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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή εκπονείται µε σκοπό την παρουσίαση µεθόδων ηλεκτρονικών πληρωµών 

οι οποίες είναι οι πιστωτικές κάρτες (credit cards), οι ηλεκτρονικές επιταγές (e – checks) και 

το ηλεκτρονικό χρήµα (e- money). 

Βάσει δευτερογενών πηγών (βιβλία, επιστηµονικά άρθρα, εφηµερίδες, πρακτικά 

συνεδρίων,  ∆ιαδίκτυο) από γνώστες του θέµατος υλοποιήθηκαν τα δύο πρώτα κεφάλαια της 

εργασίας. 

Με σηµείο αναφοράς ( Κεφάλαιο 1) την δηµιουργία των ηλεκτρονικών αγορών, του 

Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (E-Business) και του Ηλεκτρονικού Εµπορίου ( E-Commerce) και 

µε ακόλουθη σειρά την παράθεση  των επιχειρηµατικών µοντέλων, ολοκληρώνεται το πρώτο 

εισαγωγικό κεφάλαιο. Έτσι , ο αναγνώστης έχει σχηµατίσει την «εικόνα» της τεχνολογικής 

εξέλιξης στο ∆ιαδίκτυο. Στη συνέχεια, (Κεφάλαιο 2) παρατίθενται οι κύριες µέθοδοι 

ηλεκτρονικών πληρωµών που στοχεύουν στην αποτύπωση και τον προσδιορισµό της 

διαδικασίας αυτών για τις  ηλεκτρονικές αγορές στο ∆ιαδίκτυο. Επίσης, το κοµµάτι των 

ηλεκτρονικών πληρωµών συµπληρώνει και η εξέταση  του  θέµατος της Ασφάλειας των 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Κεφάλαιο 3), η οποία και ολοκληρώνει την δευτερογενή έρευνα 

της εργασίας. 

Από την πρακτική σκοπιά επί των παραπάνω θεµάτων διεξήχθη πρωτογενής έρευνα στο 

∆ιαδίκτυο  (Κεφάλαιο 4) από την οποία και εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα  και 

σχολιασµός αυτών  (Κεφάλαιο 5).  

Τέλος, ( Κεφάλαιο 6) η εργασία ολοκληρώνεται µε την εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων 

και αναφορά µελλοντικών προτάσεων. 
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ABSTRACT 

 

This work is worked out aiming at the presentation of methods of electronic payments 

that is the credit cards (credit cards), the electronic cheques (e - checks) and electronic money 

(e- money).  

According to the secondary sources (books, scientific articles, newspapers, proceeding of 

congresses, Internet) from acquaintances of subject were materialised the two first chapters of 

work. 

With point of report (Chapter 1) the creation of electronic markets, Electronic Business      

(E-Business) and Electronic Commerce (E-Commerce) and with following order the 

opposition of enterprising models, is completed the first introductive capital. Thus, the reader 

has shaped the “picture” of technological development in the Internet. Afterwards,       

(Chapter 2) are mentioned the main methods of electronic payments that aim in the 

imprinting and the determination of process of these for the electronic markets in the Internet. 

Also, the piece of electronic payments supplements also the examination of subject of Safety 

of Electronic Transactions (Chapter 3), which completes also the secondary research of work. 

Βy the practical viewpoint on the above subjects was carried out primary research  in the 

Internet (Chapter 4) from that are also exported useful conclusions and annotation of these 

(Chapter 5). 

Finally, (Chapter 6) the work is completed with the export of general conclusions and report 

of future proposals. 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ___________________________________________________  7 

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ _________________________________________________ 10 

ΛΙΣΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ______________________________________   11 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ______________________________________________ 13 

       

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ _15 

1.1 Εισαγωγή  στην  Ηλεκτρονική Αγορά _________________________________16 

1.1.1 Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Αγορών _________________________________17 

1.2  Ηλεκτρονικό  Επιχειρείν ( E – Business ) ______________________________20 

1.2.1 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ως Σύστηµα Αξίας ________________________20 

1.3  Ηλεκτρονικό Εµπόριο ( E – Commerce) _______________________________22 

1.3.1 Τα Επίπεδα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου _____________________________23 

1.4  Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου ______________________26 

1.5 Συµπεράσµατα ___________________________________________________27 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ___________________________28 

2.1 Εισαγωγή _______________________________________________________29 

2.2 Πιστωτικές Κάρτες (Credit cards) ____________________________________32 

2.2.1 Το σύστηµα PayPal ______________________________________________38 

2.2.2  Πρωτόκολλα ασφαλείας __________________________________________39 

2.2.3 Νοµικό πλαίσιο _________________________________________________41 

2.3 Ηλεκτρονικές Επιταγές (E – checks) __________________________________41 

2.4 Ηλεκτρονικό Χρήµα (Electronic Money)_______________________________44 

2.4.1 Τα «σχήµατα» του Ηλεκτρονικού Χρήµατος __________________________47 

2.4.2  Νοµικό πλαίσιο_________________________________________________50 



 

8 

 

 

2.5 Συµπεράσµατα ___________________________________________________51 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ____________52 

3.1 Εισαγωγή _______________________________________________________53 

3.2 Κρυπτογράφηση (Encryption) _______________________________________54 

3.3 Ψηφιακοί Φάκελοι ( Digital Envelopes)________________________________59 

3.4 Ψηφιακές Υπογραφές  (Digital Signatures) _____________________________60 

3.5 Αρχές Πιστοποίησης (CA) – Ψηφιακά Πιστοποιητικά ( Digital certificates )___63 

3.6  Κίνδυνοι – Περιορισµοί____________________________________________65 

3.7 Συµπεράσµατα ___________________________________________________67 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ _____________________________68 

4.1 Εισαγωγή _______________________________________________________69 

4.2 Πρωτογενής και ∆ευτερογενής Έρευνα ________________________________69 

4.3 Μέθοδοι Έρευνας _________________________________________________70 

4.3.1 Έρευνα µέσω ∆ιαδικτύου _________________________________________70 

4.4  Καθορισµός Ερευνητικού Σκοπού – Στόχου____________________________71 

4.5 Επιλογή Μεθόδου – Χρόνος διεξαγωγής _______________________________72 

4.6 Επιλογή ∆είγµατος ________________________________________________72 

4.7 Περιορισµοί Έρευνας ______________________________________________73 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ _____________________________74 

5.1 Εισαγωγή _______________________________________________________75 

5.2 ∆ηµογραφικά Στοιχεία _____________________________________________76 

5.3 Χρήση του ∆ιαδικτύου _____________________________________________81 

5.4 Χρήση Ηλεκτρονικών Πληρωµών ____________________________________87 

5.5 Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Πληρωµών__________________________________92 

5.6 Μελλοντική τάση ________________________________________________100 



 

9 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ _______________________102 

6.1 Συµπεράσµατα Πρωτογενούς Έρευνας _______________________________103 

6.2 Γενικά Συµπεράσµατα ____________________________________________104 

6.3 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα ___________________________________105 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ___________________________________________________107 

�Ξένη Βιβλιογραφία ________________________________________________107 

�Ελληνική  Βιβλιογραφία____________________________________________108 

�Πηγές από το ∆ιαδίκτυο ____________________________________________109 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ __________________________________________________112 

Παράρτηµα Α ______________________________________________________112 

Παράρτηµα Β ______________________________________________________113 

Παράρτηµα Γ ______________________________________________________115 

Παράρτηµα ∆ ______________________________________________________120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

 

 

 

Πίνακας 2.2.1 ΑΑγγοορρέέςς  µµεε  ππιισσττωωττιικκήή  κκάάρρτταα::  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκέέςς  έέννααννττιι  

ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκώώνν____________________________________________________  34 

Πίνακας 2.2.2 ΧΧρρήήσσηη  ττωωνν  δδύύοο  δδιιεεθθννώώνν  ππιισσττωωττιικκώώνν  κκααρρττώώνν  ττοο  11999999  

παγκοσµίως______________________________________________________ 35 

Πίνακας 3.2.1 ΤΤαα  ΣΣυυσσττααττιικκάά  ττηηςς  ΚΚρρυυππττοογγρράάφφηησσηηςς________________________ 55 

Πίνακας 5.2.1 ∆∆ηηµµοογγρρααφφιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  δδεείίγγµµααττοοςς__________________________ 76 

Πίνακας 5.3.1 ΣΣυυχχννόόττηητταα  χχρρήήσσηηςς  ∆∆ιιααδδιικκττύύοουυ  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  φφύύλλοο_______________ 82 

Πίνακας 5.3.2 ΣΣυυχχννόόττηητταα  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ααγγοορρώώνν  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  

εεππάάγγγγεελλµµαα________________________________________________________ 84 

Πίνακας 5.3.3 ΠΠοοσσάά    πποουυ  ξξοοδδεεύύοοννττααιι  γγιιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  

ηηλλιικκίίαα___________________________________________________________ 85 

Πίνακας 5.4.1 ΛΛόόγγοοιι    χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηηςς  ππιισσττωωττιικκήήςς  κκάάρρττααςς___________________ 88 

Πίνακας 5.4.2 ΛΛόόγγοοιι    χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  χχρρήήµµααττοοςς_______________ 88 

Πίνακας 5.4.3 ΛΛόόγγοοιι  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  εεππιιττααγγήήςς________________ 89 

Πίνακας 5.5.1 ΠΠοοσσοοσσττάά  ααννδδρρώώνν  ––  γγυυννααιικκώώνν  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  

ππλληηρρωωµµώώνν________________________________________________________ 93 

Πίνακας 5.5.2 ΛΛόόγγοοιι  θθεεττιικκήήςς  άάπποοψψηηςς  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  

ππλληηρρωωµµώώνν________________________________________________________ 95 

Πίνακας 5.5.3 ΛΛόόγγοοιι  ααρρννηηττιικκήήςς  άάπποοψψηηςς  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  

ππλληηρρωωµµώώνν________________________________________________________ 95 

Πίνακας 5.5.4 ΠΠοοσσοοσσττάά  ττηηςς  ππιιοο  αασσφφααλλοούύςς  µµεεθθόόδδοουυ  µµεεττααξξύύ  ααννδδρρώώνν  ––  γγυυννααιικκώώνν__ 98 



 

11 

 

 

 ΛΙΣΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σχεδιάγραµµα 1.1.1.α.ΚΚααττηηγγοορρίίαα  BBuuyyeerr--ddrriivveenn____________________________ 18 

Σχεδιάγραµµα 1.1.1.β. ΚΚααττηηγγοορρίίαα  SSeelllleerr--ddrriivveenn____________________________ 18 

Σχεδιάγραµµα 1.1.1.γ. ΚΚααττηηγγοορρίίαα  IInnddeeppeennddeenntt_____________________________ 19 

Σχεδιάγραµµα 1.1.1δ. ΚΚααττηηγγοορρίίαα  TTeecchhnnoollooggyy  PPrroovviiddeerrss_____________________ 19 

Σχεδιάγραµµα 1.2.1.1. ΕΕρργγααλλεείίοο  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  πποουυ  σσυυννδδέέεειι  ττιιςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς    µµεε  ττηηνν  

εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήή  ααξξίίαα___________________________________________________ 22 

Σχεδιάγραµµα 1.4.1. ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρηηµµααττιικκώώνν  ΜΜοοννττέέλλωωνν  κκααττάάTTiimmmmeerrss_____ 27 

Σχεδιάγραµµα 2.2.α. ΑΑππεειικκόόννιισσηη  ττηηςς  µµππρροοσσττιιννήήςς  ππλλεευυρράάςς  µµιιααςς  ππιισσττωωττιικκήήςς  κκάάρρττααςς_ 32 

Σχεδιάγραµµα 2.2.β. ΑΑππεειικκόόννιισσηη  ττηηςς  ππίίσσωω  όόψψηηςς  µµιιααςς  ππιισσττωωττιικκήήςς  κκάάρρττααςς_________ 33 

Σχεδιάγραµµα 2.2.3  ΣΣττάάδδιιαα  µµιιααςς  ππλληηρρωωµµήήςς    µµεε  ππιισσττωωττιικκήή  κκάάρρτταα..______________ 36 

Σχεδιάγραµµα 2.3.1  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ππλληηρρωωµµήήςς  µµεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  εεππιιττααγγήή_____________ 42 

Σχεδιάγραµµα 2.4 ΟΟννττόόττηηττεεςς  κκααιι  οοιι  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  ττοουυςς  µµέέσσαα  σσττοο  σσύύσσττηηµµαα  

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ΧΧρρήήµµααττοοςς  ((EEccaasshh))_________________________________________ 47 

Σχεδιάγραµµα 2.4.1 ΑΑππεειικκόόννιισσηη  µµιιααςς  έέξξυυππννηηςς  κκάάρρττααςς________________________ 48 

Σχεδιάγραµµα 3.2.α  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ΣΣυυµµµµεεττρριικκήήςς  ΚΚρρυυππττοογγρράάφφηησσηηςς_______________ 56 

Σχεδιάγραµµα 3.2.β  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ΑΑσσύύµµµµεεττρρηηςς  ΚΚρρυυππττοογγρράάφφηησσηηςς________________ 58 

Σχεδιάγραµµα 3.3.1 ΗΗ  χχρρήήσσηη  ττοουυ  ΨΨηηφφιιαακκοούύ  ΦΦαακκέέλλοουυ_______________________ 60 

Σχεδιάγραµµα 3.4.α  ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  ΨΨηηφφιιαακκήήςς  ΥΥπποογγρρααφφήήςς______________________ 61 

Σχεδιάγραµµα 3.4.β ΕΕππααλλήήθθεευυσσηη  ΨΨηηφφιιαακκήήςς  ΥΥπποογγρρααφφήήςς______________________ 62 

Σχεδιάγραµµα 5.2.1 ΦΦύύλλοο  δδεείίγγµµααττοοςς_____________________________________ 77 

Σχεδιάγραµµα 5.2.2 ΗΗλλιικκίίαα  δδεείίγγµµααττοοςς____________________________________ 78 

Σχεδιάγραµµα 5.2.3 ΕΕππίίππεεδδοο  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  δδεείίγγµµααττοοςς________________________ 78 

Σχεδιάγραµµα 5.2.4 ΕΕππάάγγγγεελλµµαα  δδεείίγγµµααττοοςς_________________________________ 79 

Σχεδιάγραµµα 5.2.5 ΜΜηηννιιααίίοο  ΕΕιισσόόδδηηµµαα  δδεείίγγµµααττοοςς___________________________ 80 



 

12 

 

 

Σχεδιάγραµµα 5.3.1 ΣΣυυχχννόόττηητταα  χχρρήήσσηηςς  ∆∆ιιααδδιικκττύύοουυ__________________________ 81 

Σχεδιάγραµµα 5.3.2 ΛΛόόγγοοιι  χχρρήήσσηηςς  ∆∆ιιααδδιικκττύύοουυ______________________________ 83 

Σχεδιάγραµµα 5.3.3 ΣΣυυχχννόόττηητταα  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηηςς  ααγγοορρώώνν  µµέέσσωω  ∆∆ιιααδδιικκττύύοουυ______ 84 

Σχεδιάγραµµα 5.3.4 ΧΧρρήήµµαατταα  πποουυ  ξξοοδδεεύύττηηκκαανν  γγιιαα  ττιιςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ααγγοορρέέςς_______ 85 

Σχεδιάγραµµα 5.4.1 ΕΕππιιλλοογγήή  µµεεθθόόδδοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν_______________ 87 

Σχεδιάγραµµα 5.4.2 ΛΛόόγγοοιι  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηηςς    ττηηςς  κκάάθθεε  µµεεθθόόδδοουυ_________________ 89 

Σχεδιάγραµµα 5.4.3 ΕΕππιιλλοογγήή  µµεεθθόόδδοουυ  µµεε  τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα_________ 90 

Σχεδιάγραµµα 5.5.1 ΑΑσσφφάάλλεειιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν_____________________ 92 

Σχεδιάγραµµα 5.5.2 ΑΑσσφφάάλλεειιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  δδύύοο  φφύύλλωωνν___ 93 

Σχεδιάγραµµα 5.5.3 ΘΘεεττιικκοοίί  λλόόγγοοιι  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν_ 96 

Σχεδιάγραµµα 5.5.4 ΑΑρρννηηττιικκοοίί  λλόόγγοοιι  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  

ππλληηρρωωµµώώνν___________________________________________________________ 97 

Σχεδιάγραµµα 5.5.5 ΕΕππιιλλοογγήή  µµεεθθόόδδοουυ  µµεε  ττηη  µµεεγγααλλύύττεερρηη  αασσφφάάλλεειιαα______________ 98 

Σχεδιάγραµµα 5.6.1 ΜΜεελλλλοοννττιικκήή  ττάάσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  

πληρωµών___________________________________________________________ 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ACH = Automated Clearing House 

BPR = Business Process Redesign 

CA = Certificate Authorities 

CBC = Cipher block chaining 

CVV/ CVC = Card Verification Value/ Card Verification Code 

DES = Data Encryption Standard 

DOS = Denial of Service 

E – Cat = Electronic Catalogs 

ECA = Electonic Commerce Association 

ECR = Efficient Consumer Response 

EDI = Electronic Data Interchange 

EDM = Electronic Document Management 

EFT = Electronic Funds Transfer 

FEDI = Fund Electronic Data Interchange 

IBM = International Business Machines 

IDEA = International Data Encryption Algorithm 

IOS = Inter Organisational Systems 

JIT = Just – in – Time 

KDC = Key Distribution Center 

LANs = Local Area Networks 

MANs = Metropolitan Area Network 

M-Commerce = Mobile Commerce 

MHC = Managed Health Care 

MHSs = Message Handling Systems 

M-payments = Mobile Payments 

P2P = Person to Person 

PGP = Pretty Good Privacy 

POS = Point – Of – Sale 

PPS = Payment Processing System 
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QR = Quick Response 

RG = Responsive Government 

SET = Secure Electronic Transactions 

SSL = Secure Socket  Layer 

TLS = Transport Layer Security 

VAB = Value Added Banking 

VANs = Value Added Networks 

WANs = Wide Area Networks 

WAP = Wireless Application Protocol 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
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1.1 Εισαγωγή  στην  Ηλεκτρονική Αγορά 

 

Στην αρχαία Ελλάδα, η αγορά ήταν το κεντρικό σηµείο σε κάθε πόλη, όπου ο κόσµος 

συνήθιζε να συναθροίζεται και να συζητά πολιτικά και φιλοσοφικά θέµατα. Στη 

µετεξελιγµένη της µορφή, η αγορά αποτελούσε τον τόπο συνεύρεσης προµηθευτών και 

αγοραστών µε σκοπό την ανταλλαγή αγαθών. Σε αρχαία κείµενα που διασώζονται 

(Πλάτωνας, Αριστοτέλης) περιγράφεται η λειτουργία της αρχαίας αγοράς, καθώς και η 

σηµασία της στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή του τόπου. 

Σε αντίθεση µε την σηµερινή Ελλάδα του 21ου αιώνα όπου το ∆ιαδίκτυο έχει διεισδύσει στη 

ζωή των ανθρώπων, οι ηλεκτρονικές αγορές επιτρέπουν στους προµηθευτές και στους 

αγοραστές να έρθουν σε επαφή σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, προκειµένου να 

επικοινωνήσουν και να πραγµατοποιήσουν εµπορικές συναλλαγές. Η διαφορά βέβαια σε 

σχέση µε τις αρχαίες αγορές είναι ότι, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, το σηµείο συνάντησης 

µεταφέρθηκε από τις αρχαίες πλατείες στα web-sites, είναι εικονικό (virtual) και όχι 

πραγµατικό και το κύριο αντικείµενο των συναλλαγών είναι πλέον όχι το ίδιο το αγαθό αλλά 

η πληροφορία. (Plant-Management,2002) 

 

 

Για τον όρο «ηλεκτρονική αγορά» έχουν δοθεί αρκετοί ορισµοί που ποικίλουν ανάλογα 

µε την προσέγγιση του κάθε συγγραφέα: 

 

Υπό το φώς της τεχνολογίας και της πληροφορικής, όπως υποστηρίζουν οι Bradley & 

Peters (1997), «οι ηλεκτρονικές αγορές  είναι διεπιχειρησιακά πληροφοριακά συστήµατα 

βασισµένα στο Internet, τα οποία επιτρέπουν στους συναλλασσοµένους να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες µέσω καλά οργανωµένων εµπορικών web sites». 

 

Από επιχειρηµατική άποψη, ορίζεται κατά τους Dai & Kauffman (2001), «οι 

ηλεκτρονικές αγορές ως µηχανισµούς που αυτοµατοποιούν και ισχυροποιούν τις σχέσεις 

µεταξύ των επιχειρηµατικών εταίρων σε όλες τις φάσεις των συναλλαγών τους, επιτυγχάνουν 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα (market efficiency) και δηµιουργούν οικονοµική αξία σε 

όλους τους συµµετέχοντες φορείς. 
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Επίσης, σύµφωνα µε τους Kaplan  & Sawhney (2000:54) οι οποίοι δίνοντας  µια 

κοινωνική προσέγγιση ότι «οι ηλεκτρονικές αγορές είναι εικονικές κοινότητες, στις οποίες οι 

διάφοροι συµµετέχοντες (αγοραστές, πωλητές, ενδιάµεσοι) έχουν συγκεκριµένους ρόλους, 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Αυτές οι κοινότητες θα δηµιουργήσουν νέες µορφές 

συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων και θα έχουν καταλυτική επίδραση στην οικονοµία 

και την κοινωνία, όπως ακριβώς και οι αγορές στις αρχαίες κοινωνίες». 

 

 Μια ηλεκτρονική αγορά παρέχει µια οµαδοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών δίνοντας τη 

δυνατότητα στα µέλη της να συναλλάσσονται µε τη χρήση διάφορων µηχανισµών οι οποίοι 

είναι διαθέσιµοι στην ηλεκτρονική αγορά. Η ηλεκτρονική αγορά υλοποιείται και συντηρείται 

από κάποιον ιδρυτή. Ο ιδρυτής αυτής της αγοράς έχει την ευθύνη της διαχείρισης της αγοράς 

καθώς επίσης και την ευθύνη της διατήρησής της µε σκοπό να είναι ανοιχτή στην 

επιχειρηµατικότητα. (ΙΒΜ Corporation, 2000) 

 

     1.1.1 Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Αγορών 

 

Οι ηλεκτρονικές αγορές που αναπτύχθηκαν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση 

διάφορους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωµία τους. Οι αγορές, όπως δίνονται 

από την ΙΒΜ Corporation( 2000), κατηγοριοποιούνται σε  4 διαφορετικές κατηγορίες: 

 Αγορές καθοδηγούµενες από αγοραστές (buyer-driven),όπου η ηλεκτρονική αγορά 

δηµιουργείται από ένα συνεταιρισµό αγοραστών, συνήθως προερχόµενων από  

τον ίδιο επιχειρηµατικό κλάδο, οι οποίοι προµηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες 

µέσω διαδικτύου 
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Σχεδιάγραµµα 1.1.1α. ΚΚααττηηγγοορρίίαα  BBuuyyeerr--ddrriivveenn 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Αγορές καθοδηγούµενες από προµηθευτές (seller-driven), όπου η ηλεκτρονική 

αγορά δηµιουργείται από ένα συνεταιρισµό προµηθευτών  ή πωλητών, οι οποίοι 

πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου.  

Σχεδιάγραµµα 1.1.1β. ΚΚααττηηγγοορρίίαα  SSeelllleerr--ddrriivveenn  
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ώστε να γίνουν εµπορικές συναλλαγές µεταξύ τους, χωρίς να δίνεται έµφαση σε 

κάποια  από τις δύο πλευρές  

Σχεδιάγραµµα 1.1.1γ. ΚΚααττηηγγοορρίίαα  IInnddeeppeennddeenntt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αγορές καθοδηγούµενες από παροχείς τεχνολογικών εφαρµογών (technology 

providers), όπου η ηλεκτρονική αγορά δηµιουργείται από κάποιο παροχέα 

τεχνολογικών εφαρµογών για την υλοποίηση και την λειτουργία ηλεκτρονικών 

αγορών, µε σκοπό να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σε αγοραστές και προµηθευτές 

αγαθών.  

Σχεδιάγραµµα 1.1.1δ. ΚΚααττηηγγοορρίίαα  TTeecchhnnoollooggyy  PPrroovviiddeerrss 
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1.2  Ηλεκτρονικό  Επιχειρείν ( E – Business ) 

 

Η IBM ( όπως αναφέρεται στους Μάρκελλος, Μαρκέλλου,  Ρήγκου, Συρµακέσης & 

Τσακαλίδης, 2005:35) καθιερώνει το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ως “ την µεταµόρφωση 

επιχειρηµατικών διαδικασιών – κλειδιά µέσω της χρήσης των τεχνολογιών του Internet ”. Με 

αυτόν τον τρόπο µετατοπίζονται τα front – end συστήµατα τα οποία είναι οι εφαρµογές µε τις 

οποίες έρχονται οι πελάτες σε επαφή όπως οι πωλήσεις και το µάρκετινγκ και τα back – end 

συστήµατα τα οποία είναι τα οικονοµικά, η γραµµή παραγωγής και οι ανθρώπινοι πόροι , σε 

συνδυασµό µε αυτό που ονοµάζεται επιχειρηµατική ευφυΐα ( business intelligence ) σε ένα 

παγκόσµιο δίκτυο. 

