαιίδεηαη απφ αλεμάξηεηε αξρή πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί». 
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Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ππάγεηαη, σο ηξαπεδηθή 

εξγαζία, ζηελ επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηηο Οδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Δθαξκφδνληαη 

ζπλεπψο ζε απηήλ ε λνκνζεζία γηα ηελ επνπηεία ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, νη δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη 

νη δηαηάμεηο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

7.2 Θεζκηθό πιαίζην mobile banking 

Όζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ππεξεζίαο mobile banking δελ είλαη 

επαξθέο θαη εθηελέο, φπσο εθείλν ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ίζσο 

επεηδή απνηειεί κηα θαηλνηφκν κνξθή δηεθπεξαίσζεο  ηξαπεδηθψλ 
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εξγαζηψλ ζηε ρψξα καο. Δπνκέλσο, θχξηνη θιάδνη ηνπ δηθαίνπ πνπ 

δηέπνπλ ην mobile banking είλαη: 

 

 Ζ λνκνζεζία γηα ηε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία. 

 

 Ζ λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 

 

 Ζ λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ξπζκίδνληαη, επίζεο, απφ ηελ 

Οδεγία 2000/31 γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ε νπνία εηζάγεη ηελ αξρή 

ηνπ «θξάηνπο πξνέιεπζεο», ζπλεπψο θαη ην  mobile banking ππάγεηαη 

ζηελ ηξαπεδηθή λνκνζεζία ηνπ  «θξάηνπο πξνέιεπζεο». Καηά ηα 

αλσηέξσ ε πξαγκαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ δηέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή θαη θνηλνηηθή ηξαπεδηθή θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή λνκνζεζία. Παξάιιεια, εθαξκφδνληαη ν λφκνο 

3601/07 πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ πξντζρχζαληα λφκν 2076/1992 γηα ηα 

ρξεκαηνδνηηθά θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη 

νη θαη’εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Αθφκε, σο 

πξνο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο εθαξκφδεηαη ν λφκνο 2396/1996.  

 

 

 

Σέινο, σο πξνο ηελ εμ απνζηάζεσο εκπνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο εμεδφζε ε Οδεγία 2002/65/ΔΚ. Ζ 

ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο απηήο ζην ειιεληθφ δίθαην νινθιεξψλεη ην 
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λνκηθφ πιέγκα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο.  

 

 

 

 

7.3 Θεζκηθό πιαίζην mobile payment  

Γπζηπρψο, φπσο θαη ζηελ ππεξεζία  mobile banking, έηζη θαη ζηνλ ηξφπν 

πιεξσκήο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (mobile payment) δελ ππάξρεη 

«πινχζην» λνκνζεηηθφ πιαίζην. πγθεθξηκέλα, ηα λνκηθά ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο ζην  m-payment 

ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: 

 

 Θέκαηα πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ. 

 Σξφπνπο πιεξσκήο δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Ρπζκηζηηθά πιαίζηα ηεο αγνξάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-  

ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

 

 

 

 

θνπόο θεθαιαίνπ 
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ην θεθάιαην απηό ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζύλνςε όισλ ησλ 

ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δπίζεο, κέζα 

από ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζα δηαηππσζνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν  

θεθάιαην, ν αλαγλώζηεο ζα κπνξέζεη λα ελεκεξσζεί ηόζν γηα 

πξνεγνύκελεο όζν θαη γηα επόκελεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο 

ρξήζεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ, κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε ηξαπεδηθώλ 

εξγαζηώλ, ε νπνία απεηθνλίδεηαη κέζα από ζρεδηαγξάκκαηα. 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ 
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χκθσλα κε παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε άιινπο ππνινγηζηέο, κε απνθιεηζηηθά 

κηζζσκέλεο γξακκέο αιιά θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, επέηξεςαλ λα 

επέιζεη κηα ζεκαληηθή ηζηνξηθή αιιαγή ζηελ αγνξά θαη ζηελ νηθνλνκία. 

Γηα πνιινχο δε επηζηήκνλεο θαη αλαιπηέο ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο 

απνηέιεζε κηα αθφκε επαλάζηαζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ηηο 

ζπλαιιαγέο, γλσζηή σο «Νέα Οηθνλνκία». 

 

Ζ «Νέα Οηθνλνκία» ζπλδέεηαη κε ην λέν ηερλνινγηθφ ζθεληθφ 

ζπλεξγαζίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

αλαπηχζζεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηκήκα δε απηνχ απνηειεί ε 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, ηφζν ζε επίπεδν εμαηνκηθεπκέλσλ 

θαηαλαισηηθψλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο – retailing, φζν θαη ε ζχγρξνλσλ 

κνξθψλ καδηθή δηαηξαπεδηθή κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε θεθαιαίσλ κε 

ειεθηξνληθέο δηαηξαπεδηθέο πιεξσκέο ζε ζρεδφλ φιν ηνλ πιαλήηε. 