Έτσι, ο όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν ( e-business ) υιοθετήθηκε προκειµένου να διακρίνει 

τις νεωτεριστικές επιχειρήσεις που επενδύουν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους 

µέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των κατανεµηµένων υπολογιστών και του Internet, 

από εκείνες που επιµένουν να χρησιµοποιούν παραδοσιακά µέσα και µεθόδους.                       

( Ηλεκτρονικό Επιχειρείν,  http://www.ebusiness-course.gr/ ) 

Συνεπώς, το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί έναν « όρο-οµπρέλα », που ενσωµατώνει 

αφ’ ενός το ηλεκτρονικό εµπόριο και τους δικτυακούς τόπους προώθησης και 

πληροφόρησης, και αφ’ ετέρου τις υπηρεσίες e-business, όπως οι υποστηρικτικές υπηρεσίες 

πληροφορικής που σχετίζονται µε την παραµετροποίηση, υλοποίηση, φιλοξενία, συντήρηση 

και διαχείριση λύσεων ηλεκτρονικού εµπορίου. ( Ηλεκτρονικό επιχειρείν,  http://www.go-

online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1383 ) 

 

1.2.1 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ως Σύστηµα Αξίας 

 

Ως  απόρροια των παραπάνω ορισµών, οι  Γεωργόπουλος, Πανταζή, Νικολαράκος, 

Βαγγελάτος ( 2001: 126) διατυπώνουν ότι το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν “ συµπεριφέρεται’’ ως 

e- business σύστηµα αξίας διότι για την µετάδοση της πληροφορίας και τη διαδικασία του 

ελέγχου  υπάρχει ελεγχόµενη πρόσβαση (password) παντού και από οποιονδήποτε  και µε 

υψηλά επίπεδα ασφάλειας για την πιστοποίηση ταυτότητας αντίστοιχα. Στο στάδιο της 
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διαδικασίας υπάρχει εικονική µοντελοποίηση προϊόντων µε τις υπάρχουσες τεχνολογίες 

όπως η τηλεδιάσκεψη και το Internet. Επίσης, στους τοµείς όπως το Ανθρώπινο ∆υναµικό 

αποτελείται από οµάδες από στελέχη επιχειρηµατικών εταίρων που µπορούν να εισέρχονται 

και να εξέρχονται γρήγορα και µε ασφάλεια καθώς και για την υποδοµή περιλαµβάνει τα 

∆ηµόσια ∆ίκτυα ( WAN ). 

 

Βέβαια την “συµπεριφορά” του ως σύστηµα αξίας έρχεται να επαληθεύσει ο Chaffey 

(2002:205) διατυπώνοντας ότι το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν µπορεί να δηµιουργήσει 

επιχειρηµατική αξία για τους οργανισµούς εφ’ όσον αναλυθούν οι παρακάτω τρόποι: 

 Με την προσθήκη αξίας γίνεται καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών των 

πελατών µέσω της καταχώρησης τους σε βάσεις δεδοµένων και έτσι 

παρακολουθούνται τα δεδοµένα για τις τάσεις στη ζήτηση, τα προϊόντα και οι 

δραστηριότητες των ανταγωνιστών. 

 Η µείωση του κόστους των πληροφοριών εφαρµόζεται για να µειωθούν οι 

απαιτούµενοι ανθρώπινοι πόροι και να αυτοµατοποιηθούν και να βελτιωθούν οι 

εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες. 

 Με την διαχείριση των κινδύνων επιτυγχάνεται η οµαλή παρακολούθηση των 

εσωτερικών λειτουργιών όπως τα οικονοµικά, η λογιστική κ.ά. όπως επίσης 

δηµιουργούνται νέα µοντέλα αναλύοντας τη συµπεριφορά των πελατών.      

 Η δηµιουργία νέας πραγµατικότητας όπου εφαρµόζονται νέοι τρόποι ανάπτυξης 

προϊόντων ή υπηρεσιών. 
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Σχεδιάγραµµα 1.2.1.1 ΕΕρργγααλλεείίοο  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  πποουυ  σσυυννδδέέεειι  ττιιςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  µµεε  ττηηνν  

εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήή  ααξξίίαα..    

 

 

Πηγή: CChhaaffffeeyy  ((22000022::220055))  

 

1.3  Ηλεκτρονικό Εµπόριο ( E – Commerce)  

 

Η ECA ( όπως αναφέρεται στους Μάρκελλος, κ.ά., 2005:35) ορίζει ότι « το ηλεκτρονικό 

εµπόριο καλύπτει οποιαδήποτε µορφή επιχειρηµατικής ή διοικητικής συναλλαγής ή 

ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται µε τη χρησιµοποίηση οποιασδήποτε 

τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών». 

 

Ο όρος Ηλεκτρονικό εµπόριο χρησιµοποιείται για να περιγράψει την χρήση 

τηλεπικοινωνιακών µέσων για κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές ή επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες µεταξύ επιχειρήσεων ή ιδιωτών.  
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Συνεπώς, το Ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελείται από ένα σύνολο επιχειρηµατικών 

στρατηγικών που µπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριµένους τοµείς επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας και συγκεκριµένες επιχειρηµατικές πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν , µέσω 

της χρήσης νέων τεχνολογιών, την διεκπεραίωση εµπορικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά 

µέσα. (Τσακλαγκάνος, 2000:800)   

Επίσης, το ηλεκτρονικό εµπόριο προϋποθέτει την επικοινωνία µεταξύ δύο τουλάχιστον 

µελών. Οι τεχνολογικές πλατφόρµες που επιτρέπουν αυτή την επικοινωνία είναι οι 

τηλεµατικές δοµές, όπως το Internet, τα δίκτυα Intranet και Extranet και η ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδοµένων (EDI). (Μάρκελλος κ.ά., 2005:34) 

Ένας ακόµη ορισµός  του  Ηλεκτρονικού Εµπορίου είναι  κάθε µορφή επιχειρησιακής 

συναλλαγής , οι συντελεστές της οποίας αλληλεπιδρούν µε ηλεκτρονική µορφή περισσότερο 

παρά µε φυσικές συναλλαγές ή διαµέσου φυσικής επικοινωνίας .[ Κατσουλάκος, (2001:45),       

ΤΕΙ Λευκάδας, 2008 ] 

1.3.1 Τα Επίπεδα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

 

Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο αποτελείται από πέντε  επίπεδα εκ των οποίων τα τρία πρώτα 

αναφέρονται σε θέµατα τεχνικής φύσεως και αφορούν το προσωπικό της πληροφορικής µιας 

επιχείρησης και τα δύο επόµενα αναφέρονται σε θέµατα επιχειρηµατικής φύσεως που 

ενδιαφέρουν τη διοίκηση της επιχείρησης. 

Ο Τσακλαγκάνος (2000:803-805) υποδεικνύει τα πέντε επίπεδα  του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου τµηµατοποιώντας στο καθένα τις επιµέρους εφαρµογές του. 

Επίπεδο 1. Τηλεπικοινωνιακή Υποδοµή  

Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει τους εναλλακτικούς µηχανισµούς διασύνδεσης των 

επιχειρηµατικών εταίρων που συναλλάσσονται  ηλεκτρονικά. 

 Internet 

 ∆ίκτυα Προστιθέµενης Αξίας (VANs) 

 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων (MHSs) 
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 Τοπικά ∆ίκτυα (LANs) 

 Μητροπολιτικά ∆ίκτυα (MANs) 

 ∆ίκτυα Ευρείας Περιοχής  (WANs) 

Επίπεδο 2. Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει τις τεχνολογίες που µπορούν να υποστηρίξουν 

επιχειρηµατικές εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου. 

 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E – mail ) 

 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων ( EDI ) 

 Χρηµατοοικονοµικό EDI ( FEDI ) 

 Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων ( EFT ) 

 Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι ( E – Cat )  

 Ηλεκτρονικές Φόρµες ( E – Forms ) 

 Γραµµωτοί Κώδικες ( Bar Codes ) 

 Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εγγράφων ( EDM ) 

 ∆ιαχείριση Ροής Εργασίας ( Workflow ) 

 Πολυµέσα ( Multimedia ) 

 ∆ιαχείριση Μηνυµάτων Φωνής ( V – Messaging ) 

Επίπεδο 3. Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει τις βασικές επιχειρηµατικές λειτουργίες που µπορούν να 

µετασχηµατιστούν έτσι ώστε να γίνονται , λιγότερο ή περισσότερο µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

 Ηλεκτρονική ∆ιαπραγµάτευση ( Electronic Negotiation ) 

 Ανταλλαγή Πληροφοριών Προϊόντος ( Product Information Exchange ) 
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 Ηλεκτρονική Παράδοση Προϊόντος ( Electronic Product Delivery ) 

 Ηλεκτρονική Πληρωµή ( Electronic Payment ) 

 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Παραστατικών ( Electronic Document Interchange ) 

 Ηλεκτρονική ∆ιαφήµιση ( Electronic Advertising ) 

Επίπεδο 4. Στρατηγικές Επιχειρηµατικής Ολοκλήρωσης 

Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει τις στρατηγικές για την αποδοτικότερη συνεργασία µεταξύ 

επιχειρήσεων και οργανισµών στις επικοινωνιακές διαδικασίες. 

 Αποδοτική Καταναλωτική Ανταπόκριση ( ECR ) 

 Γρήγορη Ανταπόκριση ( QR ) 

 Ακριβής- έγκυρη  ( JIT ) Κατασκευή 

 ∆ιοικούµενη Υγειονοµική Περίθαλψη  ( MHC ) 

 Τραπεζικές Εργασίες Προστιθεµένης αξίας ( VAB ) 

 Κυβέρνηση µε Ανταπόκριση ( RG ) 

Επίπεδο 5. Στρατηγικές ∆ιεπιχειρησιακής Ολοκλήρωσης 

Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει τις στρατηγικές που προϋποθέτουν την αµοιβαία ολοκλήρωση 

και την οµογενοποίση των επιχειρησιακών πρακτικών των οργανισµών. 

 Επανασχεδιασµός Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας ( BPR ) 

 ∆ιά - οργανωτικά Συστήµατα ( IOS ) 

 Ηλεκτρονικές Αγορές  

 Ηλεκτρονικές ιεραρχίες  
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1.4  Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

 

Ο Rappa ( όπως αναφέρεται στους Μάρκελλος κ.ά., 2005:70 ) ορίζει ότι: “Ένα 

επιχειρηµατικό µοντέλο είναι η µέθοδος πραγµατοποίησης των εµπορικών δραστηριοτήτων 

µιας επιχείρησης ώστε να έχει έσοδα. Το επιχειρηµατικό µοντέλο επεξηγεί τον τρόπο που η 

επιχείρηση έχει κέρδος µε τον καθορισµό της θέσης της στην αλυσίδα αξιών ”.  

Επίσης, ο Timmers ( όπως αναφέρεται στον Chaffey, 2002:95 ) εκφράζει το 

επιχειρηµατικό µοντέλο ως : ‘’ Αρχιτεκτονική για ροές προϊόντων, υπηρεσιών και 

πληροφοριών που περιλαµβάνουν περιγραφή των διαφόρων επιχειρηµατικών συντελεστών 

και των ρόλων τους . και περιγραφή των πιθανών για τους διάφορους επιχειρηµατικούς 

συντελεστές . και περιγραφή των πηγών εσόδων’’. 

Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται  δέκα διαφορετικοί τύποι επιχειρηµατικών 

µοντέλων όπου είναι ( Μάρκελλος κ.ά., 2005:77-90, Chaffey, 2002:95-96 ) : 

 Ηλεκτρονικά Καταστήµατα ( E-shops ) 

 Ηλεκτρονικές Προµήθειες  ( E-procurement ) 

 Ηλεκτρονικά Εµπορικά Κέντρα ( E-malls ) 

 Ηλεκτρονικές ∆ηµοπρασίες ( E-auctions ) 

 Εικονικές Κοινότητες ( Virtual Communities ) 

 Πλατφόρµες Συνεργασίας ( Collaboration Platforms ) 

 Αγορές Τρίτου Φορέα ( Third party marketplaces ) 

 Ολοκληρωτές αλυσίδας αξίας ( Value Chain Integrators ) 

 Παροχείς Υπηρεσιών Αλυσίδας Αξίας ( Value Chain Service Providers )  

 Μεσιτεία Πληροφοριών και Υπηρεσίες Εµπιστοσύνης ( Information Brokerage and 

Trust Services ) 
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Κατά τον Timmers (όπως αναφέρεται στους Μάρκελλος κ.ά., 2005:92) οι παραπάνω 

τύποι των επιχειρηµατικών µοντέλων ταξινοµούνται ως εξής: 

Σχεδιάγραµµα 1.4.1 ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρηηµµααττιικκώώνν  ΜΜοοννττέέλλωωνν  κκααττάά  TTiimmmmeerrss..    

 

 

1.5 Συµπεράσµατα 

 Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει «δώσει» σηµαντικό βήµα ανάπτυξης στην δηµιουργία 

των ηλεκτρονικών αγορών, οι οποίες παρέχουν πολλές δυνατότητες τόσο στους αγοραστές 

όσο και στους προµηθευτές. 

Οι έννοιες Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εµπόριο ειδικεύουν ως ένα σηµείο 

τον όρο Ηλεκτρονική Αγορά, ενώ ταυτόχρονα εµφανίζονται ως οι κύριοι άξονες παροχής 

λειτουργιών στο ∆ιαδίκτυο. 

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν παρουσιάζεται ως µια ευρύτερη έννοια που µπορεί να 

δηµιουργήσει επιχειρηµατική αξία για τις επιχειρήσεις οι οποίες βάση συγκεκριµένων 

τρόπων που µελετούν προσπαθούν να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 

Εν συνεχεία, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο έχει πολλούς τοµείς εφαρµογής και έτσι έχουν 

δηµιουργηθεί τα επιχειρηµατικά µοντέλα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου τα οποία αποτελούν 

και εφαρµόζονται  ως συνέπεια της εξέλιξης της τεχνολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΠΙΙΣΣΤΤΩΩΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ    

ΚΚΑΑΡΡΤΤΕΕΣΣ  

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ    

ΕΕΠΠΙΙΤΤΑΑΓΓΕΕΣΣ  

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ    

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑ  
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2.1 Εισαγωγή 

 

‘’Τα πάντα εξαρτώνται από τα χρήµατα . γι’ αυτό οι άνθρωποι µπορούν πάντα να 

ανταλλάσσουν τις υπηρεσίες τους, και αυτό  καθιστά την κοινωνία ικανή’’.  

Αριστοτέλης ( 384 - 322 π. Χ. ) 

 

Η ιδέα των ηλεκτρονικών πληρωµών δεν είναι και τόσο καινούρια. Υπάρχουν διάφορα 

περιστατικά από τα οποία φαινόταν η εξέλιξη της τεχνολογίας από την χρησιµότητα του 

∆ιαδικτύου µέχρι και τον προσδιορισµό των λειτουργιών του όπως είναι η Ηλεκτρονικές 

Πληρωµές. 

Η συνεχώς αυξανόµενη εµπορευµατοποίηση και η χρήση του ∆ιαδικτύου  έχουν ωθήσει 

τις επιχειρήσεις στην εύρεση µεθόδων και συστηµάτων πληρωµών για την υποστήριξη του 

Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. 

∆ιότι όπως αναφέρουν και οι Πασχόπουλος και Σκαλτσάς (2005:73), το κρισιµότερο 

σηµείο  σε µια εµπορική συναλλαγή είναι το χρήµα και ότι µέσω του ∆ιαδικτύου 

παρουσιάζεται η ιδιοµορφία στο να µην υφίσταται η προσωπική επαφή µεταξύ των 

διαπλεκόµενων µερών. 

Κατά συνέπεια, οι Ηλεκτρονικές Πληρωµές ορίζονται ως ‘’οι πληρωµές που γίνονται µε 

ηλεκτρονικό και όχι µε παραδοσιακό τρόπο’’. ( Turban at al, 2006:493) 

Στην πιο γενική του µορφή, ο όρος ηλεκτρονικές πληρωµές (electronic payments) 

περιλαµβάνει κάθε πληρωµή προς τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες ή τις δηµόσιες υπηρεσίες 

από πολίτες ή επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούνται µε την µεσολάβηση ενός 

τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου µε χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.              

(Εbusiness forum, 

http://www.ebusinessforum.gr/engine/index.php?op=modload&modname=News&action=ne

wsviewfilerelated&ctn=54 ) 
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Με γνώµονα αυτόν το ορισµό, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µια αρχική διάκριση 

των ηλεκτρονικών πληρωµών σε αυτές που στηρίζονται στην µεταφορά αξίας και σε αυτές 

που στηρίζονται στην µεταφορά πληροφοριών. 

 

 Στην πρώτη κατηγορία, πραγµατοποιείται η µεταφορά χρηµατικών ποσών µέσω των 

συστηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών. Αντίθετα, στην δεύτερη κατηγορία αυτό που 

µεταφέρεται µεταξύ των συναλλασσοµένων µερών είναι πληροφορίες αφενός για την 

συναλλαγή και αφετέρου για τους τραπεζικούς λογαριασµούς των εµπλεκοµένων. Η 

χρηµατική συναλλαγή λαµβάνει χώρα είτε off-line είτε µε την χρήση ιδιόκτητων 

ηλεκτρονικών δικτύων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ή εταιρειών. Σήµερα, ο κυρίως όγκος 

ηλεκτρονικών πληρωµών διεκπεραιώνεται µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών που 

στηρίζονται στην µεταφορά πληροφοριών. (Goldfinger, 1999) 

 

Ένας δεύτερος, πιο διαδεδοµένος τρόπος ταξινόµησης των ηλεκτρονικών πληρωµών 

µπορεί να γίνει µε βάση τη τεχνολογία που χρησιµοποιεί ένα ηλεκτρονικό δίκτυο διανοµής. 

Έτσι, οι συναλλαγές µπορούν να πραγµατοποιηθούν (Alpha Bank, 2000:24): 

 

 Μέσω τηλεφώνου. Οι πληρωµές µέσω του τηλεφωνικού δικτύου αποτελούν µια 

καινούρια µορφή ηλεκτρονικών πληρωµών. Στόχος είναι η εκµετάλλευση της 

υπάρχουσας τεχνικής υποδοµής αλλά και της σηµαντικής διείσδυσης που έχει το 

τηλέφωνο ως τεχνολογία σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Πολλές επιχειρήσεις, 

τράπεζες αλλά και οι δηµόσιες υπηρεσίες επιτρέπουν την εξόφληση λογαριασµών 

µέσω τηλεφώνου µε αποτέλεσµα αυτά τα συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών να 

κερδίζουν σηµαντικά την εµπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. 

 

 Μέσω διαδικτύου (Internet). Πρόκειται για την πιο σύγχρονη µορφή ηλεκτρονικών 

πληρωµών. Η άνθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν καθιστούν ιδιαίτερα σηµαντική 

την ύπαρξη συστηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 

ως κανάλι διανοµής. Επιπλέον, η εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο από την 

πλειοψηφία του καταναλωτικού κοινού καθιστούν τα εν λόγω συστήµατα 

ηλεκτρονικών πληρωµών ιδιαίτερα δηµοφιλή στη σύγχρονη εποχή. 
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 Μέσω κινητής τηλεφωνίας (m-payments). Η ανάπτυξη τεχνολογιών όπως το WAP 

επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών χρηµατικών συναλλαγών από κινητές και 

ασύρµατες συσκευές ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου. Πρόκειται για ένα µέσο πιο 

αυτόνοµο ενώ η ευρεία αποδοχή και χρήση του από το καταναλωτικό κοινό το 

καθιστούν ιδιαίτερα δηµοφιλή λύση συχνά ανταγωνιστική των πληρωµών µέσω 

διαδικτύου. 

 

 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα συναλλαγής καταναλωτών και εταιριών είναι η αγορά 

κάποιων ειδών από ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. Ο χρήστης-πελάτης επισκέπτεται τον 

δικτυακό τόπο (site) του εµπόρου και φυλλοµετρά τις σελίδες µε τα προϊόντα που διατίθενται 

είτε σε µορφή καταλόγου ή σε άλλη µορφή. 

Στη συνέχεια, ο καταναλωτής επιλέγει κάποια είδη προς αγορά, σε κάποιο καλάθι 

αγορών και αφού έχει ήδη αποφασίσει, προβαίνει στη διαδικασία πληρωµής. Ο έµπορος 

παρέχει στον καταναλωτή ειδική φόρµα παραγγελίας στην οποία παρουσιάζεται ο κατάλογος 

µε τα επιλεγµένα είδη τις τιµές τους και τη συνολική αξία της παραγγελίας 

περιλαµβανοµένων των υπολοίπων χρεώσεων. Αυτή η φόρµα µεταφέρεται από τον 

εξυπηρετητή του εµπόρου στον προσωπικό υπολογιστή του πελάτη και συµπληρώνεται εκεί. 

Ο πελάτης επιλέγει τον τρόπο και το µέσο πληρωµής, µεταξύ των επιλογών για ψηφιακό 

χρήµα, ηλεκτρονικές επιταγές και πιστωτικές κάρτες, και αποστέλλει στον έµπορο ένα 

συµπληρωµένο δελτίο παραγγελίας. Ο έµπορος ελέγχει τα στοιχεία της φόρµας και ζητά 

έγκριση πληρωµής από την τράπεζα του πελάτη πχ από τον οργανισµό έκδοσης της 

πιστωτικής του κάρτας. 

Εφόσον η τράπεζα επιβεβαιώσει τα στοιχεία ο έµπορος αποστέλλει στον πελάτη µία 

επιβεβαίωση της αποστολής της παραγγελίας του καθώς και επιβεβαίωση της πληρωµής. Τα 

προϊόντα αποστέλλονται στον πελάτη µε τον τρόπο που αυτός έχει επιλέξει και τελικά ο 

έµπορος ζητά την εξόφληση από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα µε το οποίο συνεργάζεται ο 

πελάτης. (Walthner & Levine, 2000:46-49) 
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2.2 Πιστωτικές Κάρτες (Credit cards) 

 

Οι πιστωτικές κάρτες είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή ηλεκτρονικών πληρωµών. Σύµφωνα 

µε τον Turban at al. (2008:551), οι πιστωτικές κάρτες είναι το ένα από τα τρία είδη των 

καρτών πληρωµής. Τα άλλα δύο είδη είναι οι χρεωστικές κάρτες και οι χρεωστικές κάρτες 

άµεσης πληρωµής. 

Οι Πασχόπουλος και Σκαλτσάς (2005:75-76) συνεχίζουν στο ότι οι πιστωτικές κάρτες 

βασίζονται στο γεγονός ότι το νούµερο της κάρτας είναι µυστικό και είναι µέρος του 

συστήµατος ασφαλείας. 

Ως  συνοπτικός ορισµός για την περιγραφή της µπορεί να δοθεί ότι µια πιστωτική κάρτα 

είναι µέρος ενός συστήµατος πληρωµών που το  όνοµά του προέρχεται από την µικρή 

πλαστική κάρτα που εκδίδεται για τους χρήστες του συστήµατος. Είναι µια κάρτα η οποία 

δίνει το δικαίωµα στον κάτοχό του να αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες. Ο εκδότης της κάρτας 

χορηγεί γραµµή της πίστωσης  για τον καταναλωτή  (ή ο χρήστης) από την οποία ο χρήστης 

µποροεί να δανειστεί χρήµατα για την πληρωµή σε ένα έµπορο ή ως προκαταβολή για το 

χρήστη. (http://www.Wikipedia.org ) 

Σχεδιάγραµµα 2.2.α. ΑΑππεειικκόόννιισσηη  ττηηςς  µµππρροοσσττιιννήήςς  όόψψηηςς    µµιιααςς  ππιισσττωωττιικκήήςς  κκάάρρττααςς 

 

 

 

Πηγή ::  hhttttpp::  ////wwwwww..WWiikkiippeeddiiaa..oorrgg  

  

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Chip και PIN ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ 

∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ      

16 ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ 

ΚΑΡΤΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΧΟΥ 

ΚΑΡΤΑΣ 
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Σχεδιάγραµµα 2.2β. ΑΑππεειικκόόννιισσηη  ττηηςς  ππίίσσωω  όόψψηηςς  µµιιααςς  ππιισσττωωττιικκήήςς  κκάάρρττααςς  

  

  

  Πηγή ::  hhttttpp::////wwwwww..WWiikkiippeeddiiaa..oorrgg  

 

Για αυτή την µέθοδο πληρωµής , ο τύπος κάρτας πληρωµής και του συστήµατος 

επεξεργασίας, οι διεργασίες και οι συµµετέχοντες είναι στην ουσία οι ίδιες µε τις 

παραδοσιακές ( µε επίδειξη κάρτας ) και για τις ηλεκτρονικές ( χωρίς επίδειξη κάρτας ). Για 

το λόγο αυτό στη συνέχεια παρουσιάζεται η ακολουθία βηµάτων που πραγµατοποιείται για 

µια αγορά µε πιστωτική κάρτα τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην ηλεκτρονική αγορά. 