 

Ζ εκπηζηνζχλε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλαπηχρζεθε κε ηνλ θαηξφ. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο ηεο, εηδηθά δε ζηε κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην δηαδίθηπν. 

Καζψο νη ππεξεζίεο, πνπ παξέρνληαη κέζα απφ ην δηαδίθηπν, ζα γίλνληαη 

πην αμηφπηζηεο θαη αζθαιείο, απηέο ηειηθά ζα απνηειέζνπλ ηα ζεκέιηα 

γηα απφθηεζε εκπεηξίαο θαη γλψζεο γχξσ απφ ηηο ζεκεξηλέο θαηλνηνκίεο. 

Σν e-banking, απνηειψληαο ηκήκα ηνπ παγθφζκηνπ θνηλσληθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη θαη επεξεάδνληαο ην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, δελ είλαη παλάθεηα νχηε απεηιή, αιιά 

απνηειεί ηε θπζηθή εμέιημε ησλ πθηζηακέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηάζεσλ. 
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Ζ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ ηα αθνξνχλ θαηέζηε αλαγθαία ιφγσ ηεο ξαγδαίαο 

εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν 

αίηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

θηλδχλσλ απφ ηελ θαηάρξεζε θαηά ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ 

«πιεξνθνξηθνχ απηνθαζαξηζκνχ». Με βάζε ηελ έλλνηα απηή 

δηακνξθψζεθε ην θνηλνηηθφ θαη εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Σν e-banking ππφζρεηαη ηελ επαλάζηαζε ζηηο ηξαπεδηθέο θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ηα 

θπζηθά πξφζσπα, θαζψο κεηαθέξεη ηελ ηξάπεδα ζηελ νζφλε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή άιινπ θιεηζηνχ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα δηεθπεξαίσζεο 

ελφο δηεπξπλφκελνπ ζπλερψο αξηζκνχ ζπλαιιαγψλ γξήγνξα θαη κε 

αζθάιεηα, εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ην 24σξν. Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

εμάιινπ αλαπηχρζεθε θαη ζην επίπεδν θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πξνο ηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή, φπσο  είλαη ην ειεθηξνληθφ ρξήκα. 

 

χκθσλα κε έξεπλεο, νη ππεξεζίεο mobile banking απνηεινχλ κηα πνιιά 

ππνζρφκελε αγνξά γηα ηελ επξσπατθή ιηαληθή ηξαπεδηθή αιιά θαη ηα 

ηειεπηθνηλσληαθά  δίθηπα. Πνιιέο ηξάπεδεο έρνπλ επελδχζεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζεσξψληαο πσο ζα απνηειέζνπλ έλα αθφκε θαλάιη 

απηφ-εμππεξέηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Όπσο ηνλίδνπλ νη αλαιπηέο, νη 

ηξάπεδεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο mobile banking πξέπεη λα 

θαηαζηήζνπλ ζαθέο ζηνπο πειάηεο ηνπο ηελ απιφηεηα θαη ηελ 

εγθπξφηεηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη λα γίλεη ζπλείδεζε ησλ 
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θαηαλαισηψλ, φηη απηέο νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη νπνπδήπνηε θαη 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

 

Οη επηθεθαιείο ησλ ηκεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ πνιιά γηα λα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα. Γνπιεχνληαο απφ θνηλνχ 

καδί κε  ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ ησλ ηξαπεδψλ, κπνξνχλ λα πείζνπλ ηνπο 

πειάηεο ηνπο γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 

mobile banking. Δπίζεο, κπνξνχλ λα απνδείμνπλ κε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα ηελ ππεξαμία απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη λα 

εζηηάζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πειαηψλ, φπσο είλαη νη λένη ζε 

ειηθία  θαη ηερλνινγηθά εγγξάκαηνη ρξήζηεο θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ 

πνηθηιία ππεξεζηψλ mobile banking, πξνσζψληαο έγθπξεο θαη ρσξίο 

ρξνληθνχο θαη ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο ππεξεζίεο. 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε ρξήζε ππεξεζηώλ mobile banking ζηελ 

Δπξώπε αλά ειηθία 

 

Σα εξσηήκαηα θαη νη πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ είζνδν ηεο 

ππεξεζίαο m-payment ζηελ αγνξά ζπλαιιαγήο θαη πιεξσκήο είλαη 

πνιιά ηφζν γηα ηηο εηαηξείεο φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Βαζηθφ 
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εξψηεκα, γηα παξάδεηγκα, απνηειεί αλ ζα πξέπεη νη εηαηξείεο 

ηειεπηθνηλσληψλ - νη νπνίεο έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη κηα ζεκαληηθή 

ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ θαη έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξα κνληέια 

ρξέσζεο – λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ζπζηεκάησλ πιεξσκήο. 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ην θφζηνο πνπ εηζάγεη ην m-payment, 

ηδηαίηεξα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε. Ο ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα 

βεβαησζεί γηα ην θφζηνο ρξήζεο ηεο εθάζηνηε κεζφδνπ πιεξσκήο, αθφκα 

θαη γηα ηελ πεξίπησζε αλαβάζκηζεο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ θηλεηνχ ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο παξνρείο πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ, αλ ηνπο 

ζπκθέξεη ε εηζαγσγή κηαο κεζφδνπ πιεξσκήο ζηηο ππάξρνπζεο 

εθαξκνγέο m-commerce θαη γηα ην αλ είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ ηα 

αλάινγα ηέιε πξνο ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο πιεξσκήο. 

 

Παξ’φια ηα επηθείκελα νθέιε, νη πξνβιέςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ m-

payment εθαξκνγψλ ζην άκεζν κέιινλ δελ είλαη ηδηαίηεξα επνίσλεο, 

θαζψο ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα απνηεινχλ ηα πξνβιεπφκελα ηέιε ηφζν 

πξνο ηνπο κεζάδνληεο φζν θαη  πξνο ηνπο παξφρνπο ηνπ θηλεηνχ δηθηχνπ. 

Δπηπξνζζέησο, ηα θηλεηά ηειέθσλα δελ είλαη νινθιεξσηηθά αμηφπηζηα, 

αθνχ δελ παξέρνπλ ζπλερή θάιπςε ζήκαηνο, ελψ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ 

επηπινθέο ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία. 

 

Οη θιάδνη ηνπ δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ην e-banking είλαη θαηά θχξην ιφγν: 

 Ζ λνκνζεζία γηα ηε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία. 

 

 Ζ λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 
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 Ζ λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Παξά ηα ζεκαληηθά, φκσο, βήκαηα ηνπ θνηλνηηθνχ θαη Έιιελα λνκνζέηε 

πξνο ηελ ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αλάγθε ζέζπηζεο 

ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, κε έκθαζε ηδίσο ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

αζζελέζηεξνπ  ζπκβαιιφκελνπ. Πξαθηηθή έθθξαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο  

ηεο αλάγθεο απηήο απνηειεί ε εθπφλεζε ηνπ Κψδηθα Σξαπεδηθήο 

Γενληνινγίαο, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΦΟΡΑ ΧΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Παξαθάησ ζα απεηθνληζηνχλ δηάθνξα ζρεδηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ρξήζεο ηφζν ηεο ππεξεζίαο mobile banking 

φζν θαη γεληθφηεξα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 
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ύγθξηζε πνζνζηώλ ρξήζεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη mobile banking θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηώλ 2006-2010. 
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Αλνδηθή πνξεία ζηε ρξήζε mobile banking από ρξήζηεο ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2000-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ύγθξηζε πνζνζηώλ ρξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο είηε γηα ρξήζε δηαδηθηύνπ είηε γηα 

δηεθπεξαίσζε ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ 2007-2010 – Αλνδηθή 

πνξεία ηεο ρξήζεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηξαπεδηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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εκαληηθή αλνδηθή πνξεία ηεο πηνζέηεζεο ηεο ππεξεζίαο mobile banking ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία (2000-2009). 
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Παξνπζίαζε ρξήζεο mobile banking ζηελ Ακεξηθή ηα έηε 2007-2010, αιιά θαη 

κειινληηθή πξόβιεςε ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ηα έηε 2011-2012. 
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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 

ε απηφ ην ζεκείν, κε ηελ νινθιήξσζε ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά δχν άηνκα, ράξε ζηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

ζηεξίρζεθε θαη δηεθπεξαηψζεθε κε επηηπρία ε πεξάησζε θαη ν ζθνπφο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Αξρηθά, ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα 

εγθάξδην κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ Οηθνλνκνιφγν-Ννκηθφ θχξην Ησάλλε 

Γ. Φαξζαξψηα γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ ζηε ζπιινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ πιηθνχ θαη ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ νξγάλσζε, 

ηελ αλάιπζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

εξγαζίαο. 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα 

Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο θπξία Αξηζηέα 

ηλαληψηε γηα ηε ζπλεξγαζία, ηελ ππνζηήξημε, ηελ επίβιεςε αιιά θαη 

γηα ηηο ζσζηέο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο πνπ κνπ έδσζε, έηζη ψζηε ε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία λα πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία. 
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