(Turban et al, 2008:552). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΙΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
CVC ή CVV 

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 

ΤΑΙΝΙΑ 
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Πίνακας 2.2.1 ΑΑγγοορρέέςς  µµεε  ππιισσττωωττιικκήή  κκάάρρτταα::  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκέέςς  έέννααννττιι  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκώώνν 

Ηλεκτρονική Αγορά                                        Παραδοσιακή Αγορά 

ΒΗΜΑ 1ο 

Ο πελάτης αποφασίζει για την αγορά 
του προσθέτοντας το προϊόν στο 
ηλεκτρονικό καλάθι αγορών και 

εισάγει τις πληροφορίες της 
πιστωτικής του κάρτας 

ΒΗΜΑ 1ο 

Ο πελάτης  αποφασίζει για την αγορά του και 
δίνει την πιστωτική κάρτα στον ταµία. 

ΒΗΜΑ 2ο 

Η ιστοθέση του εµπόρου δέχεται τις 
πληροφορίες του πελάτη και τις 

στέλνει στο σύστηµα επεξεργασίας 
πληρωµών (PPS) 

ΒΗΜΑ 2ο 

Ο ταµίας περνά την κάρτα από το µηχάνηµα 
και µεταφέρει τις πληροφορίες στο τερµατικό 

σηµείο (POS) 

ΒΗΜΑ 3ο 

To PPS δροµολογεί τις πληροφορίες 
στον επεξεργαστή και στέλνονται 

στην εκδότρια τράπεζα της 
πιστωτικής κάρτας του πελάτη 

ΒΗΜΑ 3ο 

Το τερµατικό POS στέλνει τις πληροφορίες 
στο επεξεργαστή µέσω µιας σύνδεσης µέσω 

τηλεφώνου  

ΒΗΜΑ 4ο 

Η συναλλαγή επαληθεύεται µέσω 
του επεξεργαστή και του PPS 

ΒΗΜΑ 4ο 

Ο επεξεργαστής στέλνει πληροφορίες στην 
εκδότρια τράπεζα και από εκεί γίνεται η 

εξουσιοδότηση της πληρωµής ή όχι  

ΒΗΜΑ 5ο 

Ο έµπορος δέχεται ή απορρίπτει την 
συναλλαγή 

ΒΗΜΑ 5ο 

Ο επεξεργαστής στέλνει το αποτέλεσµα της 
συναλλαγής στο POS και από εκεί ο έµπορος 
αναφέρει στον πελάτη το αποτέλεσµα 

 

Πηγή: VVeerriiSSiiggnn  ((22000044))  

 

Σύµφωνα µε τους O΄Mahony, Peirce & Tewari (2001:12, 73-74), κατά τη διάρκεια των 

ετών, πολλές επιχειρήσεις καρτών έχουν ξεκινήσει και έχουν αποτύχει, αλλά δύο σηµαντικές 

επιχειρήσεις καρτών, φτιαγµένες επάνω από µεγάλους αριθµούς τραπεζών µελών, έχουν 
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έρθει να εξουσιάσουν αυτήν την παγκόσµια επιχείρηση. Αυτοί είναι Visa διεθνής και 

MasterCard. 

 

Πίνακας 2.2.2 ΧΧρρήήσσηη  ττωωνν  δδύύοο  δδιιεεθθννώώνν  ππιισσττωωττιικκώώνν  κκααρρττώώνν  ττοο  11999999  ππααγγκκοοσσµµίίωωςς 

 

Visa MasterCard  

Περιοχή 
Όγκος 

πωλήσεων, 

δις $ 

Αριθµός καρτών 

(εκατ.) 

Όγκος 

πωλήσεων, 

δις $ 

Αριθµός καρτών 

(εκατ.) 

ΗΠΑ 721,1 488,5 352,2 212,8 

Ευρώπη 496,1 158,2 186,4 60,9 

Ασία - Ειρηνικός 165,8 183,6 136,8 73,2 

Καναδάς 54,4 50,4 421,5 15,5 

Μέση ανατολή, Αφρική 34,7 16,2 6,4 2,3 

Λατινική Αµερική 117,9 100,5 22,7 25,5 

ΣΥΝΟΛΑ $1590 997,4 $726 390,2 

Σύγκριση $ 2,3 Τρις πωλήσεις $1,3 Τρις πωλήσεις 

 

 

Επιπροσθέτως, συνεχίζοντας αναλύεται ότι οι έµποροι που επιθυµούν να δεχτούν 

πληρωµές µέσω πιστωτικής κάρτας πρέπει να συνεργαστούν µε µια τράπεζα. Σε περίπτωση 

απλής πληρωµής (µη ηλεκτρονική) µε πιστωτική κάρτα, ο έµπορος δίνει απόδειξη πληρωµής 

η οποία περιλαµβάνει τον αριθµό της πιστωτικής κάρτας, το ποσό πληρωµής, την 

ηµεροµηνία και την περιγραφή των προϊόντων που αγόρασε ο πελάτης. Πολλές φορές για να 

ολοκληρωθεί η δοσοληψία πρέπει πρώτα να εγκριθεί. Αυτό πραγµατοποιείται µέσω ενός 

εξουσιοδοτηµένου κέντρου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία µε την τράπεζα του 

εµπόρου έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί έλεγχος για το αν η δοσοληψία µπορεί να 

προχωρήσει. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξακρίβωση της νοµιµότητας της κάρτας καθώς 

και τη διαθεσιµότητα του χρηµατικού ποσού που επιθυµείται να ληφθεί. Η δοσοληψία 

ολοκληρώνεται µετά τον παραπάνω έλεγχο. (O΄Mahony et al. 2001:13) 
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Τα εµπλεκόµενα µέρη σε ένα σύστηµα πιστωτικών καρτών είναι (Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 

2008): 

 Ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας 

 Ο έµπορος 

 Ο εκδότης της κάρτας 

 Ο αποδέκτης 

 Ο φορέας του τίτλου µίας κάρτας 

 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια τάση στις αγορές µε πιστωτικές κάρτες, η δοσοληψία 

(ροή πληροφορίας) των οποίων γίνεται ηλεκτρονικά όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο 

σχεδιάγραµµα.  

 

 

Σχεδιάγραµµα 2.2.3  ΣΣττάάδδιιαα  µµιιααςς  ππλληηρρωωµµήήςς    µµεε  ππιισσττωωττιικκήή  κκάάρρτταα..  

  

 

 

    4. Καθαρισµός                                                                                            4. Καθαρισµός 

 

                                          

                                       2γ. Εγκρίνεται                      2β. Εγκρίνεται 

 

 

 

 

                                                                                   2α. Εγκρίνεται                 3.Αποδείξεις                  

                                                                            

                                                            1. Απόδειξη 

ΠΠηηγγήή::  OO΄́MMaahhoonnyy  eett  aall..  22000011::1144  

 

Καθάρισµα Ένωσης Καρτών / Έγκριση 

Αρχή Ένωσης Καρτών 

Τράπεζα Έκδοσης 

Κάρτας 

Κάτοχος 

Κάρτας 

     Αρχή               Τράπεζα  

Έµπορος 

 

απόδειξη 

πωλήσεων 
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Εν συνεχεία, η ολοκλήρωση της λειτουργίας µιας πληρωµής µε πιστωτική κάρτα στο 

∆ιαδίκτυο προϋποθέτει την ύπαρξη των κατάλληλων ηλεκτρονικών συστηµάτων που 

αντιστοιχούν στην συγκεκριµένη µέθοδο ηλεκτρονικής πληρωµής. 

Για το λόγο αυτό, οι Ποµπόρτσης και Τσουλφάς (2002: 182) λένε ότι τέτοιου είδους 

συστήµατα είναι το σύστηµα Payflow Pro της εταιρείας VeriSign, το σύστηµα PayWare της 

εταιρείας Trintech και το Webshop της Εγνατίας Τράπεζας. Αναλυτικότερα: 

 Το σύστηµα Payflow Pro, µέσω του πρωτοκόλλου SSL, υποστηρίζει την ασφαλή 

σχέση έµπορου – πελάτη και χρησιµοποιεί την ισχυρή κρυπτογραφία όπου  δεν 

υπάρχει δυνατότητα υποκλοπής του αριθµού της πιστωτικής κάρτας. Ως επιπρόσθετα 

προϊόντα είναι το Payflow Fraud Screen, όπου ο έµπορος µπορεί να διακρίνει τους 

νόµιµους πελάτες από τους απατεώνες και το Payflow Link, όπου είναι ένας 

επιπρόσθετος σύνδεσµος (link) για την γρήγορη και άµεση δηµιουργία συναλλαγών 

στο ∆ιαδίκτυο. 

  Το λογισµικό Payware το οποίο περιλαµβάνει το πρόγραµµα eMerchant το οποίο 

βοηθά τους εµπόρους, το πρόγραµµα eHost που επιτρέπει τις συναλλαγές από πολλά 

εµπορικά καταστήµατα και το eIssuer που δηµιουργεί µια εικονική πιστωτική κάρτα 

παρέχοντας την δυνατότητα αγορών µε ένα κλικ (1-click shopping). 

 Το σύστηµα Webshop , µέσω του πρωτοκόλλου SSL, χρησιµοποιεί επίπεδα 

ασφαλείας (40-bit και 128-bit) και ακολουθείται η όλη διαδικασία της συναλλαγής 

και είναι άξιο να αναφερθεί ότι ο αριθµός της πιστωτικής κάρτας δεν καταγράφεται 

στην βάση δεδοµένων του εµπόρου. Συνεπώς, δεν υπάρχει ο κίνδυνος υποκλοπής του. 

(Ποµπόρτσης & Τσουφλάς, 2002:183-185) 
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2.2.1 Το σύστηµα PayPal 

 

Σύµφωνα µε τον Turban et al.(2006:507), το σύστηµα PayPal ανήκει στην κατηγορία των 

πληρωµών πρόσωπο µε πρόσωπο (P2P). Αναφορικά, βάσει της λειτουργίας του, το PayPal 

είναι µια επιχείρηση ∆ιαδικτύου που επιτρέπει τη µεταφορά των χρηµάτων µεταξύ των 

χρηστών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των εµπόρων, που αποφεύγουν τις παραδοσιακές 

µεθόδους εγγράφου όπως οι έλεγχοι, οι επιταγές και οι διαταγές χρηµάτων. Το PayPal 

εκτελεί επίσης την επεξεργασία πληρωµής για τους προµηθευτές ηλεκτρονικού εµπορίου, τις 

περιοχές δηµοπρασίας, και άλλους εταιρικούς χρήστες, για την οποία χρεώνουν µια αµοιβή. 

Τον Οκτώβριο του 2002 το PayPal εξαγοράστηκε από το eBay. Το PayPal ήταν 

προηγουµένως η µέθοδος πληρωµής επιλογής από πάνω από 50% των eBay χρηστών. 

 

Μιλώντας µε αριθµούς,  η απήχηση στο ηλεκτρονικό καταναλωτικό κοινό φαίνεται στο 

ότι το  2004, η συνολική αξία των συναλλαγών µέσω του συστήµατος PayPal ήταν $18.9 

δισεκατοµµύρια, δηλαδή ποσοστό της τάξης του 55% κατά τη διάρκεια του έτους. Τον 

Ιανουάριο του 2005 PayPal ανήγγειλε τα σχέδια για να ακολουθήσει την εµπορική ευκαιρία 

υπηρεσιών, η σε απευθείας σύνδεση επιχείρηση πληρωµών «µακριά eBay».                                                            

[ http://www.thep.gr/modules.php?name=eBay_Auction-MM&page=PayPal.html ]  

 

Σύµφωνα µε τον Weidong (2003:298) το σύστηµα PayPal δίνει την δυνατότητα  να 

γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές, δίνοντας τον αριθµό της πιστωτικής κάρτας του εκάστοτε 

ηλεκτρονικού καταναλωτή. Ο έµπορος στέλνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

του στον καταναλωτή. Στη συνέχεια, ο ίδιος εγγράφεται και δίνει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες όπως τον αριθµό της πιστωτικής του κάρτας, τη διεύθυνση του δικαιούχου 

πληρωµής και το ποσό της συναλλαγής. Έτσι, η πληρωµή αφαιρείται από το λογαριασµό 

PayPal για απολογισµό του καταναλωτή  και η πληρωµή πιστώνεται στο λογαριασµό PayPal 

του εµπόρου. 
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Σε επίπεδο ασφάλειας , στις αρχές του 2006, το PayPal εισάγει  ένα προαιρετικό κλειδί 

ασφαλείας ως επιπλέον προφύλαξη κατά της απάτης. Ο λογαριασµός του εκάστοτε χρήστη 

δεσµεύεται σε ένα κλειδί ασφάλειας έχει µια 

τροποποιηµένη διαδικασία σύνδεσης: ο 

κάτοχος λογαριασµού (ο χρήστης) 

πληκτρολογεί την ταυτότητα σύνδεσης και τον 

προσωπικό κωδικό τους, όπως κανονικά, αλλά 

προτρέπεται έπειτα για να πιέσει το κουµπί 

στο κλειδί ασφάλειας και να εισαγάγει τον 

αριθµό έξι-ψηφίων που δηµιουργείται. Αυτή η επικύρωση δύο παραγόντων (two-factor) έχει 

ως σκοπό να εµποδίζει ένα κακόβουλο τρίτο µέλος, χωρίς να έχει πρόσβαση στο φυσικό 

κλειδί ασφαλείας, να υπονοµεύει τους λογαριασµούς των χρηστών.                                     

(Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Paypal#Security_key ) 

2.2.2  Πρωτόκολλα ασφαλείας  

 

Για την µέθοδο ηλεκτρονικής πληρωµής µε πιστωτική κάρτα απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η αναγνώριση των πρωτοκόλλων ασφαλείας. 

Ως ευρέως γνωστό παρατίθεται το πρωτόκολλο SSL που ιδρύθηκε από την Netscape για 

τη διαβίβαση των ιδιωτικών εγγράφων µέσω του ∆ιαδικτύου. Η SSL χρησιµοποιεί ένα 

κρυπτογραφικό σύστηµα που χρησιµοποιεί δύο κλειδιά για να κρυπτογραφήσει τα στοιχεία − 

ένα δηµόσιο κλειδί που είναι γνωστό στον  καθένα και ένα ιδιωτικό ή µυστικό κλειδί που 

είναι γνωστό µόνο στον παραλήπτη του µηνύµατος. Πολλοί ιστοχώροι χρησιµοποιούν το 

πρωτόκολλο για να λάβουν τις εµπιστευτικές πληροφορίες χρηστών, όπως οι αριθµοί 

πιστωτικών καρτών. (http://www.webopedia.com/TERM/S/SSL.html)  

Το SSL προσφέρει στον επισκέπτη της ιστοσελίδας κρυπτογραφηµένη SSL επικοινωνία 

από 128-bit και µέχρι 2048-bit. Είναι εύκολο να αναγνωρίσετε πότε πρόκειται να 

πραγµατοποιήσετε µία κρυπτογραφηµένη SSL επικοινωνία, από το µικρό χρυσό λουκέτο που 

θα εµφανιστεί στον browser σας και αυτόµατα θα µεταφερθείτε σε ηλεκτρονική διεύθυνση 

της µορφής https://( http://www.manbiz.gr/hosting/2048-bit-ssl-certificate/)   
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Η έκδοση 3.0 του πρωτοκόλλου κυκλοφόρησε από την Netscape το 1996 και αποτέλεσε 

την βάση για την µετέπειτα ανάπτυξη του πρωτοκόλλου TLS, το οποίο πλέον τείνει να 

αντικαταστήσει το SSL. (Wikipedia, http://el.wikipedia.org/wiki/SSL).  

Αντίθετα, ο O΄Mahony et al. (2001:82) υποστηρίζει ότι,  αν και η αρχική χρήση του SSL 

µέχρι σήµερα ήταν να επιτρέψει τις ασφαλείς συναλλαγές πιστωτικών καρτών στο 

∆ιαδίκτυο, εν συνεχεία θεωρήθηκε ως ένα πρωτόκολλο γενικής χρήσης µε σκοπό να 

χρησιµοποιηθεί για να εξασφαλίσει οποιοδήποτε διάλογο που πραγµατοποιείται µεταξύ των 

εφαρµογών επικοινωνίας.   

 

Συνεχίζοντας, παρατίθεται το πρωτόκολλο SET το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε 

αρχικά από τη Visa και τη MasterCard τον Φεβρουάριο του 1996 και έκτοτε αναπτύσσεται. 

Στον έλεγχο του SET συµµετέχουν οι εταιρείες Microsoft, VeriSign, Netscape, GTE, IBM, 

SAIC και Terisa Systems. Το SET, το οποίο είναι σχεδιασµένο πάνω στο πρωτόκολλο SSL, 

αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασµένο πρωτόκολλο για την διενέργεια κρυπτογραφηµένων 

πληρωµών µε χρήση πιστωτικών καρτών µέσω Internet και άλλων ανοικτών δικτύων. Το 

SET βασίζεται στη χρήση κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού και χρησιµοποιεί τα λεγόµενα 

“ψηφιακά πιστοποιητικά” για την πιστοποίηση της ταυτότητας των συµµετεχόντων σε µία 

συναλλαγή. (Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 2007) 

 

Κατά τη µεταγωγή των στοιχείων στο διαδίκτυο, υπάρχει ο κίνδυνος να παρεισφρήσει 

κάποιος τρίτος εισβολέας και να υποκλέψει ή να τροποποιήσει τα στοιχεία της συναλλαγής. 

Έτσι, καθίσταται προφανής η ανάγκη εφαρµογής ενός µηχανισµού ασφαλείας. Το 

πρωτόκολλο SET, το οποίο προβλέπει την κρυπτογράφηση όλων των πληροφοριών που 

αφορούν την συναλλαγή πριν την αποστολή τους στον έµπορο ή στην τράπεζα µέσω 

διαδικτύου, θεωρείται το πιο ασφαλές (Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 2007) 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα εφαρµογής µε συµβατότητα στα παραπάνω πρωτόκολλα για 

την πληρωµή µέσω πιστωτικών καρτών αποτελεί η Τράπεζα Πειραιώς µέσω της Winkbank 

Commerce µιας ολοκληρωµένης υπηρεσίας ηλεκτρονικού εµπορίου. Η δηµιουργία  του win-

POS-SSL και win-POS-SET προσφέρει ευέλικτη διαχείριση των συναλλαγών τόσο για τον 

έµπορο όσο και για τον πελάτη. (Ποµπόρτσης & Τσουλφάς, 2002:185-186) 
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2.2.3 Νοµικό πλαίσιο 

 

Κατά την πληρωµή µέσω πιστωτικών καρτών στο διαδίκτυο ο αγοραστής κοινοποιεί στον 

πωλητή τον αριθµό της πιστωτικής του κάρτας, την οποία ο τελευταίος χρεώνει µε το 

συµφωνηθέν τίµηµα. Αυτός ο τρόπος πληρωµής πρόκειται για ένα σύστηµα ταυτόχρονης 

πληρωµής, που παρέχει άµεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασµούς του αγοραστή 

και του πωλητή και καταγράφει άµεσες µεταβολές στους λογαριασµούς τους. 

 Όπως αναφέρει η Μπαλωµένου (2004), στην Ελλάδα τα θέµατα των συναλλαγών που 

γίνονται µε πιστωτική κάρτα ρυθµίζει η Υπουργική απόφαση Ζ1-178/2001 που εναρµόνισε 

τις διατάξεις της Σύστασης 97/489 στην ελληνική νοµοθεσία. Στην Ευρώπη ισχύουν επίσης η 

Οδηγία 1997/7/ΕΚ και οι Οδηγίες 1987/102 και 1990/88 που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε 

την καταναλωτική πίστη και παρέχουν επαρκή προστασία στους καταναλωτές – χρήστες των 

πιστωτικών καρτών. Ενδεικτικά αναφέρονται και δύο αποφάσεις ελληνικής νοµολογίας που 

σχετίζονται µε θέµατα πληρωµής µέσω πιστωτικών καρτών, η απόφαση του Εφετείου 

Αθήνας 2319/1999 και η απόφαση του Αρείου Πάγου 589 . 2001.  

Ο Καράκωστας (2003:210) σε αρµονία απόψεων µε την Μπαλωµένου, συµπληρώνει ότι 

οι παραπάνω οδηγίες και αποφάσεις ισχύουν και για το ζήτηµα της ασφαλούς µετάδοσης των 

δεδοµένων αλλά και της εξασφάλισης της ότι ο κάτοχος των στοιχείων της πιστωτικής 

κάρτας είναι ο πραγµατικός της κάτοχος 

 

2.3 Ηλεκτρονικές Επιταγές (E – checks) 

  

Συνεχίζοντας την ανάλυση των µεθόδων ηλεκτρονικών πληρωµών, ακολουθούν οι 

Ηλεκτρονικές Επιταγές οι οποίες είναι  µια αναπτυσσόµενη τεχνολογία που απευθύνεται 

συνήθως σε ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (B2B). (Ποµπόρτσης 

& Τσουλφάς, 2002: 190) 

 



 

42 

 

 

Ο Turban (2006:509) δίνει τον ορισµό τους στην απλή µορφή ότι  “ Μια ηλεκτρονική 

επιταγή είναι η ηλεκτρονική έκδοση ή µορφή µιας έντυπης επιταγής”. Έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά της έντυπης επιταγής και χρησιµοποιείται ως ένα µήνυµα προς την τράπεζα 

του αποστολέα για την µεταφορά κεφαλαίων από έναν λογαριασµό σε έναν άλλο. Αρχικά 

αποστέλλεται στον αποδέκτη ο οποίος την υπογράφει και την προωθεί στην τράπεζα 

προκειµένου να λάβει το αντίστοιχο ποσό.(∆ουκίδης κ.ά., 1998:199) 

Σύµφωνα µε τον Weidong (2003: 196-197) η ολοκληρωµένη διαδικασία µιας 

ηλεκτρονικής επιταγής περιλαµβάνει τρεις φάσεις µε τις επιµέρους λειτουργίες τους 

Σχεδιάγραµµα 2.3.1. ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ππλληηρρωωµµήήςς  µµεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  εεππιιττααγγήή..  

 

ΠΠηηγγήή::  WWeeiiddoonngg  ((22000033::  119966))  

  

� Φάση 1: Αγορά αγαθών 

1. Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση στο σύστηµα του εµπόρου το οποίο του παρουσιάζει 

τα προϊόντα  

2. Ο καταναλωτής κάνει την επιλογή των προϊόντων και τα αγοράζει στέλνοντας µια 

ψηφιακή επιταγή στον έµπορο. Η επιταγή µεταφέρεται µε µορφή ασφαλούς φακέλου, 

ο τύπος του οποίου είναι έτσι σχεδιασµένος ώστε να µπορεί να σταλεί µε ένα 

ασφαλές e-mail ή µε ένα κρυπτογραφηµένο ευθύ διάλογο µεταξύ των δύο µερών. 
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3. Ο έµπορος πρέπει να εγκρίνει την ηλεκτρονική επιταγή µε την τράπεζα του για την 

πιστοποίηση της πληρωµής. 

4. Ο έλεγχος επικυρώνεται. 

� Φάση 2: Κατάθεση επιταγής στην τράπεζα του εµπόρου 

5. Ο έµπορος ηλεκτρονικά προωθεί την επιταγή στην τράπεζα του και αυτή η 

λειτουργία γίνεται κατά την κρίση του εµπόρου. 

 

� Φάση 3: Συµψηφισµός των επιταγών µεταξύ των Τραπεζών 

6. Η τράπεζα του εµπόρου προωθεί την ηλεκτρονική επιταγή στο Γραφείο 

Συµψηφισµού για εξαργύρωση. Η επεξεργασία είναι ίδια µε αυτήν που υποβάλλεται  

οποιοδήποτε έγγραφο σε έλεγχο και αυτό σηµαίνει ότι οι τράπεζες θα εξαργυρώσουν 

την επιταγή χρησιµοποιώντας το Γραφείο Συµψηφισµού (ACH). 

7. Το Γραφείο Συµψηφισµού συνεργάζεται µε την τράπεζα του εµπόρου, εξαργυρώνει 

την επιταγή και µεταφέρει το αντίστοιχο ποσό στην τράπεζα του εµπόρου η οποία µε 

τη σειρά της  τα προσθέτει  στο λογαριασµό του. 

8. Στο τέλος, η τράπεζα του καταναλωτή ενηµερώνει τον καταναλωτή µε τις 

πληροφορίες απόσυρσης του ποσού από το λογαριασµό του. 

Χαρακτηριστική απεικόνιση µιας ηλεκτρονικής επιταγής στο ∆ιαδίκτυο µε όλες τις 

λεπτοµέρειες που θα πρέπει να αναγραφούν στην σωστή σειρά.  
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Με την επεξεργασία των Ηλεκτρονικών Επιταγών υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήµατα 

τέτοια όπως επιτυγχάνεται η µείωση του διαχειριστικού κόστους του εµπόρου, παρέχοντας 

ταχύτερη συλλογή κεφαλαίων, βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα της διεργασίας κατάθεσης 

για εµπόρους και για χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα. Επίσης, επιτυγχάνεται η διεργασία 

πληρωµής για τους καταναλωτές οι οποίοι παίρνουν περισσότερες πληροφορίες για τις 

αγορές τους και µειώνεται η περίοδος ετεροχρονισµού καθώς και ο αριθµός των ακάλυπτων 

επιταγών ( Turban et. al, 2008:569, Weidong, 2003:198-199)   

2.4 Ηλεκτρονικό Χρήµα (Electronic Money) 

 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των τριών βασικών µεθόδων ηλεκτρονικών πληρωµών µε 

το Ηλεκτρονικό Χρήµα το οποίο διατυπώνεται και ως ηλεκτρονικό / ψηφιακό νόµισµα 

(electronic / digital currency) ή ως ψηφιακό χρήµα (digital cash).                              

(Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_money ) 
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Αρχικά, µε τον όρο Ηλεκτρονικό Χρήµα εννοείται  ‘’Κάθε µορφή µεταφοράς κεφαλαίου 

µεταξύ δύο ή περισσότερων µερών που γίνεται µε ψηφιακό τρόπο και χωρίς την µεσολάβηση 

υλικού µέσου’’. (Ελληνική Ένωση Επαγγελµατιών Internet,1996)  

Σύµφωνα µε την Μπαλωµένου (2004),  το Ηλεκτρονικό Χρήµα ορίζεται ως ένα σύγχρονό 

µέσο πληρωµής στο διαδίκτυο το οποίο βασίζεται στην ανταλλαγή πραγµατικού χρήµατος σε 

µια τράπεζα µε ηλεκτρονικό τρόπο. ∆ηλαδή, είναι ένα συγκεκριµένο ποσό αληθινών 

χρηµάτων ανταλλάσσεται µε «κυβερνονοµίσµατα».   

 Ο Turban et al.(2004:504), διευκρινίζοντας ορίζει το Ηλεκτρονικό Χρήµα ως ‘’το 

ψηφιακό ισοδύναµο των χάρτινων νοµισµάτων και των κερµάτων, που επιτρέπει την ασφαλή 

και ανώνυµη αγορά ειδών χαµηλής τιµής’’. Με λίγα λόγια, αποτελεί ένα µηχανισµό 

εξόφλησης µικροποσών µέσω του ∆ιαδικτύου όπου το κάθε νόµισµα είναι µια σειρά από 

ψηφία. (∆ουκίδης, Θεµιστοκλέους, ∆ράκος, Παπαζαφειροπούλου,1998) 

Για την ύπαρξη του ηλεκτρονικού χρήµατος είναι απαραίτητα τα εξής τρία στοιχεία 

(Μπαλωµένου,2004): 

 Η νοµισµατική αξία αντιπροσωπευόµενη από απαίτηση έναντι του εκδότη να είναι 

αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό υπόθεµα 

 Να έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού τουλάχιστον ίσου µε την 

εκδοθείσα νοµισµατική αξία  

 Να γίνεται δεκτή ως µέσο πληρωµής από άλλες επιχειρήσεις πέραν της εκδότριας.  

Ως τα χαρακτηριστικά / ιδιότητες που πρέπει να έχει το ηλεκτρονικό χρήµα παρουσιάζονται 

τα εξής (Ο΄Mahony et al.,2001, Ελληνική Ένωση Επαγγελµατιών Internet,1996): 

 Ευρεία αποδοχή 

 Ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας 

 Ανωνυµία 

 Μεταφερσιµότητα (από µια µορφή σε µια άλλη π.χ. από ηλεκτρονικές µονάδες σε 

µετρητά) 
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 Απεριόριστη διάρκεια (να µην έχει ηµεροµηνία λήξεως µετά το πέρας της οποίας θα 

πάψει να έχει αξία) 

 Αµφίδροµη κινητικότητα (κάθε κάτοχος να µπορεί να αποκτήσει και να δώσει χρήµα 

µε την ίδια ευκολία. ∆ηλαδή να µην υπάρχει µια κυκλική ροή του τύπου: Τράπεζα-

Ιδιώτης (αγοραστής)-Επιχείρηση (πωλητής)-Τράπεζα αλλά η δυνατότητα 

συναλλαγών και κάθε είδους πληρωµών µεταξύ όλων των οικονοµικών µονάδων π.χ. 

µεταφορές χρηµάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη, από επιχείρηση σε επιχείρηση, από 

επιχείρηση σε ιδιώτη κτλ.) 

 ∆ιαιρετότητα (να µπορεί να διαιρεθεί σε όσα τµήµατα ίσης συνολικής αξίας θέλει ο 

κάτοχος) 

 Ευχρηστία 

 Σταθερή αξία (προστασία από πληθωρισµό, υποτίµηση κτλ.)  

 

Σύµφωνα µε τον Weidong (2003:171), οι συµµετέχοντες µέσα στο σύστηµα 

Ηλεκτρονικού Χρήµατος (Ecash) είναι οι Πελάτες, οι Έµποροι, και οι Τράπεζες. Οι πελάτες 

και οι έµποροι έχουν τους απολογισµούς σε µια τράπεζα Ηλεκτρονικού Χρήµατος (Ecash). 

Οι πελάτες µπορούν να αποσύρουν τα νοµίσµατα ενάντια στον απολογισµό τους και να τα 

αποθηκεύσουν στο λογισµικό πορτοφολιών Ecash τους που βρίσκεται στον υπολογιστή τους. 

Το λογισµικό πορτοφολιών Ecash είναι γνωστό ως cyberwallet. Οι λειτουργίες του είναι να 

αποθηκεύει, να διαχειρίζεται τα νοµίσµατα πελατών και να διατηρεί τα αρχεία όλων των 

συναλλαγών. 

Αναλυτικότερα, ένας πελάτης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα νοµίσµατα για να πληρώσει 

αργότερα έναν έµπορο. Κατά την διάρκεια της αγοράς, ο έµπορος πρέπει να διαβιβάσει τα 

νοµίσµατα στη νοµισµατική τράπεζα για να εξασφαλίσει ότι δεν έχουν ξοδευτεί ήδη. Εάν τα 

νοµίσµατα ισχύσουν, θα κατατεθούν στον απολογισµό εµπόρων. Ο έµπορος µπορεί έπειτα να 

στείλει τα αγορασµένα αγαθά ή µια παραλαβή στον πελάτη. Επίσης, µπορεί να κάνει τις 

πληρωµές σε έναν πελάτη χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία. Αυτό είναι χρήσιµο για τις 

επιστροφές ποσού ή τις payout υπηρεσίες.  ((Ο΄Mahony et al.,2001:173) 

 



 

47 

 

 

Σχεδιάγραµµα 2.4 ΟΟννττόόττηηττεεςς  κκααιι  οοιι  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  ττοουυςς  µµέέσσαα  σσττοο  σσύύσσττηηµµαα  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοούύ  

ΧΧρρήήµµααττοοςς  ((EEccaasshh))  

          

                                                                                            

                                                                                                                                                                    

                                           

 

                                                      

                                                   

                                                    

                                                         

                                                        Αγαθά, Απόδειξη 

-  Νοµίσµατα Καταστηµάτων                                             -   Πώληση Προϊόντων 

- Πραγµατοποίηση Πληρωµών                                          -   Αποδοχή Πληρωµών 

- Αποδοχή Πληρωµών                                                   -   Πραγµατοποίηση  Πληρωµών   

                    

Πηγή: ΟΟ΄́MMaahhoonnyy  eett  aall..,,22000011::117733  

  

2.4.1 Τα «σχήµατα» του Ηλεκτρονικού Χρήµατος 

 

Τα σχήµατα ηλεκτρονικού χρήµατος στηρίζονται (Ιόνιο Πανεπιστήµιο, 2007): 

 Σε προπληρωµένες Κάρτες αποθηκευµένης αξίας (prepaid stored-value) 

 Στις έξυπνες Κάρτες (µικρο-τσιπ & µνήµη) ή κάρτες µαγνητικής ταινίας 

 Στη µνήµη Η/Υ (ή άλλης φορητής συσκευής) µε µορφή λογισµικού e-wallet 

 Σε Ηλεκτρονικά νοµίσµατα (e-coins) ή Ηλεκτρονικά µετρητά (e-cash) 

 

Τράπεζα Ηλεκτρονικού 

Χρήµατος 

Πορτοφόλι 

Πελατών 

Λογισµικό 

Εµπόρων 

Απόσυρση / Κατάθεση 

Νοµισµάτων 

Νέα Νοµίσµατα,        

∆ήλωση 

 - Τοποθέτηση Νοµισµάτων 

  - Λογαριασµοί Χρηστών 

 - Βάση ∆εδοµένων 

Έγκυρη ένδειξη Επικύρωση 

+     

Κατάθεση 

Νοµισµάτων 
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Στην πρώτη περίπτωση, η κάρτα περιέχει ένα χρηµατικό ποσό ανάλογο µε αυτό που έχει 

προπληρώσει ο κάτοχος της. Η κάρτα µπορεί δε να είναι είτε ανώνυµη είτε ονοµαστική. Ο 

κάτοχος της µπορεί να τη φορτίζει κάθε φορά µε το ποσό που επιθυµεί. Για λόγους 

ασφαλείας, η κάρτα προστατεύεται από τετραψήφιο κωδικό. Ένα πλεονέκτηµα της 

ανώνυµης κάρτας είναι ότι η κάρτα µπορεί να µεταβιβαστεί από ένα άτοµο σε ένα άλλο, ενώ 

η ονοµαστική δεν µπορεί να µεταβιβαστεί. Η ιδέα της κάρτας αποθηκευµένης αξίας µπορεί 

να εφαρµοστεί επίσης στο Internet. (Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 2008) 

 

Η Έξυπνη κάρτα (smart card) είναι µια κάρτα, η οποία µοιάζει πολύ εξωτερικά µε τη 

γνωστή πιστωτική κάρτα. Εσωτερικά, όµως, διαφέρει σηµαντικά από αυτήν. Η πιστωτική 

κάρτα είναι ένα απλό κοµµάτι πλαστικού, στο οποίο έχει ενσωµατωθεί µια µαγνητική 

ταινία(magnetic stripe), στην οποία είναι εγγεγραµµένα κάποια στοιχεία του χρήστη. Η 

έξυπνη κάρτα, αντίθετα, ενσωµατώνει ένα µικροεπεξεργαστή, ο οποίος βρίσκεται κάτω από 

µια επαφή από χρυσό, προσαρµοσµένο στη µια πλευρά της. 

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7_%

CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1 ) 

 

Σχεδιάγραµµα 2.4.1 ΑΑππεειικκόόννιισσηη  µµιιααςς  έέξξυυππννηηςς  κκάάρρττααςς 

 

Πηγή: hhttttpp::////wwwwww..ggeeoocciittiieess..ccoomm  
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Η βασική διαφορά των δύο τύπων καρτών είναι ότι, ενώ τα δεδοµένα στη µαγνητική 

ταινία είναι εύκολο να παραλλαχθούν ή και να διαγραφούν (ακόµη και τυχαία), αυτό δεν 

είναι δυνατό στην έξυπνη κάρτα, γιατί ο µικροεπεξεργαστής της δεν περιέχει δεδοµένα για το 

χρήστη: O µικροεπεξεργαστής της κάρτας και ο υπολογιστής, µε τον οποίο συνδέεται, 

επικοινωνούν πριν ο µικροεπεξεργαστής επιτρέψει την πρόσβαση στα δεδοµένα που 

περιέχονται στη µνήµη της κάρτας. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η παραχάραξη των 

δεδοµένων κι έτσι ο χρήστης διασφαλίζεται, αν η κάρτα του βρεθεί σε διαφορετικά από τα 

δικά του χέρια. 

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7_%

CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1)  

Εν συνεχεία, υπάρχουν οι έξυπνες κάρτες µικροκυκλώµατος που περιλαµβάνει την 

κεντρική µονάδα επεξεργασίας, µνήµη τυχαίας προσπέλασης (RAM) και αποθήκευσης 

δεδοµένων της τάξης των 10 MB. Οι έξυπνες κάρτες περιέχουν ένα µικροεπεξεργαστή µε το 

ολοκληρωµένο κύκλωµα δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης χιλιάδες bytes των 

ηλεκτρονικών δεδοµένων. Λόγω του µεγέθους και της δυνατότητας µεταφοράς των έξυπνων 

καρτών που θεωρείται ως η επόµενη γενιά της ανταλλαγής δεδοµένων. Επίσης, υπάρχουν και 

οι Εξειδικευµένες (Advanced) έξυπνες κάρτες, όπου περιέχεται ένα αρχείο µε δοµή µυστικά 

κλειδιά κρυπτογράφησης και αλγορίθµων. Λόγω των κρυπτογραφηµένων αρχείων 

συστήµατος, τα δεδοµένα µπορούν να αποθηκευτούν σε αρχεία τα οποία χωρίζονται µε 

πλήρη ασφάλεια. ( http://el.tech-faq.com/smart-card.shtml )  

Ένα άλλο µέσο ηλεκτρονικό πληρωµής είναι το ηλεκτρονικό πορτοφόλι όπου ο κάτοχος 

µεταφέρει ένα ποσό στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι µε το οποίο πραγµατοποιεί συναλλαγές π.χ. 

στα µέσα µεταφοράς χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση του PIN. Όταν εξαντληθούν τα 

µετρητά, ο κάτοχος επαναλαµβάνει τη µεταφορά χρηµάτων στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. 

Στην Ελλάδα, τέτοιου είδους κάρτες έχουν κυκλοφορήσει πιλοτικά αλλά η χρήση τους είναι 

περιορισµένη.( ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2008) 

Συµπληρωµατικά, αξίζει να σηµειωθεί  ότι στα «σχήµατα» του ηλεκτρονικού χρήµατος 

µέσω λογισµικού πραγµατοποιείται η έκδοση ηλεκτρονικών νοµισµάτων από έναν παροχέα 

υπηρεσιών πληρωµών. Τα ηλεκτρονικά αυτά νοµίσµατα είναι αποθηκευµένα σε ένα 

ηλεκτρονικό πορτοφόλι στον υπολογιστή του χρήστη ο οποίος µπορεί να τα χρησιµοποιήσει 

για αγορές µέσω διαδικτύου. Μέχρι τώρα οι περισσότερες πρωτοβουλίες µε σχήµατα 
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ηλεκτρονικού χρήµατος µέσω ειδικού λογισµικού δεν έτυχαν ευρείας αποδοχής καθώς δεν 

είναι ιδιαίτερα ευέλικτα. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν, έµειναν σε πιλοτικό στάδιο. 

Το βασικό πλεονέκτηµα πάντως των σχηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών και στις δύο 

περιπτώσεις είναι ότι διατηρείται η ανωνυµία των συναλλαγών που είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για τους πελάτες. Επιπλέον, ειδικά οι κάρτες αποθηκευµένης αξίας είναι ιδιαίτερα 

ευέλικτο µέσο πληρωµής που επιτρέπει και διεθνείς συναλλαγές. (European Central Bank, 

http://www.ecb.int ) 

 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι το ψηφιακό χρήµα επιτρέπει σε ανθρώπους που δεν 

διαθέτουν πιστωτικές κάρτες να συναλλάσσονται µέσω διαδικτύου ενώ συµφέρει και λόγω 

του ότι δεν υπάρχουν χρεώσεις συναλλαγής (transaction fees) της πιστωτικής κάρτας. Μία 

εναλλακτική µορφή ψηφιακού χρήµατος είναι το gift cash το οποίο συνηθέστερα πωλείται µε 

τη µορφή πόντων η οποία επιτρέπει σε άτοµα που δεν έχουν πιστωτική κάρτα να ψωνίσουν 

από το διαδίκτυο. Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα παρέχονται και κάποια δώρα ανάλογα µε 

τις αγορές του χρήστη τις επισκέψεις σε ιστοσελίδες κλπ.( Οδοντίδης, 2005) 

 

2.4.2  Νοµικό πλαίσιο 

 

Στην Ελλάδα, τα θέµατα σχετικά µε το ηλεκτρονικό χρήµα ρυθµίζουν η Απόφαση του 

Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής 50/2002, ο Νόµος 3148/2003 και η Π∆ΤΕ 2501/2002.  

Στην Ευρώπη ισχύουν η Οδηγία 2000/12 που ρυθµίζει όλα τα σχετικά µε την ανάληψη 

και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων , µε τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 

2000/28. Επίσης η Οδηγία 2000/46 για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική 

εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος, η Σύσταση 87/598 για τον 

ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σε θέµατα ηλεκτρονικών πληρωµών και η Σύσταση 88/590. 

( Μπαλωµένου, 2004 ) 
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2.5 Συµπεράσµατα 

 

Η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και του Ηλεκτρονικού Εµπορίου αποτέλεσε το 

κύριο κριτήριο εφαρµογής των µεθόδων των ηλεκτρονικών πληρωµών. Η παράθεση των  

πιστωτικών καρτών, των ηλεκτρονικών επιταγών και του ηλεκτρονικού χρήµατος µε τα 

επιµέρους «σχήµατα» του συµβάλλουν στην κατανόηση τους σε συνδυασµό  βέβαια µε τις 

ανάγκες των συναλλασσόµενων µερών (εµπόρων και καταναλωτών).  

 Οι πιστωτικές κάρτες είναι πάρα πολύ επιτυχείς ως µέσο πληρωµής για τις λιανικές 

συναλλαγές  µέσω του ∆ιαδικτύου. Υπάρχει µια µεγάλη βάση των χρηστών παγκοσµίως οι 

οποίοι  είναι πρόθυµοι να τις  χρησιµοποιήσουν για τις αγορές τους. Με την  λειτουργικότητα 

τους  µέσω των πρωτόκολλα ασφάλειας  έχουν αναπτυχθεί και τα αντίστοιχα συστήµατα 

όπως το Webshop,  το Payware και το Payflow Pro. Επίσης, αρκετή απήχηση βρίσκει και το 

σύστηµα PayPal λόγω της ασφαλούς λειτουργικότητας του. Σε παγκόσµιο επίπεδο, 

προτιµούνται οι συναλλαγές Β2Β µέσω των ηλεκτρονικών επιταγών, οι οποίες παρέχουν 

αρκετά πλεονεκτήµατα τόσο στους εµπόρους όσο και στους καταναλωτές. Το ηλεκτρονικό 

χρήµα, ως µια ευρεία έννοια, περιλαµβάνει τις κάρτες προστιθέµενης αξίας, τις έξυπνες 

κάρτες, τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και τα ψηφιακά νοµίσµατα.  

Η  χρησιµοποίησης τους για τις συναλλαγές, υποστηρίζει την δυνατότητα επιλογής µέσου 

πληρωµής από τους καταναλωτές και τους εµπόρους αναλόγως βέβαια τι εξυπηρετεί τον 

καθένα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΜΑΙ 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΟ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ? 
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3.1 Εισαγωγή  

 

Απ’ τη στιγµή που αναπτύχθηκαν και εφαρµόζονται οι µέθοδοι ηλεκτρονικών πληρωµών, 

το βασικό ζήτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο ασφαλείς είναι. Η δευτερογενής έρευνα της  

εργασίας αυτής ολοκληρώνεται µε το κοµµάτι της Ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία τους. 

Η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων και συστηµάτων πληρωµών είναι πλέον µια 

καθηµερινή πραγµατικότητα τόσο για την αυξανόµενη τάση των χρηστών του ∆ιαδικτύου 

όσο και για τις επιχειρήσεις οι οποίες δηµιουργώντας τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά 

καταστήµατά τους, επιτυγχάνουν την αύξηση των πωλήσεων µε τις πλέον πιο καινοτόµους 

µεθόδους που υπάρχουν. Παρ’ όλα αυτά, όσο αυξάνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, τόσο 

τίθεται αισθητά το ζήτηµα της Ασφάλειας και αναλύεται εξ’ ολοκλήρου µε σκοπό την 

αποφυγή υποκλοπής των προσωπικών στοιχείων των συναλλασσόµενων µερών. 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2008) 

Συνεπώς, όπως αναφέρει ο Γεωργόπουλος κ.ά. (2001:378), σε έρευνα που έγινε από τη 

Datamonitor για τους  χρήστες του ∆ιαδικτύου στην Ευρώπη έδειξε αφ’ ενός ότι µόνο το 

15% κάνουν αγορές µέσω του ∆ιαδικτύου  θέτοντας σαν κύρια αιτία την έλλειψη 

εµπιστοσύνης στην ∆ιαδικτυακή ασφάλεια, αφ΄ετέρου δε υπέδειξε ότι το 70% υποστήριξε 

την Ασφάλεια ως τον  κύριο παράγοντα παρότρυνσης για την πραγµατοποίηση των 

διαδικτυακών αγορών.  

Οι  Menezes, Oorschot & Vanstone (1996:4) παραθέτουν παρακάτω τις  βασικές απαιτήσεις 

της Ασφάλειας  όπου και είναι οι εξής: 

 Η Εµπιστευτικότητα (Confidentiality) χρησιµοποιείται για να κρατήσει το 

περιεχόµενο των πληροφοριών µυστικό ( ή εµπιστευτικό ) από όλους εκτός από εκείνους 

που εγκρίνονται για να το έχουν. Η µυστικότητα είναι ένας όρος συνώνυµος µε την 

εµπιστευτικότητα.  

 Η Ακεραιότητα (Integrity) των στοιχείων η οποία εξετάζει την µη εξουσιοδοτηµένη  

αλλαγή ( ή τροποποίηση )των στοιχείων αυτών. Για την επιβεβαίωση της, ενδείκνυται η 

ανίχνευση του χειρισµού των στοιχείων από τα µη αξουσιοδοτηµένα  συµβαλλόµενα 
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µέρη. Ο χειρισµός στοιχείων περιλαµβάνει διαδικασίες όπως η εισαγωγή, η διαγραφή και 

η αντικατάσταση. 

 Η Επικύρωση (Authentication) ισχύει τόσο για τις οντότητες όσο και για τις 

πληροφορίες. ∆ύο συµβαλλόµενα µέρη που εισάγονται σε µια επικοινωνία πρέπει να 

προσδιορίσουν το ένα το άλλο. Οι πληροφορίες που παραδίδονται πρέπει να επικυρωθούν 

ως προς την προέλευση, την ηµεροµηνία προέλευσης, τα στοιχεία περιεχόµενο, χρόνος 

που στέλνονται, κ.λπ. Συνεπώς, αυτή η πτυχή του συστήµατος κρυπτογραφίας 

υποδιαιρείται συνήθως σε δύο σηµαντικές κατηγορίες: Επικύρωση Οντοτήτων και 

Επικύρωση Προέλευσης Στοιχείων.  

Επιπροσθέτως, ο Turban et al.(2006:467) παραθέτει και άλλες απαιτήσεις στην Ασφάλεια 

των Ηλεκτρονικών συναλλαγών όπως: 

 Η Μη Αποκήρυξη (Non-repudiation) είναι ο περιορισµός της δυνατότητας των µερών 

να αντικρούουν το γεγονός ότι έγινε µια νόµιµη συναλλαγή. Με λίγα λόγια,  µια 

οντότητα µπορεί να εγκρίνει την αγορά της ιδιοκτησίας από µια άλλη οντότητα και να 

αρνηθεί αργότερα ότι χορηγήθηκε µια τέτοια έγκριση.  

 Η Εξουσιοδότηση (Authorization) όπου είναι η διαδικασία επιβεβαίωσης των 

συµβαλλόµενων µερών για την προσπέλαση ορισµένων πόρων. 

 Η ∆ιαθεσιµότητα (Availability) που εξηγείται ως  η πραγµατοποίηση µιας ενέργειας 

όπως ηλεκτρονική χρηµατική συναλλαγή σε πραγµατικό χρόνο. 

 Η Επιθεώρηση (Auditing) είναι η διαδικασία συλλογής πληροφοριών για την 

προσπέλαση συγκεκριµένων πόρων και η αναγνώριση του ατόµου ή του προγράµµατος 

που εκτέλεσε τις απαιτούµενες ενέργειες.  

  3.2 Κρυπτογράφηση (Encryption)  

Οι σύγχρονες επιχειρηµατικές ανάγκες απαιτούν συχνά τη µετάδοση εµπιστευτικών 

δεδοµένων µέσω του ∆ιαδικτύου. Η νέα ψηφιακή κοινωνία οφείλει να παρέχει µηχανισµούς 

προστασίας του απαραβίαστου του επαγγελµατικού απορρήτου. Βασική τεχνολογία στον 

τοµέα της Ασφάλειας στο Internet είναι η Κρυπτογράφηση. 

[ http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=710 ]  
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Σύµφωνα µε τον Turban et. al (2006: 476) η Κρυπτογράφηση (Encryption) ορίζεται ως “η 

διαδικασία µετασχηµατισµού ή παραµόρφωσης δεδοµένων µε τέτοιο τρόπο ώστε ένα µη 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο να µην έχει την δυνατότητα να τα αποκρυπτογραφήσει’’. Η 

κωδικοποίηση γίνεται µε τη χρήση ενός αλγορίθµου και ενός µυστικού κλειδιού και  

δηµιουργείται µια σειρά από χαρακτήρες οι οποίοι είναι µη αναγνώσιµοι. Συνεπώς, 

επιτυγχάνεται αφ’ ενός η µετάδοση εµπιστευτικών πληροφοριών µέσα από ανασφαλή δίκτυα 

χωρίς ανεπιθύµητες παρεµβάσεις και αφ’ ετέρου η επικοινωνία των συµβαλλόµενων µερών 

πιστοποιώντας τις ταυτότητες τους, χωρίς να χρειάζεται να συναντηθούν αυτοπροσώπως. 

(Ποµπόρτσης& Τσουλφάς, 2002:142) 

Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, η κρυπτογράφηση περιλαµβάνει 4 βασικά 

στοιχεία για τα οποία και αναφέρεται η λειτουργία του καθένα από αυτά. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα δίνεται η κρυπτογράφηση ενός αριθµού πιστωτικής κάρτας. 

 

Πίνακας 3.2.1 ΤΤαα  ΣΣυυσσττααττιικκάά  ττηηςς  ΚΚρρυυππττοογγρράάφφηησσηηςς  

Συστατικό Περιγραφή Παράδειγµα 

Ακρυπτογράφητο 

Κείµενο 

Αρχικό µήνυµα σε µορφή 
αναγνωρίσιµη από τον άνθρωπο 

Αριθµός πιστωτικής κάρτας 5342 
8765 3652 9982 

Αλγόριθµος 

Κρυπτογράφησης 

Μαθηµατικός τύπος / ∆ιεργασία Προσθέστε ένα αριθµό (το κλειδί σε 
κάθε αριθµό της κάρτας. Αν ο 
αριθµός είναι µεγαλύτερος του 9, 
ισχύει το υπόλοιπο. Για 
παράδειγµα, προσθέστε το 4 έτσι 
ώστε το 1 να γίνει 5, το 9 να γίνει 3, 
το 6 να γίνει 0 κλπ.) 

Κλειδί Ειδικός αριθµός που 
µεταβιβάζεται στον αλγόριθµο 
για να µετασχηµατιστεί το 
µήνυµα 

Αριθµός που θα προστεθεί στον 
αρχικό αριθµό (π.χ. το 4) 

Κρυπτοκείµενο Κρυπτογραφηµένο µήνυµα σε 
µη αναγνώσιµη µορφή 

Ο αρχικός αριθµός 5342 8765 3652 
9982 γίνεται 9786 2109 7096 3326 

 

ΠΠηηγγήή::  TTuurrbbaann  eett  aall..  ((22000066::447777))  
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Ως απόρροια των απαιτήσεων της Ασφάλειας και της επεξήγησης για την έννοια 

“Κρυπτογράφηση” και ποιά τα στοιχεία της, συνεχίζοντας µε τις δυο κύριες συνιστώσες της 

οι οποίες είναι η Συµµετρική Κρυπτογράφηση ( Symmetric key Encryption ) και η 

Ασύµµετρη Κρυπτογράφηση ( Asymmetric key Encryption ). Ουσιαστικά, παρουσιάζονται 

ως οι µηχανισµοί ασφαλείας µέσω των οποίων εκπληρώνονται οι προαναφερθέντες 

απαιτήσεις (∆ουκίδης κ.ά.,1998:204) 

    Χαρακτηριστικό γνώρισµα της Συµµετρικής Κρυπτογράφησης είναι ότι ο αποστολέας 

και ο παραλήπτης θα πρέπει να είναι γνώστες του ίδιου µυστικού κλειδιού, όπως 

απεικονίζεται και στο ακόλουθο σχεδιάγραµµα. 

 

Σχεδιάγραµµα 3.2.α  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ΣΣυυµµµµεεττρριικκήήςς  ΚΚρρυυππττοογγρράάφφηησσηηςς 

 

Πηγή: hhttttpp::////eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg    

Ο Weidong (2003: 13) προσδιορίζοντας τα συµµετρικά κρυπτογραφικά σχήµατα, αναφέρει 

ότι ανάλογα µε την µέθοδο κρυπτογράφησης των µηνυµάτων, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 ∆έσµης (Block ciphers), που το αναγνώσιµο µήνυµα µετατρέπεται σε δέσµες, Π.χ. 

των 64 bits ή πολλαπλασίων τους, τις οποίες στη συνέχεια κρυπτογραφούν µε µια περίπλοκη 

συνάρτηση κρυπτογράφησης. Σε µια σύνοδο, όλες οι οµάδες δεδοµένων από το ίδιο αρχείο 

κρυπτογραφούνται µε το ίδιο κλειδί. 

 Ροής (Stream ciphers), που το αναγνώσιµο µήνυµα κρυπτογραφείται ανά bit / byte 

κάθε φορά, µε µια απλή κρυπτογραφική συνάρτηση. Η κρυπτογράφηση για µια ροή γίνεται 

µε ένα σταθερά εναλλασσόµενο κλειδί, οπότε το κατά πόσον είναι ανθεκτική η παρεχόµενη 



 

57 

 

 

κρυπτογράφηση εξαρτάται από την γεννήτρια κλειδιών της ροής. 

Παρ’ όλα αυτά, από τους  Ποµπόρτση & Τσουλφά (2002: 144) τίθενται δύο βασικά 

θέµατα που προκύπτουν στην συµµετρική κρυπτογράφηση. Αφ’ ενός η ασφάλεια της 

ανταλλαγής του µυστικού κλειδιού να µην διαρρεύσει σε τρίτους και αφ’ ετέρου ότι 

απαιτείται πολύ µεγάλος αριθµός συνδυασµών από τα ζεύγη κλειδιών. Συνεχίζοντας οι ίδιοι 

αναφέρουν ως εναλλακτική µέθοδο της ασφαλούς µεταφοράς του µυστικού κλειδιού, την 

χρήση Κέντρων Κατανοµής Κλειδιών ( KDC), των οποίων η αρµοδιότητα τους είναι να 

στείλουν τα µυστικά κλειδιά µε ασφάλεια  στους αποστολείς και στους παραλήπτες των 

µηνυµάτων. 

Βεβαίως , βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει το συµµετρικό σύστηµα είναι η 

ύπαρξη σχετιζόµενων αλγορίθµων οι οποίοι συντελούν στην ασφαλή έκβαση του 

αποτελέσµατος. 

Οι Γεωργόπουλος κ.α. ( 2001:380 ) προσδιορίζουν ότι ως πιο διαδεδοµένος αλγόριθµος 

είναι ο DES που αναπτύχθηκε στην δεκαετία του ’70. Το µήκος του κλειδιού που 

χρησιµοποιεί είναι 56 bits και η κρυπτογράφηση γίνεται σε διακριτά µπλοκ των 64 bits σε 

συνδυασµό µε µια µέθοδο που ονοµάζεται CBC. Παρ ’όλα αυτά, το µήκος του κλειδιού 

θεωρείται µικρό, το οποίο σηµαίνει συχνότητα επιθέσεων, γι’ αυτό και το 2000 

αντικαταστήθηκε από το νέο πρότυπο Rijndael που χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση 

ευαίσθητων δεδοµένων. ( Turban et al, 2008:530 )  

Συνεχίζοντας οι Γεωργόπουλος κ.α. ( 2001:380-381 ), αναφέρουν αλγορίθµους οι οποίοι 

αποτελούν παραλλαγές του DES όπως Triple DES, DESX, GDES και RDES. Κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι χρησιµοποιούν κλειδιά µεγαλύτερου µήκους απ’ ότι ο DES για 

την αποφυγή επιθέσεων. Συγκεκριµένα, στο Triple DES τα µηνύµατα κρυπτογραφούνται µε 

τρία µυστικά κλειδιά και το µήκος του κλειδιού ανέρχεται µέχρι και 112 bits. Επίσης, άλλη 

οµάδα αλγορίθµων είναι οι RC2, RC4, RC5 που χρησιµοποιούν κλειδιά µήκους 2.048 bits. 

Τέλος, υπάρχει ο αλγόριθµος IDEA ο οποίος είναι πολύ γνωστός στην Ευρώπη και το µήκος 

κλειδιού φτάνει τα 128 bits.  

Βάσει του O’ Mahony et al. ( 2001:38), το µέγιστο πρόβληµα µε τη χρήση των 

συµµετρικών κρυπτογραφικών συστηµάτων είναι ότι προτού να µπορέσει να εµφανιστεί 
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οποιαδήποτε επικοινωνία, αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να αποκτήσουν ένα 

κοινό κλειδί. Το πρόβληµα είναι σοβαρότερο σε ένα ανοικτό δίκτυο, όπου τα συµβαλλόµενα 

µέρη που δεν είχαν οποιοδήποτε είδος σχέσης µπορούν να επιθυµήσουν να εισαχθούν σε µια 

επικοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι όταν ένας χρήστης επιθυµεί να αγοράσει τα 

αγαθά µέσω του ∆ιαδικτύου από έναν έµπορο στον οποίο ο χρήστης είναι απολύτως 

άγνωστος. 

Συνεπώς, υπάρχει η Ασύµµετρη Κρυπτογράφηση ή αλλιώς Κρυπτογράφηση ∆ηµόσιου 

Κλειδιού η οποία χρησιµοποιεί ένα ζεύγος κλειδιών, ένα δηµόσιο κλειδί που είναι δηµόσια 

διαθέσιµο σε όλους και ένα ιδιωτικό κλειδί που είναι γνωστό µόνο στον ιδιοκτήτη του. Με 

λίγα λόγια, όταν ένα µήνυµα κρυπτογραφείται µε ένα δηµόσιο κλειδί, τότε απαιτείται το 

αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί για την αποκρυπτογράφηση του µηνύµατος. (Turban, 2008:530) 

Σχεδιάγραµµα 3.2.β ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ΑΑσσύύµµµµεεττρρηηςς  ΚΚρρυυππττοογγρράάφφηησσηηςς 

 

Πηγή: hhttttpp::////eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg    
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Όπως και στην Συµµετρική, έτσι και στην Ασύµµετρη Κρυπτογράφηση υπάρχουν 

κάποιοι αλγόριθµοι δηµόσιου κλειδιού όπου ο κύριος περιορισµός τους είναι η ταχύτητα σε 

σύγκριση µε τους συµµετρικούς αλγορίθµους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την κρυπτογράφηση µεγάλων µηνυµάτων ( Γεωργόπουλος κ.ά.,2001, 

Turban et al.2008) 

Ο πιο διαδεδοµένος αλγόριθµος  είναι ο RSA που αποτελεί τη βάση για την δηµιουργία 

ασφαλών εφαρµογών διαδικτύου, συστηµάτων ηλεκτρονικού εµπορίου και λογισµικού 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα κλειδιά έχουν µήκος από 512 – 1024 bits. Επίσης, ίδιο 

µήκος κλειδιού χρησιµοποιεί και ο ένας άλλος αλγόριθµος που ονοµάζεται ElGamal. Τέλος, 

υπάρχει το PGP το οποίο είναι ένα σύστηµα κρυπτογράφησης που χρησιµοποιείται 

συγκεκριµένα κατά την κρυπτογράφηση µηνυµάτων του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

(Ποµπόρτσης & Τσουλφάς, 2002: 147-148) 

 

3.3 Ψηφιακοί Φάκελοι ( Digital Envelopes) 

 

Μολονότι παραπάνω διατυπώθηκε ότι στην Συµµετρική Κρυπτογράφηση τίθεται το θέµα 

της ασφαλούς ανταλλαγής του µοναδικού µυστικού κλειδιού και στην Ασύµµετρη 

Κρυπτογράφηση το ζήτηµα της ταχύτητας, η λύση σε αυτό το θέµα βρέθηκε µε την 

δηµιουργία ενός ψηφιακού φακέλου (digital envelope), που είναι ο συνδυασµός και των δυο 

συστηµάτων. ( Ποµπόρτσης & Τσουλφάς, 2002:148, Γεωργόπουλος κ.ά.,2001:384) 

Η διαδικασία χρήσης του ψηφιακού φακέλου εφαρµόζεται κατά την Ασύµµετρη 

Κρυπτογράφηση ή Κρυπτογράφηση ∆ηµόσιου κλειδιού όπου περιέχει το κρυπτογραφηµένο 

συµµετρικό µυστικό κλειδί µε το κρυπτογραφηµένο µήνυµα (Βήµα 3), όπως απεικονίζεται 

στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί. 
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Σχεδιάγραµµα 3.3.1 ΗΗ  χχρρήήσσηη  ττοουυ  ΨΨηηφφιιαακκοούύ  ΦΦαακκέέλλοουυ 

 

Πηγή: ΠΠοοµµππόόρρττσσηηςς  &&  ΤΤσσοουυλλφφάάςς  ((22000022::114499)) 

3.4 Ψηφιακές Υπογραφές  (Digital Signatures)  

 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των θεµάτων για την Ασφάλεια των Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών, βασικό εργαλείο αποτελούν οι Ψηφιακές Υπογραφές (Digital Signatures) , οι 

οποίες µέσω της Ασύµµετρης Κρυπτογράφησης, αφ’ ενός επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του 

αποστολέα και αφ’ ετέρου ικανοποιούν τις προαναφερόµενες Απαιτήσεις της Ασφάλειας. 

Ο Turban et al. (2008:530) διατυπώνει ότι στην ουσία µια ψηφιακή υπογραφή είναι το 

ηλεκτρονικό ισοδύναµο µιας προσωπικής υπογραφής όπου και δεν υπάρχει ο κίνδυνος της 

πλαστογράφησης. Μια ψηφιακή υπογραφή δηµιουργείται µε βάση τα δεδοµένα 

αποκλειστικής κατοχής (ιδιωτικό κλειδί) και τα προς υπογραφή δεδοµένα και αποτελεί την 

ψηφιακή τους “ετικέτα”. Βασικοί στόχοι είναι η ταυτοποίηση του υπογράφοντος, δηλαδή η 

σύνδεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής µε το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει, η  εγγύηση 

της γνησιότητας των ψηφιακών δεδοµένων και η δέσµευση του υπογράφοντος ως προς την 

ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή ότι ο υπογράφων δεν µπορεί να αρνηθεί τη συµµετοχή του 

στην εν λόγω συναλλαγή. Σε αντίθεση µε την ιδιόχειρη υπογραφή, το ακριβές περιεχόµενο 

της ηλεκτρονικής υπογραφής διαφοροποιείται ανάλογα µε τα προς υπογραφή δεδοµένα, 
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αφού προκύπτει από αυτά.                                                                                      

[http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=566]  

Η χρησιµότητα της υποδεικνύει τον τρόπο επιβεβαίωσης της ταυτότητας του αποστολέα 

ενός εγγράφου ή οποιασδήποτε πληροφορίας µπορεί να αποθηκευτεί σε έναν Η/Υ, την 

ακεραιότητα του εγγράφου, δηλαδή ότι δεν έγινε καµία αλλαγή σε αυτό, καθώς επίσης και 

εξασφαλίζεται ότι ένας και µόνο ένας παραλήπτης θα µπορεί να διαβάσει το έγγραφο. Η 

λειτουργία της βασίζεται στην κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση του εγγράφου µε 

χρήση ισχυρών αλγορίθµων κρυπτογράφησης. (Παπαδηµητρίου, 2005) 

 
Η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής περιλαµβάνει δύο διαδικασίες οι οποίες είναι η 

δηµιουργία της υπογραφής και η επαλήθευσή της. Η συµβολή των δύο συµβαλλόµενων 

µερών, του αποστολέα και του παραλήπτη, είναι καθοριστική διότι ο καθένας τους 

ακολουθεί µια σειρά ενεργειών για την επιτυχή ολοκλήρωση τους, όπως απεικονίζεται 

παρακάτω.                                    

[ΕΕΤΤ,http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSign

atures/IntroEsign.html] 

Σχεδιάγραµµα 3.4.α ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  ΨΨηηφφιιαακκήήςς  ΥΥπποογγρρααφφήήςς 

 

Πηγή: ΕΕΕΕΤΤΤΤ  
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Αναλυτικότερα: 

 Ο αποστολέας χρησιµοποιώντας κάποιον αλγόριθµο κατακερµατισµού (one way 

hash) δηµιουργεί τη σύνοψη του µηνύµατος (message digest) που θέλει να στείλει. 

Ανεξάρτητα από το µέγεθος του µηνύµατος, αυτό που θα παραχθεί θα είναι µία 

συγκεκριµένου µήκους σειρά ψηφίων. 

 Με το ιδιωτικό του κλειδί, ο αποστολέας κρυπτογραφεί τη σύνοψη. Αυτό που 

παράγεται είναι η ψηφιακή υπογραφή η οποία είναι ουσιαστικά µία σειρά ψηφίων 

συγκεκριµένου πλήθους.  

 Η κρυπτογραφηµένη σύνοψη (ψηφιακή υπογραφή) προσαρτάται στο κείµενο και το 

µήνυµα µε τη ψηφιακή υπογραφή µεταδίδονται µέσω του δικτύου (σηµειώνεται ότι ο 

αποστολέας αν επιθυµεί µπορεί να κρυπτογραφήσει το µήνυµά του µε το δηµόσιο κλειδί του 

παραλήπτη).  

Εν συνεχεία, η επαλήθευση γίνεται από τον παραλήπτη, όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο 

σχεδιάγραµµα. 

Σχεδιάγραµµα 3.4β ΕΕππααλλήήθθεευυσσηη  ΨΨηηφφιιαακκήήςς  ΥΥπποογγρρααφφήήςς 

 

Πηγή: ΕΕΕΕΤΤΤΤ  
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Αναλυτικότερα:  

 Ο παραλήπτης αποσπά από το µήνυµα την ψηφιακή υπογραφή (κρυπτογραφηµένη               

σύνοψη µε το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα).  

 Εφαρµόζοντας στο µήνυµα που έλαβε τον ίδιο αλγόριθµο κατακερµατισµού, ο 

παραλήπτης δηµιουργεί τη σύνοψη του µηνύµατος.  

 Στη συνέχεια, αποκρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα, την 

κρυπτογραφηµένη σύνοψη του µηνύµατος (ψηφιακή υπογραφή).  

 Στο τέλος, συγκρίνονται οι δύο συνόψεις και αν βρεθούν ίδιες, αυτό σηµαίνει ότι το 

µήνυµα που έλαβε ο παραλήπτης είναι ακέραιο. Αν το µήνυµα έχει µεταβληθεί, η σύνοψη 

που θα παράγει ο παραλήπτης θα είναι διαφορετική από την σύνοψη που έχει 

κρυπτογραφηθεί. 

3.5 Αρχές Πιστοποίησης (CA) – Ψηφιακά Πιστοποιητικά ( Digital certificates )  

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των βασικών εργαλείων για την Ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπάρχουν και τα ευρέως διαδεδοµένα ψηφιακά πιστοποιητικά 

(digital certificates) τα οποία τα εκδίδουν οι Αρχές Πιστοποίησης (CA). 

Ο Γεωργόπουλος κ.ά. ( 2001:386) αναφέρουν ότι οι Αρχές Πιστοποίησης είναι εµπορικοί 

οργανισµοί που έχουν ως σκοπό την επικύρωση της ταυτότητας των χρηστών του 

∆ιαδικτύου αλλά και των ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Το βασικό σηµείο είναι ότι πριν ο 

κάθε χρήστης θα έπρεπε να έχει τα δηµόσια κλειδιά χιλιάδων ιστοσελίδων που έχει 

επισκεφθεί έτσι ώστε να µπορέσει να επικοινωνήσει µαζί τους µε ασφάλεια, ενώ τώρα ο 

χρήστης χρειάζεται να έχει µόνο τα δηµόσια κλειδιά των Αρχών Πιστοποίησης.  

Σύµφωνα µε τους Ποµπόρτση & Τσουλφά (2002: 153-154) µια από τις πιο γνωστές 

Αρχές Πιστοποίησης είναι η εταιρεία Verisign ( http://www.verisign.com ) η οποία έχει 

εκδόσει πάνω από 300.000 ψηφιακά πιστοποιητικά, σε συνδυασµό µε το πρωτόκολλο SSL. 

Τα πιστοποιητικά της τµηµατοποιούνται σε 3 Κλάσεις . Η  Κλάση 1 επιβεβαιώνει την 

διεύθυνση του χρήστη, η  Κλάση 2 ελέγχει την ταυτότητα του χρήστη ως προς µια βάση 
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δεδοµένων εµπορικής πίστης και η Κλάση 3 απαιτεί συµβολαιογραφικά έγγραφα. (Turban et 

al. 2008:531)  

Το ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελεί ουσιαστικά µια υπογεγραµµένη δήλωση σε ψηφιακή 

µορφή από µια αρχή πιστοποίησης η οποία προσδιορίζει την αρχή πιστοποίησης που το 

εξέδωσε , περιέχει στοιχεία του εγγεγραµµένου όπως όνοµα κλπ., το δηµόσιο κλειδί του, 

φέρει την ψηφιακή υπογραφή από την αρχή πιστοποίησης που το εξέδωσε και την 

ηµεροµηνία λήξης του. (∆ουκίδης κ.ά.1998:207) 

 

Υπάρχουν δύο είδη ψηφιακών πιστοποιητικών τα οποία προστατεύουν τόσο τον 

εξυπηρετητή ( server certificates ) όσο και τον πελάτη ( client certificates ). Τα πρώτα 

χρησιµοποιούνται για την πιστοποίηση ενός Web server µε αποτέλεσµα η επικοινωνία µε 

τους χιλιάδες πιθανούς επισκέπτες να είναι  ασφαλής και αυθεντική µε εγγυηµένη 

ακεραιότητα. Ενώ , τα πιστοποιητικά του πελάτη χρησιµοποιούνται για την πιστοποίηση 

ενός µεµονωµένου χρήστη του ∆ιαδικτύου. Βέβαια, τις περισσότερες φορές υπάρχει η 

δυνατότητα πιστοποίησης µόνο του  Web server,  ενώ ο πελάτης µπορεί να πραγµατοποιήσει  
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την πιστοποίηση του δίνοντας µόνο το όνοµα (name) και τον κωδικό πρόσβασης (password). 

( Ποµπόρτσης& Τσουλφάς,  2002:153) 

3.6  Κίνδυνοι – Περιορισµοί 

 

Στον αντίποδα, η κατάσταση των ασφαλών συναλλαγών επιβιώνει στη “σκιά” των 

κινδύνων που έχουν δηµιουργηθεί. όπως τα προγράµµατα µε κακόβουλο λογισµικό µε 

σηµαντικές επιπτώσεις όπως είναι η υποκλοπή, η αλλοίωση και η καταστροφή  των 

προσωπικών δεδοµένων. 

Κατά τους Πασχόπουλο & Σκαλτσά ( 2001:88) η σηµαντικότερη απειλή θεωρείται ο 

hacker. Γενικά, οι hackers είναι άτοµα µικρής ηλικίας, µε υψηλή τεχνογνωσία που έχουν 

µεγάλη τεχνολογική υποστήριξη προκειµένου να εισβάλλουν στις  ιστοσελίδες µεγάλων 

εταιρειών, τραπεζών, βιοµηχανιών κλπ.  

Η µέθοδος αρπαγής προσωπικών δεδοµένων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

αποκαλείται "Phishing" ( µετάφραση  της λέξης fishing = ψάρεµα). Αρκετά προγράµµατα 

περιήγησης (browsers) αναγνωρίζουν τους ιστοτόπους στους οποίους παραπέµπουν τα 

παραπλανητικά µηνύµατα, ωστόσο αυτό δεν συµβαίνει σε ποσοστό 100%.                                                             

Οι χρήστες είναι καλό να γνωρίζουν ότι κανείς                                                               

χρηµατοπιστωτικός φορέας δεν χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για να ανανεώσει προσωπικές 

πληροφορίες, ενώ ένας προστατευµένος ιστοτόπος αρχίζει πάντα µε το πρόθεµα “https”.                                                                                                                          

[http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%

CF%84%CF%85%CE%BF ]  

Μια άλλη κατηγορία λογισµικού είναι  τα Trojan Horses έχουν πάρει το όνοµά τους από 

το ∆ούρειο Ίππο, κυρίως λόγω των οµοιοτήτων που παρουσιάζουν στον τρόπο λειτουργίας 

τους, αφού συνήθως µεταµφιέζονται σε κάτι χρήσιµο για το χρήστη και περιµένουν την 

κατάλληλη στιγµή για να ανοίξουν τις πύλες, που εν προκειµένω δεν είναι άλλες από  τις 

θύρες (ports) του υπολογιστή. Ειδικότερα, τα Trojan Horse καλείται το πρόγραµµα που, ενώ 

εµφανίζεται απόλυτα ακίνδυνο για το χρήστη, έχει έµµεσες ή άµεσες καταστρεπτικές 

συνέπειες για τον υπολογιστή, επιτρέποντας σε έναν ή περισσότερους hacker να έχουν 

πρόσβαση σε αυτόν Με το πρόσχηµα των δωρεάν γραφικών, αστείων εικόνων, αστείων 

video κ.λπ., το Trojan Horse ξεγελά το χρήστη, ώστε να το τρέξει, και κατόπιν δηµιουργεί 
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ένα σηµείο πρόσβασης (backdoor) µε ανοιχτά δικαιώµατα χρήσης. 

[http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=411] 

Η διαδικασία της λειτουργίας τους ξεκινάει µε το ότι  αποτελείται από δύο συστατικά µέρη-

υποπρογράµµατα: ένα client και ένα server. Αυτός που θέλει να αποκτήσει πρόσβαση σε 

κάποιον υπολογιστή εκτελεί το τµήµα client του Trojan και παράλληλα φροντίζει ώστε το 

τµήµα server να είναι εγκατεστηµένο και ενεργό στο σύστηµα. Γνωστά προγράµµατα Trojan 

είναι ο Sub7, το Netbus µε όλα τα παράγωγά του. [http://www.go-

online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=411]  

Τα worms , από την άλλη πλευρά, πολλαπλασιάζονται , ωστόσο σε αντίθεση µε τους 

παραδοσιακούς ιούς, δεν απαιτούν την παρεµβολή του ανθρώπινου παράγοντα για να 

µεταδοθούν από το ένα σύστηµα στο άλλο. Η επικινδυνότητα των worms έγκειται στο ότι 

επιτρέπουν µια ποικιλία επιθέσεων µέσω του Internet. Ένα καλογραµµένο worm µπορεί να 

αναζητήσει µόνο του συστήµατα που παρουσιάζουν µια συγκεκριµένη αδυναµία στην 

ασφάλειά τους, να τα µολύνει και να περιµένει την κατάλληλη στιγµή για να εκκινήσει µια 

συγχρονισµένη επίθεση DΟS σε έναν καθορισµένο στόχο. [http://www.go-

online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=411 ] 

Επίσης, υπάρχουν τα bots , όπου ένα bot εγκαθίσταται, συνήθως, σε ένα υπολογιστή µε 

τη βοήθεια ενός ιού ή ενός worm. Τα bots παραδίνουν τον έλεγχο των υπολογιστών στους 

οποίους είναι εγκαταστηµένοι σε ένα κεντρικό άτοµο. Ένα δίκτυο υπολογιστών που έχουν το 

ίδιο bot, ένα botnet, βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός και µόνο ατόµου. Το άτοµο αυτό µπορεί 

να δώσει εντολή στο botnet για να εκτελέσει µια συγκεκριµένη εργασία. Τα bots ευθύνονται 

για την αποστολή των περισσοτέρων ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων (spam) στο 

∆ιαδίκτυο.  [ΚΕΑ∆, http://www.cynet.ac.cy/stayalert/ ] 

Γενικά, στις επιπτώσεις των ενεργειών των hacker,  σε παγκόσµιο επίπεδο κατατάσσονται 

οι απάτες – υποκλοπές των αριθµών των πιστωτικών καρτών µε συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται µέσω του ∆ιαδικτύου  αυξήθηκαν κατά 37% τον περασµένο χρόνο, 

σύµφωνα µε βρετανική υπηρεσία ελέγχου. Σε συνδυασµό µε το ποσοστό των ΗΠΑ, η 

εξαπάτηση µε χρήση τέτοιων µεθόδων έφτασε τα 535,2 εκατοµµύρια λίρες το 2007. Όπως 

µάλιστα αναφέρει η σχετική έκθεση, οι Βρετανοί δεν προστατεύονται επαρκώς, 

διακυβεύοντας συνεχώς την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδοµένων. 
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Εν συνεχεία,  µια πρόσφατη δηµοσκόπηση, τα δύο τρίτα των υπαλλήλων γραφείου 

κάνουν προσωπικά τηλεφωνήµατα από το χώρο εργασίας και δίνουν προσωπικές 

πληροφορίες. Αλλά και στις διαδικτυακές δραστηριότητες, οι καταναλωτές δεν 

προστατεύονται αρκετά από τακτικές εξαπάτησης όπως το phishing, αφού αναφέρθηκαν 

περισσότερα από 10.000 τέτοια περιστατικά στη Βρετανία κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008, 

αυξηµένα κατά 200% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007.                                               

[ http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=1382 ] 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτέλεσε µία από τις πιο γνωστές εταιρείες επεξεργασίας 

συναλλαγών στο ∆ιαδίκτυο, η Heartland Payment Systems, αποκάλυψε µε ανακοίνωση της 

ότι το δίκτυο της δέχθηκε επίθεση από hackers που απέκτησαν πρόσβαση στα στοιχεία 

175.000 πελατών της. (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2009) 

3.7 Συµπεράσµατα 

Οι ηλεκτρονικές πληρωµές, και γενικά κάθε είδους ηλεκτρονική  συναλλαγή, µέσω της 

λειτουργικότητά τους θα πρέπει να παρέχουν προστασία στα συναλλασσόµενα µέρη               

(έµποροι και καταναλωτές) για την αποφυγή αλλοίωσης ή υποκλοπής των προσωπικών 

δεδοµένων όπως ο αριθµός της πιστωτικής κάρτας κλπ. 

Αρχικά, οι µέθοδοι κρυπτογράφησης σε συνδυασµό µε τους επιµέρους αλγόριθµους 

διασφαλίζουν την ανταλλαγή δεδοµένων όπως επίσης και ταυτοποιούν τους χρήστες τόσο 

στο αρχικό στάδιο(αποστολέας) όσο και στο τελικό στάδιο (παραλήπτης). Οι ψηφιακοί 

φάκελοι δηµιουργήθηκαν για την διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδοµένων ενώ οι 

ψηφιακές υπογραφές δηµιουργήθηκαν για την πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών,  

Επίσης,  καθοριστικό ρόλο στην όλη διαδικασία έχουν και τα ψηφιακά πιστοποιητικά όπου 

εξασφαλίζουν την αυθεντικοποίηση των δεδοµένων.  

Βέβαια, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κακόβουλα λογισµικά όπως τα worms, τα 

Trojan Horses, τα bots, το phishing και οι ενέργειες των hacker που αποσκοπούν να 

δηµιουργήσουν σηµαντικές επιπτώσεις στα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών του 

∆ιαδικτύου.   

 

 



 

68 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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4.1 Εισαγωγή  

 

Αυτό το κεφάλαιο έχει ως σκοπό την ανάλυση της µεθοδολογίας της έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε για να αναδείξει,  όσο το δυνατόν περισσότερο, την πρακτική πλευρά   

του  θέµατος της εργασίας. 

Αρχικά, καθορίζονται τα είδη της έρευνας µε βάση τα στοιχεία προέλευσης τους και η 

αναφορά συνεχίζει µε τις µεθόδους της πρωτογενούς έρευνας ακόµη και όταν αυτή 

πραγµατοποιείται µέσω ∆ιαδικτύου. 

 Στη συνέχεια, καθορίζονται οι ερευνητικοί σκοποί - στόχοι  της παρούσας έρευνας που 

θα εξεταστούν,  η µέθοδος µε την οποία θα πραγµατοποιηθεί ,  ο χρόνος διεξαγωγή της και  

πως επιλέχθηκε το δείγµα για το συγκεκριµένο θέµα . 

Τέλος, το κεφάλαιο αυτό κλείνει µε την παράθεση των περιορισµών της έρευνας , 

στοιχεία τα οποία αποτελούν ίσως την “βάση”  για περαιτέρω έρευνα επί του συγκεκριµένου 

θέµατος. 

4.2 Πρωτογενής και ∆ευτερογενής Έρευνα 

  

Σε αρχικό στάδιο, η πραγµατοποίηση µιας έρευνας ορίζεται από τη συλλογή των 

στοιχείων που την καθιστούν αφ’ ενός ολοκληρωµένη από την πλευρά του συγγραφέα που 

την συντάσσει και αφ’ ετέρου  κατανοητή στους αναγνώστες της.  Με βάση τα στοιχεία, 

λοιπόν, η έρευνα έχει δύο συνιστώσες: την Πρωτογενή και την ∆ευτερογενή έρευνα. 

Στην πρωτογενή έρευνα, τα στοιχεία αποτελούνται από  πληροφορίες που συλλέγονται 

για το συγκεκριµένο σκοπό, ενώ στην δευτερογενή έρευνα, τα στοιχεία αποτελούν 

πληροφορίες που ήδη υπάρχουν κάπου και έχουν συλλεχθεί  για κάποιο άλλο σκοπό (Kotler 

& Armstrong, 2001:141) 

Έτσι, βάσει των στοιχείων αυτών, εκπονήθηκε η παρούσα εργασία όπου τα στοιχεία της 

δευτερογενούς έρευνας παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια 1, 2 και 3 και η 

πρωτογενής έρευνα αναφέρεται σε θεωρητικό επίπεδο σε αυτό το κεφάλαιο και τα στοιχεία – 

αποτελέσµατά της παρουσιάζονται στο επόµενο κεφάλαιο ( Κεφάλαιο 5). 

 

 



 

70 

 

 

4.3 Μέθοδοι Έρευνας 

 

Οι µέθοδοι επαφής για την συλλογή των πρωτογενών στοιχείων της έρευνας είναι οι εξής 

(Kotler & Armstrong, 2001:148-150): 

 η σύνταξη του ερωτηµατολογίου και η αποστολή του ταχυδροµικώς,  

 η τηλεφωνική συνέντευξη  

 Η προσωπική συνέντευξη η οποία διακρίνεται στην ατοµική και στην οµαδική 

συνέντευξη.  

-   Η ατοµική συνέντευξη διεξάγεται στα σπίτια , στα γραφεία των ερωτώµενων, στο 

δρόµο ή και σε δηµόσιους χώρους µε µαζική προσέλευση κόσµου (π.χ. εµπορικά 

κέντρα).  

-   Στην οµαδική συνέντευξη δηµιουργούνται οι οµάδες εστίασης ή συζητήσεων (focus 

groups) και µέσω των απαντήσεων, ο αρµόδιος συντονιστής εξάγει τα συµπεράσµατα 

επί του συγκεκριµένου θέµατος.  

 

4.3.1 Έρευνα µέσω ∆ιαδικτύου 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και του  ∆ιαδικτύου καθιστά ικανή και ολοκληρωµένη  µια 

έρευνα να πραγµατοποιηθεί µέσω αυτού.  Έτσι, υπάρχουν µέθοδοι όπου επιτυγχάνεται αυτό 

όπως το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο, τα πειράµατα, οι οµάδες εστίασης ή συζητήσεων 

(focus groups) και η παρατήρηση. Συγκεκριµένα (Πασχόπουλος & Σκαλτσάς, 2001:128-

132): 

 Το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να βρίσκεται σε ιστοσελίδες 

µεγάλης επισκεψιµότητας  και να συµπληρωθεί από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. 

Μια τέτοια έρευνα διεξάγεται µε δύο τρόπους: τον επιθετικό και τον παθητικό τρόπο. Ο 

επιθετικός τρόπος καθιστά ικανή την αποστολή e – mail στους ερωτηθέντες για τον 

προσδιορισµό του ερωτηµατολογίου στην συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Ενώ, µε τον 

παθητικό τρόπο, το ερωτηµατολόγιο τοποθετείται στην ιστοσελίδα, προωθείται σε άλλες 

ιστοσελίδες  και  απλά αναµένεται ώσπου να το απαντήσουν οι επισκέπτες. 

 Τα πειράµατα είναι µια επιστηµονική µέθοδος κατά την οποία ο τρόπος προσέγγισης των 

επισκεπτών είναι η τοποθέτηση µιας διαφήµισης σε δύο διαφορετικές ιστοσελίδες ή σε 
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διαφορετικά χρονικά διαστήµατα. Έτσι, συγκρίνεται ποια ιστοσελίδα έχει την 

µεγαλύτερη επισκεψιµότητα . 

 Οι οµάδες συζητήσεων (focus groups) στο ∆ιαδίκτυο διαφέρουν  ως προς τον τρόπο από 

τις  οµάδες συζητήσεων ή εστίασης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι για ένα συγκεκριµένο θέµα βρίσκουν ένα “ χώρο” στο 

∆ιαδίκτυο και το αναπτύσσουν. 

 Η µέθοδος της παρατήρησης στο ∆ιαδίκτυο επιτυγχάνεται µε την χρησιµοποίηση των 

προγραµµάτων που ονοµάζονται cookies  τα οποία καταγράφουν την επισκεψιµότητα και 

το χρόνο διάρκειας του κάθε επισκέπτη σε µια ιστοσελίδα ή σε ένα συγκεκριµένο θέµα.  

 

4.4  Καθορισµός Ερευνητικού Σκοπού – Στόχου  

 

Σε αρχικό στάδιο, η πραγµατοποίηση της έρευνας προϋποθέτει να τεθούν οι ερευνητικοί 

σκοποί – στόχοι της µε αποτέλεσµα την εξαγωγή ορθών και έγκυρων απαντήσεων για την 

επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος. Έτσι, οι ερευνητικοί στόχοι για την έρευνα 

της συγκεκριµένης εργασίας είναι οι εξής: 

� Η συχνότητα χρήσης του ∆ιαδικτύου  και για ποιόν / ούς λόγους. 

� Η συχνότητα πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών από τους χρήστες του ∆ιαδικτύου 

και τα ποσά που ξοδεύουν για αυτό το σκοπό. 

� Η επιλογή µεθόδου πληρωµής κατά την πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών τους 

και για το ποιά θεωρείται ότι έχει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα  κατά τη χρήση της. 

� Η διερεύνηση του θέµατος της Ασφάλειας στις ηλεκτρονικές πληρωµές και  το ποιά 

µέθοδος θεωρούν ότι είναι πιο ασφαλής. 

� Η εκτίµηση για την εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωµών στο άµεσο µέλλον (επόµενη 

10ετία) 
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4.5 Επιλογή Μεθόδου – Χρόνος διεξαγωγής 

   

Η έρευνα επί του συγκεκριµένου θέµατος της εργασίας θεωρήθηκε σκόπιµο να διεξαχθεί 

στο ∆ιαδίκτυο µε τη δηµιουργία προσωπικής ιστοσελίδας ( blog ) στην διεύθυνση        

http://e-payments.pblogs.gr/ η οποία περιλαµβάνει τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου .  

Αρχικά, ακολουθήθηκε η “οδός” της αποστολής του ερωτηµατολογίου µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e – mail) σε γνωστούς και συναδέλφους οι οποίοι είναι γνώστες 

επί του θέµατος ενώ ταυτόχρονα έγινε προώθηση της διεύθυνσης του blog σε κάποιες από τις  

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social networks) όπως το Facebook, τo Hi5 και το 

MySpace. Συνεπώς, η συλλογή των στοιχείων έγινε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας ορίζεται από την 1η Απριλίου 2009 µέχρι και την 30η 

Ιουνίου 2009, διάρκειας 3 µηνών µέχρις ότου η συλλογή στοιχείων κρίθηκε ότι βρισκόταν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο.  

4.6 Επιλογή ∆είγµατος  

 

Το δείγµα που αντιπροσωπεύει την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε βάσει δύο 

προϋποθέσεων:  

 Να είναι χρήστες του ∆ιαδικτύου και να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα , µιας και η 

έρευνα πραγµατοποιείται µόνο µέσω αυτού και το ερωτηµατολόγιο συντάσσεται στην 

ελληνική γλώσσα αντίστοιχα. 

 Να είναι ηλεκτρονικοί καταναλωτές διότι αποτελεί το βασικό θέµα το οποίο και 

ερευνάται ή τουλάχιστον να έχουν γνώση επί του θέµατος. 

Συνολικά, ο  αριθµός των απαντηµένων ερωτηµατολογίων ήταν 136, εκ των οποίων τα 

118 κρίθηκαν έγκυρα σύµφωνα µε τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η µεγάλη απόκλιση αυτών 

των αριθµών οφείλεται στην µη συσχέτιση των απαντήσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

είναι  ότι απ’ τη µια δήλωναν ότι δεν ψωνίζουν από το ∆ιαδίκτυο ή ότι το χρησιµοποιούν  

µόνο για ενηµέρωση και ψυχαγωγία και απ’ την άλλη πλευρά στα  θέµατα των ηλεκτρονικών 

πληρωµών δήλωναν την απάντηση τους.  
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4.7 Περιορισµοί Έρευνας 

 

Παρά το γεγονός ότι η παρούσα έρευνα µε τον τρόπο διεξαγωγής της και µε την µέθοδο 

που ακολουθήθηκε εστίασε όσο το δυνατόν περισσότερο στο κοινό – στόχο της, υπήρξαν 

κάποια βασικά σηµεία που την περιόρισαν.  

Βασικός περιορισµός είναι ότι υπήρχε αδυναµία ελέγχου για την λήξη της έρευνας. ∆εν 

υπήρχε η σωστή αναλογία της ανταπόκρισης του επιθυµητού αριθµού ερωτηµατολογίων σε 

σχέση µε το χρονικό διάστηµα που διήρκησε η έρευνα. Γι’ αυτό και υπήρξε διάστηµα 10 

ηµερών να µην υπάρχει κανένα απαντηµένο ερωτηµατολόγιο, και απ’ την άλλη µέσα σε 2 

ηµέρες να υπάρχουν 10-20 απαντηµένα ερωτηµατολόγια.  

Επίσης , υπάρχει το πρόβληµα της εξακρίβωσης των πραγµατικών στοιχείων των 

ερωτώµενων για την αποφυγή λανθασµένων συµπερασµάτων για το  συγκεκριµένο θέµα της 

έρευνας. 

Σε τελικό στάδιο , η έρευνα αφορά αποκλειστικά στους Έλληνες χρήστες του ∆ιαδικτύου, 

αφού το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζεται στην ελληνική γλώσσα. Οπότε τα αποτελέσµατα 

δείχνουν πως αντιµετωπίζει µόνο η Ελλάδα το ζήτηµα των ηλεκτρονικών πληρωµών . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΕΥΥΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  
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5.1 Εισαγωγή 

 

Ως συνέχεια του προηγούµενου κεφαλαίου, σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας αναλυτικότερα. Όπως προαναφέρθηκε, η µέθοδος της 

παρούσας έρευνας είναι το ερωτηµατολόγιο,  ερωτήσεις του οποίου και διατυπώθηκαν έτσι 

ώστε να εξάγουν τα σχετικά, επί του θέµατος, αποτελέσµατα. Έτσι, βασισµένοι σε αυτά, 

υπάρχει η δυνατότητα διατύπωσης των ανάλογων συµπερασµάτων τα οποία και 

“σχηµατίζουν”  την εικόνα της παρούσας έρευνας στο συγκεκριµένο θέµα. 

Αρχικά, παρουσιάζονται τα δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων (φύλο, ηλικία, 

επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελµα, µηνιαίο εισόδηµα) και στη συνέχεια πραγµατοποιείται 

ανάλυση των ερευνητικών στόχων της έρευνας , όπως αυτοί παρατίθενται στην ενότητα 4.4. 

Βέβαια, σε κάποιες από αυτές οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να διατυπώσουν την απάντηση τους 

σε συνδυασµό µε την προσωπική τους άποψη. 
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5.2 ∆ηµογραφικά Στοιχεία 

 

Τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος περιλαµβάνουν το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο 

εκπαίδευσης, το επάγγελµα και το µηνιαίο εισόδηµα των ερωτηθέντων, όπως 

παρουσιάζονται γενικά στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 5.2.1 ∆∆ηηµµοογγρρααφφιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  δδεείίγγµµααττοοςς 

 Ν % 

ΦΥΛΟ   

Άνδρας 68 57,6 

Γυναίκα 50 42,4 

ΗΛΙΚΙΑ   

18 - 30 58 49,1 

31 - 50 39 33,1 

51+ 21 17,8 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ   

Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια 12 10,2  

Τριτοβάθµια 84 71,2 

Ανωτάτη 22 18,6 

Άλλο 0 - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   

∆ηµ. Υπάλληλος 23 19,5 

Ιδ. Υπάλληλος 48 40,7 

Ελεύθερος Επαγγελµατίας 10 8,5 

Φοιτητής 37 31,3 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ   

0 – 500€ 37 31,3 

501 – 1000€ 52 44,1 

1001 – 1500€ 20 16,9 

1501+ 9 7,7 

ΣΥΝΟΛΟ 118  
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Αναλυτικότερα, εκ των 118 ατόµων που ανταποκρίθηκαν συνολικά, στην παρούσα 

έρευνα το ποσοστό ανδρών – γυναικών είναι 57,6 – 42,4% αντίστοιχα. ∆ιαπιστώνεται, 

λοιπόν ότι το θέµα των ηλεκτρονικών πληρωµών προσέγγισε περισσότερο τους άνδρες 

χρήστες του ∆ιαδικτύου οι οποίοι απαριθµούνται σε 68, ενώ 50 είναι ο αριθµός των 

γυναικών.   

 

Σχεδιάγραµµα 5.2.1 ΦΦύύλλοο  δδεείίγγµµααττοοςς 

ΦΥΛΟ

42%
58%

Άνδρας Γυναίκα

 

 

Όσον αφορά την ηλικία των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα τα ποσοστά 

κυµαίνονται για τις ηλικίες 18 – 30 είναι 49,1% και αντιστοιχεί σε 58 άτοµα, για τις ηλικίες 

31 – 50 είναι 33,1% και αντιστοιχεί σε 39 άτοµα και για τις ηλικίες 51 ετών και άνω το 

ποσοστό είναι 17,8% και αντιστοιχεί σε 21 άτοµα. Βάσει αυτών, διαπιστώνεται ότι όσο οι 

ηλικίες µεγαλώνουν, τόσο το δείγµα που τις αντιπροσωπεύει, µειώνεται. Όπως επίσης, 

φαίνεται ξεκάθαρα η σηµαντική απόκλιση µεταξύ των ηλικιών 18 – 30 και  51+. Για την τάξη 

των 18 – 30 υπάρχει η διπλάσια και άνω ανταπόκριση για τις πληρωµές µέσω ∆ιαδικτύου σε 

σύγκριση µε την τάξη των 51+  και συµπεραίνεται η εισχώρηση του ∆ιαδικτύου και το 

ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι νέοι για τα θέµατα του στην σηµερινή εποχή.   
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Σχεδιάγραµµα 5.2.2 ΗΗλλιικκίίαα  δδεείίγγµµααττοοςς 

ΗΛΙΚΙΑ

49%

33%

18%

18 - 30 31 - 50 51+

 

Το µορφωτικό επίπεδο των ερωτώµενων συντριπτικά αντιστοιχεί στην Τριτοβάθµια 

εκπαίδευση µε ποσοστό 71,2% στο οποίο και αντιστοιχούν τα 84 από τα 118 άτοµα του 

συνολικού δείγµατος. Έπειτα, ακολουθούν 22 άτοµα που έχουν αποκτήσει Ανωτάτη 

εκπαίδευση µε ποσοστό 18,6% και  τα 12 άτοµα, µε ποσοστό 10,2%, απάντησαν ότι το 

µορφωτικό τους επίπεδο είναι µέχρι και την ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Επίσης, άλλη µια 

παράµετρος ήταν οι ενδιαφερόµενοι στην  έρευνα να απαντήσουν αν το επίπεδο εκπαίδευσης 

τους ήταν κάτι άλλο από αυτά που προαναφέρθηκαν. ∆εν υπήρχε καµία απάντηση σε αυτό, 

δηλαδή µηδενικός αριθµός ατόµων και µηδενικό ποσοστό 

Σχεδιάγραµµα 5.2.3 ΕΕππίίππεεδδοο  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  δδεείίγγµµααττοοςς 

            

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

0%
10%

19%

71%

Πρωτοβάθµια & ∆ευτροβάθµια Τριτοβάθµια Ανωτάτη Άλλο
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Βάσει της επαγγελµατικής ιδιότητας των ερωτώµενων, το ποσοστά των Ιδ. υπαλλήλων 

και των φοιτητών, το 40,7% που αντιστοιχεί σε 48 άτοµα και το 31,3% που αντιστοιχεί σε 37 

άτοµα αντίστοιχα έχουν την πλειοψηφία ενώ ακολουθούν οι ∆ηµ. Υπάλληλοι  µε ποσοστό 

19,5% που αντιστοιχεί σε 23 άτοµα και τέλος οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που απάντησαν 

ήταν 10 µε ποσοστό 8,5%. 

 

Σχεδιάγραµµα 5.2.4 ΕΕππάάγγγγεελλµµαα  δδεείίγγµµααττοοςς 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

9% 40%

31% 20%

∆ηµ. Υπάλληλος Ιδ. Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελµατίας Φοιτητής

 
 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δηµογραφικών στοιχείων, οι ερωτώµενοι 

απάντησαν και στον προσδιορισµό του µηνιαίου εισοδήµατός τους. Έτσι, οι 52, µε ποσοστό 

44,1%, απάντησαν ότι το εισόδηµα τους κυµαίνεται από 501 – 1000€. Έπειτα, οι 37 µε 

ποσοστό 31,3 έχουν εισόδηµα µέχρι και 500€, ενώ οι 20, µε ποσοστό 16,9 απάντησαν ότι το 

εισόδηµα τους είναι µεταξύ 1001 – 1500€. Τέλος, µόνο 9 ερωτηθέντες, µε ποσοστό της τάξης 

του 7,7% απάντησαν ότι  ξεπερνούν τα 1500€ κάθε µήνα. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.5 ΜΜηηννιιααίίοο  ΕΕιισσόόδδηηµµαα  δδεείίγγµµααττοοςς  

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

44%

31%

17%

8%

0 - 500€ 501 - 1000€ 1001 - 1500€ 1501+

 

 

Συµπερασµατικά, βάσει των ποσοστών και των αριθµητικών αποτελεσµάτων και 

τα δυο φύλα ανταποκρίθηκαν στην συγκεκριµένα έρευνα µε ελαφρώς µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στο συγκεκριµένο θέµα από τους άνδρες χρήστες του ∆ιαδικτύου. Κατά 

τις ηλικιακές τάξεις, µεγάλη  ανταπόκριση έδειξε ότι έχει η τάξη 18 – 30 

“αγγίζοντας” περίπου  το 50% του συνολικού δείγµατος. Όσον αφορά το µορφωτικό 

επίπεδο,  η ξεκάθαρη “εικόνα” που έδωσαν οι ερωτηθέντες ήταν η Τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, έτσι έχουν γνώση επί του θέµατος,  ενώ η επαγγελµατική ιδιότητα 

αντιστοιχεί µε το µεγαλύτερο ποσοστό  στους υπαλλήλους του Ιδιωτικού τοµέα όπως 

επίσης και το  µηνιαίο εισόδηµα, όπως δόθηκαν οι περισσότερες απαντήσεις, 

κυµαίνεται από 501 – 1000€. 
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5.3 Χρήση του ∆ιαδικτύου 

 

Αρχικά, η έρευνα εξετάζει τη χρήση του ∆ιαδικτύου τόσο ως προς τη συχνότητα χρήσης 

του όσο και ως προς την πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών. 

Ο πρώτος ερευνητικός στόχος που εξετάζεται είναι η συχνότητα χρήσης του ∆ιαδικτύου 

και για ποιον/ ούς λόγους. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα να αναλυθούν,  αφ’ ενός ο χρήστης 

κατά πόσο είναι χρήστης του ∆ιαδικτύου και αφ’ ετέρου γιατί το χρησιµοποιεί. Επίσης, 

κρίθηκε σηµαντικό να υπάρχει συνδυασµός των ερωτήσεων βάσει των δηµογραφικών 

στοιχείων του δείγµατος για καλύτερη ανάλυση του δείγµατος που οδηγεί σε πιο χρήσιµα 

συµπεράσµατα. 

� Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το ∆ιαδίκτυο? 

Σε αυτή την ερώτηση οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο 

χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο. Έτσι, τα 59 άτοµα που είναι το 50% του δείγµατος απάντησαν 

στην ένδειξη     “ Πάρα πολύ ”, τα 47 όπου κατέχουν ποσοστό 39,8%, δήλωσαν “ Συνεχώς ” 

και µόνο 12 άτοµα  µε ποσοστό 10,2% απάντησαν “ Συχνά ”. Βέβαια, υπήρχαν και οι 

ενδείξεις “ Σπάνια ” και “ Καθόλου ” όπου δεν σηµειώθηκε καµία απάντηση, όπως φαίνεται 

και στο ακόλουθο σχεδιάγραµµα. 

Σχεδιάγραµµα 5.3.1 ΣΣυυχχννόόττηητταα  χχρρήήσσηηςς  ∆∆ιιααδδιικκττύύοουυ 

Συχνότητα χρήσης ∆ιαδικτύου

50%

40%

10%

0%0%

Συνεχώς Πάρα πολύ Συχνά Σπάνια Καθόλου
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Επίσης, εξετάστηκε το ζήτηµα της συχνότητας της χρήσης του ∆ιαδικτύου µεταξύ των 

δύο φύλων και διαπιστώθηκε ότι είναι διαφορετική µεταξύ τους, όπως φαίνεται  στον 

ακόλουθο πίνακα. Με βάση το συνολικό ποσοστό των ανδρών, η πλειοψηφία τους κάνει 

χρήση πάρα πολύ, ενώ µε βάση το συνολικό ποσοστό των γυναικών, η πλειοψηφία τους το 

χρησιµοποιεί συχνά.  

 

Πίνακας 5.3.1  ΣΣυυχχννόόττηητταα  χχρρήήσσηηςς  ∆∆ιιααδδιικκττύύοουυ  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  φφύύλλοο  

         ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ 

ΦΥΛΟ 
Συνεχώς Πάρα πολύ Συχνά Σπάνια Καθόλου ΣΥΝΟΛΟ 

Άνδρες 10,8% 72,6% 16,6% 0% 0% 100% 

Γυναίκες 19,7% 30,3% 50% 0% 0% 100% 

 

 

� Για ποιόν / ούς λόγους κάνετε χρήση του ∆ιαδικτύου? 

Συνεχίζοντας, οι ερωτηθέντες απάντησαν για ποιους λόγους χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι ως απάντηση δεν δόθηκε αποκλειστικά µόνο ένας λόγος αλλά 

υπήρξαν συνδυασµοί. Επίσης, βάσει των απαντήσεων του δείγµατος, µια επιλογή ήταν να 

αναφέρουν κάποιον άλλο λόγο εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην ερώτηση. 

Όπως απεικονίζεται και στο ακόλουθο σχεδιάγραµµα, το 55,1% του δείγµατος 

χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία, τις αγορές αλλά και για 

επαγγελµατικά ζητήµατα. Σε αυτό το ποσοστό αντιστοιχούν τα 65 άτοµα από τα 118, δηλαδή 

το µισό δείγµα και άνω. Έπειτα, το ¼ του δείγµατος, µε 29 άτοµα σε ποσοστό 24,6% 

δήλωσαν ότι κάνουν χρήση για την ενηµέρωση τους, την ψυχαγωγία τους και για τις αγορές. 

Το 16,1% που αντιστοιχεί σε 19 άτοµα αποτύπωσαν ως λόγους την ψυχαγωγία, τις αγορές 

και την εργασία και  µόνο 5 άτοµα µε ποσοστό 4,2% αρκέστηκαν στο γεγονός της χρήσης 

του ∆ιαδικτύου σε αγορές και σε ζητήµατα εργασίας. 
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Σχεδιάγραµµα 5.3.2 ΛΛόόγγοοιι  χχρρήήσσηηςς  ∆∆ιιααδδιικκττύύοουυ 

Λόγοι χρήσης ∆ιαδικτύου

55%
25%

16%
4%

Ενηµέρωση, Ψυχαγωγία, Αγορές, Εργασία Ενηµέρωση, Ψυχαγωγία, Αγορές

Ψυχαγωγία, Αγορές, Εργασία Αγορές, Εργασία

 

Με βάση τους λόγους χρήσης του ∆ιαδικτύου, επισηµαίνεται ότι το 100% του δείγµατος 

προβαίνει σε ηλεκτρονικές αγορές και συνεχίζοντας παρουσιάζεται η συχνότητα 

πραγµατοποίηση τους από τους χρήστες και  το πόσα χρήµατα ξοδεύουν για αυτό το σκοπό, 

όπου  είναι ο δεύτερος ερευνητικός στόχος της παρούσας έρευνας, όπως απεικονίζονται στα 

σχεδιαγράµµατα 5.3.3 και 5.3.4 που ακολουθούν. 

 

� Πόσο συχνά ψωνίζετε µέσω του ∆ιαδικτύου? 

Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών, 60 άτοµα,  δήλωσε ότι πραγµατοποιεί συχνά 

ηλεκτρονικές αγορές σε ποσοστό της τάξης 50,9%, Το 25,4% που αντιστοιχεί σε 30 άτοµα 

δήλωσε ότι  κάνουν ηλεκτρονικές αγορές πάρα πολύ, όπως και 22 άτοµα µε ποσοστό 18,6% 

είναι αυτοί που αγοράζουν συνεχώς από το ∆ιαδίκτυο. Ωστόσο, για ένα 5,1%, όπου 

απαριθµούνται 6 άτοµα, οι ηλεκτρονικές αγορές είναι σπάνιο “φαινόµενο”, όπως επίσης και 

δεν υπήρξε κανείς από το δείγµα που να µην έχει προβεί καθόλου. σε ηλεκτρονικές αγορές  
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Σχεδιάγραµµα 5.3.3 ΣΣυυχχννόόττηητταα  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηηςς  ααγγοορρώώνν  µµέέσσωω  ∆∆ιιααδδιικκττύύοουυ  

19%

25%

51%

5%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Συνεχώς Πάρα

πολύ

Συχνά Σπάνια Καθόλου

Συχνότητα πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών

Συνεχώς

Πάρα πολύ

Συχνά

Σπάνια

Καθόλου

 

 

Επίσης, εξετάστηκε η συχνότητα πραγµατοποίησης των ηλεκτρονικών αγορών µε βάση 

το επάγγελµα του δείγµατος και διαπιστώθηκε ότι οι Ιδ. υπάλληλοι και οι Ελ. Επαγγελµατίες 

στην πλειοψηφία τους προτιµούν πάρα πολύ να κάνουν αγορές µέσω ∆ιαδικτύου. Ενώ, η 

πλειοψηφία των ∆ηµ. Υπαλλήλων και των φοιτητών τις προτιµούν συχνά. 

 

Πίνακας 5.3.2 ΣΣυυχχννόόττηητταα  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ααγγοορρώώνν  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  εεππάάγγγγεελλµµαα 

         ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Συνεχώς Πάρα πολύ Συχνά Σπάνια Καθόλου ΣΥΝΟΛΟ 

∆ηµ Υπάλληλος 9,6% 13,5% 69,2% 7,7% 0% 100% 

Ιδ. Υπάλληλος 10,8% 53,6% 21,3% 14,3% 0% 100% 

Ελ. επαγγελµατίας 12,7% 77,4% 6,9% 3% 0% 100% 

Φοιτητής 6,5% 4,2% 80,8% 8,5% 0% 100% 
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� Για τις ηλεκτρονικές σας αγορές πόσα χρήµατα συνήθως ξοδεύετε? 

Σε αυτή την ερώτηση, οι χρήστες βρέθηκαν να µην προτίθενται να ξοδέψουν µεγάλα 

ποσά για τις ηλεκτρονικές αγορές τους, καθώς οι 70 από τους 118, έχοντας ποσοστό 59,3%, 

διαθέτουν από 0 - 100€ στο ∆ιαδίκτυο, ενώ έπονται 22 άτοµα µε ποσοστό 18,7% που ξοδεύει 

µέχρι 500€. Οι χρήστες οι οποίοι απάντησαν ότι διαθέτουν για τις αγορές µέχρι 1000€ 

απαριθµούνται σε 13 µε ποσοστό 11%, όπως επίσης τόσοι χρήστες, δηλαδή 13, απάντησαν 

ότι ξοδεύουν 1000€ και άνω.  

Σχεδιάγραµµα 5.3.4 ΧΧρρήήµµαατταα  πποουυ  ξξοοδδεεύύοοννττααιι  γγιιαα  ττιιςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  

59% 11% 11%19%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

0 - 100€ 101 - 500€ 501 - 1000€ 1001€+

 

Επίσης, εξετάστηκε το ζήτηµα για το ποιες ηλικίες ξοδεύουν περισσότερα χρήµατα για 

τις αγορές µέσω ∆ιαδικτύου, των οποίων τα ποσοστά παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα. 

Η ηλικιακές τάξεις των 18-30 και 31- 50, όπως διαπιστώνεται, στην πλειοψηφία τους,  

ξοδεύουν ποσά από  101 – 500€, ενώ οι ηλικίας 51 ετών και άνω ξοδεύουν ποσά από 0 – 

100€. 

Πίνακας 5.3.3 ΠΠοοσσάά    πποουυ  ξξοοδδεεύύοοννττααιι  γγιιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ηηλλιικκίίαα  

             ΠΟΣΟ 

ΗΛΙΚΙΑ 
0 – 100€ 101 – 500€ 501 – 1000€ 1001€+ ΣΥΝΟΛΟ 

18 -30 18,1% 69,4% 8,5% 4% 100% 

31- 50 2,5% 88,2% 6% 3,3% 100% 

51+ 75,8% 8,6% 6,1% 9,5% 100% 
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Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται ότι η συχνότητα χρήσης του ∆ιαδικτύου βρίσκει  

ανταπόκριση σε µεγάλο βαθµό, κρίνοντας από τα ποσοστά που παρουσιάστηκαν. Εξίσου 

σηµαντική είναι και η διαφοροποίηση των δύο φύλων για το πόσο συχνά χρησιµοποιούν το 

∆ιαδίκτυο, καθώς η πλειοψηφία των ανδρών κάνει χρήση πάρα πολύ, ενώ οι γυναίκες το 

χρησιµοποιούν συχνά. 

Όσον αφορά τους λόγους χρήσης του,  παρουσιάζονται να είναι  παραπάνω από ένας 

λόγοι όπως είναι η ψυχαγωγία τους, η ενηµέρωση τους, για τις αγορές τους και 

επαγγελµατικής φύσεως ζητήµατα. Έτσι, αναδεικνύεται η χρησιµότητά του σε πολλούς 

τοµείς του σύγχρονου ανθρώπου.  

Εν συνεχεία, θετικό αντίκτυπο είχε η συχνή πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών 

βάσει του συνολικού δείγµατος. Συγκεκριµένα, οι ηλεκτρονικές αγορές µε κριτήριο το 

επάγγελµα, παρουσιάζονται να έχουν ιδιαίτερη απήχηση στους Ιδ. υπαλλήλους και στους Ελ. 

Επαγγελµατίες, καθώς αυτοί πραγµατοποιούν πάρα πολύ.  

Όσον αφορά για το πόσα χρήµατα ξοδεύουν για αυτό το σκοπό, στους περισσότερους επί  

του συνολικού δείγµατος,  διαπιστώθηκε µια συγκράτηση επί αυτού, καθώς προτιµούν να 

ξοδεύουν  µέχρι 100€. Με κριτήριο την ηλικία του δείγµατος, παρατηρείται ότι οι χρήστες 

από 18 - 50 ετών επιλέγουν να ξοδεύουν µέχρι και 500€ για τις ηλεκτρονικές τους αγορές, 

ενώ τα άτοµα ηλικίας 51 ετών και άνω, στην πλειοψηφία τους ξοδεύουν µέχρι 100€. 
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5.4 Χρήση Ηλεκτρονικών Πληρωµών 

 

Επόµενος ερευνητικός στόχος είναι η ανταπόκριση του δείγµατος σε µια από τις 

µεθόδους ηλεκτρονικών πληρωµών. Αφ’ ενός, οι χρήστες καλούνται να απαντήσουν για το 

ποιά µέθοδο πληρωµής επιλέγουν για τις ηλεκτρονικές τους αγορές και αφ’ ετέρου για το 

ποια µέθοδος θεωρούν ότι έχει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα. Η διατύπωση των 

απαντήσεων ολοκληρώνεται  µε την αιτιολόγηση τους. 

 

� Κατά τις ηλεκτρονικές αγορές σας ποιά από τις 3 ακόλουθες µεθόδους 

ηλεκτρονικών πληρωµών χρησιµοποιείτε περισσότερο?  

Για τις ηλεκτρονικές τους αγορές, η πλειοψηφία του δείγµατος που απαριθµούνται 79 

άτοµα, δήλωσε ότι προτιµάει την πληρωµή µε πιστωτική κάρτα µε το συντριπτικό ποσοστό 

της τάξης 67%. Οι 28, µε ποσοστό 23,7%, προτιµάει την µέθοδο του ηλεκτρονικού χρήµατος 

και µόλις 11 χρήστες, µε ποσοστό 9,3% δήλωσαν ότι προτιµούν να πληρώνουν µε 

ηλεκτρονική επιταγή. 

Σχεδιάγραµµα 5.4.1 ΕΕππιιλλοογγήή  µµεεθθόόδδοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν  

Επιλογή µεθόδου ηλεκτρονικής πληρωµής

9%

24%67%

πιστωτική κάρτα

ηλεκτρονικό χρήµα

ηλεκτρονική επιταγή

 



 

88 

 

 

Με δεδοµένο τα ποσοστά που προαναφέρθηκαν, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να 

αιτιολογήσουν την απάντηση τους, καθώς διαφοροποιούνται οι λόγοι για την χρησιµοποίηση 

της κάθε µεθόδου. ∆ιαπιστώνεται, λοιπόν,  ότι η πλειοψηφία των χρηστών που πληρώνουν 

µε πιστωτική κάρτα δηλώνει ότι είναι ικανοποιηµένοι µέχρι στιγµής µε την χρήση της. Αυτοί 

που πληρώνουν µε ηλεκτρονικό χρήµα και ηλεκτρονική επιταγή  βασίστηκαν περισσότερο 

στο ότι εξυπηρετούνται οι ανάγκες τους κατά τη χρήση τους. Αναλυτικότερα, ακολουθούν οι 

σχετικοί πίνακες και απεικονίζονται τµηµατοποιηµένες οι απαντήσεις τους ανάλογα µε την 

µέθοδο που έχουν επιλέξει. 

 

Πίνακας 5.4.1 ΛΛόόγγοοιι  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηηςς  ππιισσττωωττιικκήήςς  κκάάρρττααςς 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

 Ν % 

Ευχρηστία 14 17,7 

Ταχύτητα 11 13,9 

∆ιαθεσιµότητα 6 7,6 

Είµαι ικανοποιηµένος/η µέχρι στιγµής 27 34,2 

Αυτό διαθέτω 21 26,6 

ΣΥΝΟΛΟ 79 100 

 

 

Πίνακας 5.4.2 ΛΛόόγγοοιι  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηηςς    ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  χχρρήήµµααττοοςς  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΉΜΑΤΟΣ 

 Ν % 

Ευχρηστία 2 7,1 

Ταχύτητα 5 17,9 

Είµαι ικανοποιηµένος/η µέχρι στιγµής 9 32,1 

Εξυπηρετεί τις ανάγκες µου 12 42,9 

ΣΥΝΟΛΟ 28 100 
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Πίνακας 5.4.3 ΛΛόόγγοοιι  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  εεππιιττααγγήήςς  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ 

 Ν % 

Αξιοπιστία 3 27,3 

Εξυπηρετεί τις ανάγκες µου 8 72,7 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100 

 

 

Σχεδιάγραµµα 5.4.2 ΛΛόόγγοοιι  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηηςς    ττηηςς  κκάάθθεε  µµεεθθόόδδοουυ 

27%
73%

7% 18% 32% 43%

18% 14% 8% 34% 27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ηλεκτρονική επιταγή

Ηλεκτρονικό χρήµα

Πιστωτική κάρτα

Ευχρηστία Ταχύτητα

Αξιοπιστία ∆ιαθεσιµότητα

Είµαι ικανοποιηµένος µέχρι στιγµής Εξυπηρετεί τις ανάγκες µου

Αυτό διαθέτω
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� Κατά τη γνώµη σας, ποιά µέθοδος θεωρείτε ότι έχει τα περισσότερα 

πλεονεκτήµατα κατά τη χρήση της?  

Σε αυτήν την ερώτηση οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να διατυπώσουν την γνώµη τους για το 

ποια µέθοδος θεωρούν ότι παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τις 

άλλες δύο κατά την χρήση της. Όπως διαπιστώνεται, τόσο η επιλογή τους όσο και οι 

αιτιολογήσεις των επιλογών τους είναι τα ίδια µε αυτά της προηγούµενης ερώτησης για το 

ποια µέθοδο πληρωµής επιλέγουν να χρησιµοποιούν. Εποµένως, στην παρούσα έρευνα 

υπάρχει απόλυτη σύνδεση των στοιχείων στο ποια µέθοδο πληρωµής χρησιµοποιούν οι 

ερωτηθέντες  για τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές µε αυτήν που θεωρούν ότι παρουσιάζει 

τα περισσότερα πλεονεκτήµατα από τις άλλες. 

 Έτσι, διαπιστώνεται ότι οι χρήστες θεωρούν  ότι η πληρωµή µε πιστωτική κάρτα 

υπερέχει σε πλεονεκτήµατα των άλλων δύο µεθόδων, καθώς δήλωσαν τα 79 άτοµα εκ των 

118, µε µεγάλο ποσοστό της τάξης του 70%. Τα 28 άτοµα, µε ποσοστό 23,7% 

ανταποκρίθηκαν στη πληρωµή µε ηλεκτρονικό χρήµα και τέλος για την ηλεκτρονική επιταγή 

δήλωσαν 11 άτοµα, µε ποσοστό 9,3%. 

 

Σχεδιάγραµµα 5.4.3 ΕΕππιιλλοογγήή  µµεεθθόόδδοουυ  µµεε  τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα 

9%

24%

67%

Πιστωτική κάρτα

Ηλεκτρονικό χρήµα

Ηλεκτρονική επιταγή
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Συµπερασµατικά, µπορεί να εκτιµηθεί ότι από τους περισσότερους ερωτηθέντες 

προτιµάται η πληρωµή µε χρήση πιστωτικής κάρτας διότι όπως δηλώνει η πλειοψηφία τους 

είναι ικανοποιηµένοι µέχρι στιγµής από τη χρήση της. Το ηλεκτρονικό χρήµα και την 

ηλεκτρονική επιταγή , όπως δήλωσαν, χρησιµοποιούν την κάθε µια  για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών τους αντίστοιχα. Επίσης, είναι αξιοσηµείωτο να αναφερθεί ότι οι ερωτηθέντες 

ταύτισαν την επιλογή τους για τη χρησιµοποίηση της κάθε µεθόδου µε τα πλεονεκτήµατα 

που διαθέτει η κάθε µια αντίστοιχα και εποµένως παρουσιάστηκαν οι ίδιες απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που τους τέθηκαν. 
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5.5 Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Πληρωµών 

Επόµενος ερευνητικός στόχος είναι το ζήτηµα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

πληρωµών, διαπιστώνοντας, λοιπόν, για το αν υπάρχει ή όχι ασφάλεια στις ηλεκτρονικές 

πληρωµές και για το ποια µέθοδο πληρωµής θεωρούν ότι είναι πιο ασφαλής. 

 

� Θεωρείτε ότι υπάρχει ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο κατά τη διάρκεια των 

ηλεκτρονικών πληρωµών? 

Σε αυτή την ερώτηση, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν για το αν υπάρχει ή όχι 

ασφάλεια κατά την διαδικασία των ηλεκτρονικών πληρωµών. Η γενική διαπίστωση στο θέµα 

αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρη, καθώς η πλειοψηφία του δείγµατος, τα 97 από τα 118 άτοµα, 

ανταποκρίθηκε θετικά µε ποσοστό 82,2%, ενώ το υπόλοιπο 17,8%, που απαριθµούνται 21 

άτοµα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. 

 

Σχεδιάγραµµα 5.5.1 ΑΑσσφφάάλλεειιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν 

Ασφάλεια ηλεκτρονικών πληρωµών

18%

82% ΝΑΙ

ΌΧΙ

 

Επίσης, συγκεκριµένα,  αναλύονται τα παραπάνω ποσοστά ανάµεσα στα δύο φύλα για να 

διαπιστωθεί πως επηρεάζονται από αυτό το βασικό ζήτηµα των ηλεκτρονικών πληρωµών. 

Έτσι, αναλυτικότερα, οι άνδρες στην πλειοψηφία τους, µεγάλο ποσοστό της τάξης 63,2%, 

δήλωσε θετικά για την ασφάλεια στις ηλεκτρονικές πληρωµές, σε αντίθεση µε τις γυναίκες, 

οι οποίες στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι δεν υπάρχει ασφάλεια µε ποσοστό 76,7%. 
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Πίνακας 5.5.1 ΠΠοοσσοοσσττάά  ααννδδρρώώνν  ––  γγυυννααιικκώώνν  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν  

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραµµα  5.5.2 ΑΑσσφφάάλλεειιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  δδύύοο  φφύύλλωωνν  

55%

9%

91%

45%
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40%

50%

60%
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100%

ΝΑΙ ΌΧΙ

Άνδρες

Γυναίκες

 

 

Επιπροσθέτως, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αιτιολογήσουν την επιλογή τους, 

παραθέτοντας έτσι τις απόψεις τους, τα στοιχεία των οποίων, όπως παρουσιάζονται στους 

πίνακες και στα σχεδιαγράµµατα παρακάτω. 

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Άνδρες  Γυναίκες Άνδρες  Γυναίκες 

55,2% 44,8% 9,3% 90,7% 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝ∆ΡΩΝ  :  100% 

ΣΥΝΟΛΟ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ : 100% 
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Εξετάζοντας, λοιπόν, τις απόψεις τους, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία αυτών που 

δήλωσαν ότι υπάρχει ασφάλεια  στις ηλεκτρονικές πληρωµές, το υποστηρίζουν διότι δεν 

τους έχει τύχει κάτι κακό µέχρι στιγµής, µε ποσοστό 39,2% και απαριθµούνται σε 38 άτοµα. 

Στη συνέχεια, ακολουθούν 26 άτοµα µε ποσοστό 26,8%, εστίασαν την άποψη τους στην 

αναγνώριση των σωστών ιστοσελίδων στο ∆ιαδίκτυο και την απόκτηση  εµπιστοσύνης προς 

αυτές. Ωστόσο, µε περίπου κατά 2% λιγότερο, δηλαδή το 24,7% στο οποίο αντιστοιχούν 24 

άτοµα βασίστηκαν στο γεγονός της τεχνολογικής ανάπτυξης και κυρίως στην δηµιουργία 

εξειδικευµένων συστηµάτων ασφαλείας όπως τα αντίστοιχα πρωτόκολλα και πιστοποιητικά 

ασφαλείας. Τέλος, το 9,3% όπου απαριθµούνται 9 άτοµα ανέφεραν ότι ένας από τους 

κύριους στόχους που θέτει µια  επιχείρηση στο ∆ιαδίκτυο είναι η ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών καταναλωτών της µε αποτέλεσµα να µην αποτελεί συµφέρον της η µη 

προστασία τους.     

Στην αντίθετη πλευρά, αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι οι ηλεκτρονικές πληρωµές δεν είναι 

ασφαλείς, η πλειοψηφία τους µε ποσοστό 47,6% που αντιστοιχεί σε 10 άτοµα, υποστήριξαν 

την άρνηση τους στο ότι έχουν επηρεαστεί µε όλα όσα ακούγονται ότι συµβαίνουν επί του 

θέµατος αυτού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Ακολουθούν 6 άτοµα µε ποσοστό 28,6% που 

ανέφεραν ότι το γεγονός της τεχνολογικής ανάπτυξης οδήγησε στην δηµιουργία 

εξειδικευµένων συστηµάτων υποκλοπής των προσωπικών δεδοµένων. Για την περιορισµένη 

ενηµέρωση και καθοδήγηση για την αποφυγή των κινδύνων προς τους χρήστες αναφέρουν 2 

άτοµα µε ποσοστό 14,3%, ενώ 2 άτοµα µε ποσοστό 9,5% δηλώνουν ότι δεν υπάρχει 

ασφάλεια διότι οι χρήστες δεν έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν µε ακρίβεια τα στοιχεία 

τους, τα οποία εκτίθενται στο ∆ιαδίκτυο για τις ηλεκτρονικές πληρωµές τους. 
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Πίνακας 5.5.2 ΛΛόόγγοοιι  θθεεττιικκήήςς  άάπποοψψηηςς  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν  

 

 

Πίνακας 5.5.3 ΛΛόόγγοοιι  ααρρννηηττιικκήήςς  άάπποοψψηηςς  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν  

ΛΟΓΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 

 Ν % 

• Ύπαρξη εξειδικευµένων συστηµάτων υποκλοπής προσωπικών 

δεδοµένων  
6 28,6 

• Αδυναµία ελέγχου των στοιχείων από τους χρήστες  2 9,5 

• Περιορισµένη ενηµέρωση και καθοδήγηση προς τους χρήστες 3 14,3 

• Όλα όσα ακούγονται ότι συµβαίνουν 10 47,6 

ΣΥΝΟΛΟ 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 

 Ν % 

• Ύπαρξη συστηµάτων ασφαλείας(πρωτόκολλα, πιστοποιητικά) 24 24,7 

• Η ασφάλεια των καταναλωτών θεωρείται προσόν  για µια 

ηλεκτρονική επιχείρηση 
9 9,3 

• Αναγνώριση και εµπιστοσύνη των σχετικών ιστοσελίδων 26 26,8 

• ∆εν µου έχει τύχει κάτι µέχρι στιγµής 38 39,2 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 
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Σχεδιάγραµµα 5.5.3 ΘΘεεττιικκοοίί  λλόόγγοοιι  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν  
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 ΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Ύπαρξη συστηµάτων ασφαλείας(πρωτόκολλα, πιστοποιητικά)

Αναγνώριση και εµπιστοσύνη των σχετικών ιστοσελίδων 

Η ασφάλεια των καταναλωτών θεωρείται προσόν  για µια ηλεκτρονική

επιχείρηση 
∆εν µου έχει τύχει κάτι µέχρι στιγµής
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Σχεδιάγραµµα 5.5.4 ΑΑρρννηηττιικκοοίί  λλόόγγοοιι  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν  

48%
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 ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Υπαρξη εξειδικευµένων συστηµάτων υποκλοπής προσωπικών δεδοµένων

Αδυναµία ελέγχου των στοιχείων από τους χρήστες

Περιορισµένη ενηµέρωση και καθοδήγηση προς τους χρήστες

Όλα όσα ακούγονται ότι συµβαίνουν

 

 

� Ποιά από τις παρακάτω µεθόδους ηλεκτρονικών πληρωµών θεωρείτε ότι είναι πιο 

ασφαλής ? 

Για αυτή την ερώτηση είναι αξιοσηµείωτο να διευκρινιστεί ότι, παρόλο που παραπάνω 21 

άτοµα διατύπωσαν την άποψη ότι θεωρούν πως δεν υπάρχει ασφάλεια στις ηλεκτρονικές 

πληρωµές και µελετήθηκαν οι λόγοι τους, κρίθηκε  σκόπιµο να µπορούν να την απαντήσουν. 

Αυτό συµβαίνει διότι η ερώτηση  απευθύνεται κυρίως τόσο στα άτοµα τα οποία 

πραγµατοποιούν πληρωµές µέσω του ∆ιαδικτύου και γνωρίζουν το θέµα πολύ καλά αλλά 

όσο και στα άτοµα τα οποία έχουν απλή γνώση επί του θέµατος και γι’ αυτό το λόγο 

µελετήθηκαν τα στοιχεία µε βάση το συνολικό δείγµα της έρευνας. 
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Έτσι, βάση των απαντήσεων διαπιστώνεται ότι οι ερωτηθέντες  θεωρούν την ηλεκτρονική 

επιταγή ως την πιο ασφαλή µέθοδο πληρωµής σε σύγκριση µε τις άλλες δυο, καθώς δήλωσαν 

47 άτοµα µε ποσοστό 39,8%. Επόµενη µέθοδος που ακολουθεί είναι η πιστωτική κάρτα µε 

ποσοστό 32,2%, την οποία απάντησαν ότι είναι πιο ασφαλής  38 άτοµα και 33 άτοµα µε 

ποσοστό 28% δήλωσαν ότι το ηλεκτρονικό χρήµα είναι πιο ασφαλής µέθοδος ηλεκτρονικής 

πληρωµής. Όπως παρατηρείται από τα ποσοστά,  διαπιστώνεται εδώ ότι  δεν υπάρχει µεγάλη 

απόκλιση µεταξύ των απαντήσεων.  

 

Σχεδιάγραµµα 5.5.5 ΕΕππιιλλοογγήή  µµεεθθόόδδοουυ  µµεε  ττηη  µµεεγγααλλύύττεερρηη  αασσφφάάλλεειιαα 

Η µέθοδος µε την µεγαλύτερη ασφάλεια

40%

32%
28%

Πιστωτική καρτα Ηλεκτρονικό χρήµα Ηλεκτρονική επιταγή

 

 

Επίσης, κρίθηκε σκόπιµο να µελετηθεί η επιλογή µεθόδου µε τη µεγαλύτερη ασφάλεια 

ανάµεσα στα δύο φύλα, τα αποτελέσµατα των οποίων απεικονίζονται χαρακτηριστικά στον 

πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 5.5.4 ΠΠοοσσοοσσττάά  ττηηςς  ππιιοο  αασσφφααλλοούύςς  µµεεθθόόδδοουυ  µµεεττααξξύύ  ααννδδρρώώνν  --  γγυυννααιικκώώνν  

 Άνδρες Γυναίκες 

Πιστωτική κάρτα 25,6% 56,7% 

Ηλεκτρονικό χρήµα 19,8% 14,1% 

Ηλεκτρονική επιταγή 54,5% 29,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 
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Συµπερασµατικά, µπορεί να διαπιστωθεί  ότι το δείγµα ανταποκρίθηκε θετικά στην 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωµών, καθώς δεν υπήρχε µεγάλη απόκλιση στα ποσοστά 

ανδρών – γυναικών. Απ’ την άλλη µεριά, από αυτούς που δήλωσαν ότι δεν υπάρχει  

ασφάλεια, περισσότερες ήταν οι γυναίκες µε διαφορά από τους άνδρες.  Επίσης, οι θετικοί 

λόγοι επί του θέµατος παρατέθηκαν µε την πλειοψηφία να δηλώνει ότι οι ηλεκτρονικές 

πληρωµές είναι ασφαλείς διότι δεν τους έχει συµβεί κάτι κακό µέχρι στιγµής, σε αντίθεση µε 

την αρνητική άποψη, όπου οι περισσότεροι ισχυρίστηκαν ότι αµφιβάλλουν για την ασφάλεια 

των ηλεκτρονικών πληρωµών λόγω όσων ακούγονται ότι συµβαίνουν.  

Συµπληρώνοντας, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες  κατέταξαν την ηλεκτρονική 

επιταγή ως την µέθοδο πληρωµής µε την µεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση µε την πιστωτική 

κάρτα και το ηλεκτρονικό χρήµα. Συγκεκριµένα, περισσότεροι  ήταν οι άνδρες που επέλεξαν 

την ηλεκτρονική επιταγή και το ηλεκτρονικό χρήµα αντίστοιχα, ενώ η πιστωτική κάρτα είχε 

απήχηση στην πλειοψηφία των γυναικών.  
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5.6 Μελλοντική τάση 

Ο τελευταίος ερευνητικός στόχος της παρούσας έρευνας παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον διότι διατυπώνεται η πρόβλεψη για την εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωµών 

την επόµενη 10ετία. 

 

� Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν οι ηλεκτρονικές πληρωµές την 

επόµενη 10ετία? 

Αυτή η ερώτηση αποτελεί  την “ αφετηρία” για το ήδη υπάρχον επίπεδο στο οποίο 

βρίσκονται οι ηλεκτρονικές πληρωµές σε σχέση µε το πώς προσδοκάται από τους 

ερωτηθέντες  να εξελιχθούν στο άµεσο µέλλον.  

Όπως διαπιστώθηκε από την µελέτη των αποτελεσµάτων, η πλειοψηφία του δείγµατος, 

62 άτοµα,  δήλωσε ότι η εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωµών θα εστιάσει στην εφαρµογή 

καινούριων µεθόδων µε µοναδικό στόχο την ασφάλεια µε µεγάλο ποσοστό της τάξης 52,5%. 

Επίσης, σχεδόν στα ίδια ποσοστά κυµάνθηκαν οι θέσεις των 28 ατόµων για την εφαρµογή 

καινούριων µεθόδων µε στόχο το σχεδιασµό και την ευχρηστία – λειτουργικότητα τους και 

των 24 ατόµων για την εφαρµογή καινούριων µεθόδων εξαιτίας της αύξησης των 

ηλεκτρονικών καταναλωτών που συνεπάγεται την αύξηση των ηλεκτρονικών προϊόντων µε 

ποσοστά 23,7% και 20,4% αντίστοιχα. Ενώ, 4 άτοµα µε  ελάχιστο ποσοστό 3,4% 

υποστήριξαν ότι δεν θα υπάρχει εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωµών την επόµενη 10ετία 

και θα εφαρµόζονται οι µέθοδοι που ήδη υπάρχουν µέχρι σήµερα.   
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Σχεδιάγραµµα 5.6.1 ΜΜεελλλλοοννττιικκήή  ττάάσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν 

53%

3%

20%

24%

Εφαρµογή των µεθόδων που ήδη υπάρχουν και σήµερα ( αδράνεια
τεχνολογικής εξέλιξης στο συγκεκριµένο  ζήτηµα ). 

Εφαρµογή καινούριων µεθόδων µε µοναδικό στόχο  την αύξηση του
ζητήµατος της Ασφάλειας.

Εφαρµογή καινούριων µεθόδων µε µοναδικό στόχο το σχεδιασµό και την
ευχρηστία – λειτουργικότητα τους.

Εφαρµογή καινούριων µεθόδων εξαιτίας της αύξησης των ηλεκτρονικών
καταναλωτών που συνεπάγεται την αύξηση της ζήτησης των
ηλεκτρονικών  προϊόντων.

 

 

Συµπερασµατικά, όπως παρατηρείται, οι χρήστες του ∆ιαδικτύου  διατυπώνουν ως πρώτο 

µελλοντικό ζήτηµα την ασφάλεια στις ηλεκτρονικές πληρωµές και έπειτα να εφαρµοστούν 

καινούριοι µέθοδοι µε στόχο το σχεδιασµό και την ευχρηστία – λειτουργικότητα τους. 

Εποµένως, µελλοντικά προσδοκάται να µην υπάρχει καµία αµφιβολία για την ασφάλεια των  

πληρωµών τους µέσω του ∆ιαδικτύου. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα εφαρµοστούν καινούριοι 

µέθοδοι στα συστήµατα πληρωµής εξαιτίας της αύξησης των ηλεκτρονικών καταναλωτών 

που συνεπάγεται την αύξηση της ζήτησης των προϊόντων µέσω του ∆ιαδικτύου. Ενώ, 

ελάχιστοι είναι αυτοί που πιστεύουν στην µη εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωµών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

--  

ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
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6.1 Συµπεράσµατα Πρωτογενούς Έρευνας 

Η παρούσα πρωτογενής έρευνα ασχολήθηκε ουσιαστικά µε το θέµα των πληρωµών µέσω 

του ∆ιαδικτύου. Όπως φάνηκε από την ανάλυση του προηγούµενου κεφαλαίου, η έρευνα 

τµηµατοποιήθηκε σε επιµέρους ζητήµατα όπως η χρήση του ∆ιαδικτύου, η χρήση των 

ηλεκτρονικών πληρωµών, η ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωµών και η εκτίµηση – 

πρόβλεψη για την εξέλιξή τους στο µέλλον. Αυτή η τµηµατοποίηση έγινε για την µετάδοση 

µιας ξεκάθαρης “ εικόνας ” επί του θέµατος και για την πλήρη κατανόησή του από τον 

αναγνώστη σε ζητήµατα τα οποία αλληλοσχετίζονται µεταξύ τους. 

Έτσι, µπορεί να ειπωθεί πως στις µέρες µας οι άνθρωποι ορίζονται ως χρήστες του 

∆ιαδικτύου σε αρκετά µεγάλο βαθµό καθώς και  η διαφοροποίηση ανάµεσα στα δύο φύλα 

δείχνει  το µικρό “ προβάδισµα” των ανδρών σε σχέση µε τις γυναίκες. Ωστόσο, οι λόγοι 

χρήσης του παρουσιάζονται πως είναι παραπάνω από ένας και αυτό αναδικνύει την 

χρηστικότητα του ∆ιαδικτύου σε αναγκαία ζητήµατα της καθηµερινότητας των σύγχρονων 

ανθρώπων όπως η ενηµέρωση, η ψυχαγωγία, οι αγορές και η εργασία τους. Όµως, 

συγκεκριµένα για τις ηλεκτρονικές αγορές παρουσιάζονται συγκρατηµένοι και δεν 

προτίθενται να ξοδέψουν µεγάλα ποσά. 

 Στο θέµα των µεθόδων της ηλεκτρονικής τους πληρωµής, η χρήση της πιστωτικής 

κάρτας δηλώθηκε ξεκάθαρα µε µεγάλη απόκλιση από την µέθοδο του ηλεκτρονικού 

χρήµατος και της ηλεκτρονικής επιταγής. Βέβαια, οι χρήστες εκτιµούν ότι η χρήση της 

πιστωτικής κάρτας  γίνεται περισσότερο διότι δεν τους έχει δηµιουργηθεί  κάποιο πρόβληµα 

µέχρι τώρα, όπως επίσης, τόσο το ηλεκτρονικό χρήµα όσο και η ηλεκτρονική επιταγή 

εκτιµάται ότι χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Επιπροσθέτως, ως 

απόρροια όλων αυτών, η επιλογή της µεθόδου ηλεκτρονικής πληρωµής ταυτίζεται απόλυτα 

µε την διατύπωση της γνώµη τους για το ποία µέθοδος υπερισχύει σε πλεονεκτήµατα. 

Εποµένως, τεκµηριώνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερη απήχηση στην πληρωµή µε πιστωτική κάρτα 

µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι χρήστες κρατούν αρκετά θετική στάση στο ζήτηµα της 

ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένου και ενός σχετικά µικρού 

ποσοστού  που παρουσιάζονται επιφυλακτικοί επί του θέµατος. Τόσο αυτοί που επικροτούν 

ότι οι ηλεκτρονικές πληρωµές είναι ασφαλείς, όσο και αυτοί που αµφιβάλλουν 

τεκµηριώνεται ότι η γνώµη τους βασίζεται στο γεγονός  ότι  δεν έχει συµβεί κάποιο 
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πρόβληµα  στους ίδιους και  εξαιτίας των όλων όσων ακούγονται ότι συµβάινουν αντίστοιχα. 

Έτσι, διαπιστώνεται ότι η ασφάλεια αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό  θέµα στις ηλεκτρονικές 

πληρωµές και ο κόσµος του ∆ιαδικτύου προσπαθεί µέσα από την σχετική ενηµέρωση να δει  

το θέµα από την δική του οπτική γωνία. Συµπληρωµατικά, παρατηρείται ότι η ηλεκτρονική 

επιταγή είναι η µέθοδος ηλεκτρονικής πληρωµής σε σύγκριση µε την πιστωτική κάρτα και το 

ηλεκτρονικό χρήµα. Συµπερασµατικά, τεκµηριώνεται ότι οι χρήστες µπορεί να επιλέγουν να 

πληρώνουν µε πιστωτική κάρτα µέσω ∆ιαδικτύου αλλά θεωρούν ότι η ηλεκτρονική επιταγή 

προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια. 

Τέλος, οι χρήστες ανταποκρίθηκαν θετικά στην εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωµών 

στο µέλλον, καθώς πιστεύουν ότι  η ασφάλεια τους θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό 

κριτήριο εξέλιξης, µετά ο σχεδιασµός και η λειτουργικότητα τους και έπειτα βάση της 

αυξηµένης ζήτησης των αγορών µέσω του ∆ιαδικτύου. 

 

6.2 Γενικά Συµπεράσµατα 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και του ∆ιαδικτύου οδήγησε στη δηµιουργία των αγορών 

µέσω του ∆ιαδικτύου. Όπως και στις παραδοσιακές αγορές όπου υπάρχει µια επίγεια 

επιχείρηση, ο έµπορος – προµηθευτής και ο πελάτης – καταναλωτής έτσι και στις 

ηλεκτρονικές αγορές υπάρχει µια ηλεκτρονική επιχείρηση, ο έµπορος – προµηθευτής και ο 

ηλεκτρονικός καταναλωτής. Η εδραίωση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και του 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου σηµατοδοτούν µια νέα πραγµατικότητα µε πεδίο κάλυψης όλωντων 

σύγχρονων αναγκών των  ηλεκτρονικών καταναλωτών. 

Ωστόσο, οι αγορές µέσω ∆ιαδικτύου περιλαµβάνουν το κοµµάτι των ηλεκτρονικών 

πληρωµών κατά το οποίο η πιστωτική κάρτα, η ηλεκτρονική επιταγή και το ηλεκτρονικό 

χρήµα αποτελούν τις βασικές µεθόδους πληρωµής. Η  πιστωτική κάρτα εξουσίασε την 

ηλεκτρονική αγορά πληρωµών και µε τη χρήση των πρωτοκόλλων ασφαλείας βρίσκει 

µεγάλη ανταπόκριση στο ηλεκτρονικό καταναλωτικό κοινό, όπως επίσης και ο σχεδιασµός 

του συστήµατος PayPal που καθιστά ικανό ένα νέο τρόπο στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Επίσης, η ηλεκτρονική επιταγή σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των συναλλαγών 

µεταξύ των επιχειρήσεων παγκοσµίως σε αντίθεση µε την Ελλάδα που ακόµη βρίσκεται σε 

σχετικά στα πρώτα βήµατα ανάπτυξης. Εν συνεχεία, το ηλεκτρονικό χρήµα περιλαµβάνει τις 
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έξυπνες κάρτες, τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και τα ηλεκτρονικά νοµίσµατα που εξίσου τα 

επιλέγουν οι καταναλωτές για τις ηλεκτρονικές τους πληρωµές. 

Βέβαια, αναλύοντας τις µέθοδοι ηλεκτρονικών πληρωµών τίθενται και το σηµαντικό 

θέµα της Ασφάλειάς τους. Η σηµασία της κρυπτογράφησης, η δηµιουργία του ψηφιακού 

φακέλου, η ψηφιακή υπογραφή και η χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών µέσω των 

Αρχών πιστοποίησης είναι ασφαλείς παράγοντες µε στόχο την προστασία των καταναλωτών 

και την αποφυγή κινδύνων για την διεξαγωγή οµαλών συναλλαγών στο ∆ιαδίκτυο. Άλλωστε, 

όπως προαναφέρθηκε στην πρωτογενή έρευνα,όσον αφορά στην µελλοντική εξέλιξη των 

ηλεκτρονικών πληρωµών, η ανταπόκριση εστίασε στην Ασφάλειά τους. 

Συνοψίζοντας, η σύγχρονη εποχή επιτάσσει τις ηλεκτρονικές πληρωµές να αποτελούν ένα 

από τα βασικά κριτήρια εξέλιξης τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσµίως προσπαθώντας έτσι 

να διατηρήσουν την εξυπηρέτηση – ικανοποίηση του καταναλωτικού κοινού στο ∆ιαδίκτυο. 

6.3 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Θεωρείται σκόπιµο να γίνουν κάποιες προτάσεις µε σκοπό την βελτίωση των 

ηλεκτρονικών πληρωµών και τη στάση που έχουν οι καταναλωτές επί του θέµατος, καθώς 

και προτάσεις σε άλλους ερευνητές που θα  ήθελαν να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο 

θέµα. 

Η συγκεκριµένη έρευνα εστίασε στις τρεις βασικές µεθόδους ηλεκτρονικών πληρωµών. 

Μελλοντικά, θα µπορούσε να διεξαχθεί έρευνα αξιολογώντας έτσι και άλλες µεθόδους 

ηλεκτρονικής πληρωµής όπως τις µικροπληρωµές, τις πληρωµές µέσω κινητού τηλεφώνου 

κλπ.  

Σχετικά µε την µεθοδολογία της έρευνας, µπορεί να διεξαχθεί σε παγκόσµιο επίπεδο 

αρκεί το ερωτηµατόγιο να είναι άλλης γλώσσας πέρα από την ελληνική. Έτσι, µελετώντας 

τους καταναλωτές παγκοσµίως υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας µιας αρκετά 

ολοκληρωµένης εικόνας επί του θέµατος.  

Επίσης, η παρούσα έρευνα εξέτασε το ζήτηµα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

πληρωµών επιφανειακά. Σε µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να τεθούν ερωτήµατα στους 

καταναλωτές εις βάθος όπως το επίπεδο γνώσης και υποσυνείδητα το επίπεδο ανησυχίας για 

την ασφάλεια στις ηλεκτρονικές πληρωµές. Έτσι, θα εξεταζόταν τι είναι αυτό που προκαλεί 

την ανησυχία και την αµφιβολία στους καταναλωτές.  
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∆εδοµένου ότι η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω του ∆ιαδικτύου, θα µπορούσε να 

υπάρχει ένα δώρο ή µια προσφορά σε ενδεικτικά προϊόντα ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος 

για την προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού χρηστών.  

Ολοκληρώνοντας την παράθεση των προτάσεων , είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η   

επανάσταση των ηλεκτρονικών πληρωµών συνεχίζεται και µε την έναρξη των πληρωµών 

µέσω κινητού τηλεφώνου (m – payments), όπου αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στην εξέλιξη 

τους. Το κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο (M-Commerce) ορίζεται ως "κάθε συναλλαγή, που 

περιλαµβάνει τη µεταβίβαση της κυριότητας ή δικαιώµατα για τη χρήση αγαθών και 

υπηρεσιών, η οποία εκπόνησε και / ή να συµπληρωθεί µε τη χρήση κινητών πρόσβαση σε 

υπολογιστή µέσω δικτύων µε τη βοήθεια µιας ηλεκτρονικής συσκευής". 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_commerce]  

Κατά συνέπεια, το κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο θα µπορούσε να αποτελέσει θέµα 

ανάλυσης και µελέτης για µελλοντικούς ερευνητές, προσελκύοντας το ηλεκτρονικό 

καταναλωτικό κοινό, το οποίο, όπως φαίνεται, συµβαδίζει µε την εξέλιξη της τεχνολογίας 

και του ∆ιαδικτύου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτηµα Α 

  Χαρακτηριστικά µεθόδων Ηλεκτρονικών Πληρωµών  

  

Πηγή: ((  YYuu  eett  aall..,,  22000022))  
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Παράρτηµα Β 

 Χρήση εικόνων από το ∆ιαδίκτυο 

Κλειδί ασφαλείας του συστήµατος PayPal 

 

Πηγή:  hhttttpp::////eenn..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//FFiillee::PPaayyPPaall__SSeeccuurriittyy__KKeeyy..jjppgg    

Ηλεκτρονική επιταγή 

 

Πηγή: hhttttpp::////wwwwww..nnoo--pprroobblleemm..ggrr//ffiilleess//mmeennoouu__eeppiittaaggii..ggiiff  
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Ψηφιακό πιστοποιητικό 

  

ΠΠηηγγήή::  hhttttpp::////ii..tteecchhnneett..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//BBbb112244996633..6644cc00ffaaaa22--33eebb44--44ff33bb--bb22ff77--ee22ffbbeeaadd3311004411((eenn--

uuss,,EEXXCCHHGG..6655))..ggiiff  
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Παράρτηµα Γ 

 Το ερωτηµατολόγιο της Πρωτογενούς έρευνας 

ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

 

ΕΕρρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο  ΠΠττυυχχιιαακκήήςς  ΕΕρργγαασσίίααςς  

ΤΡΟΠΟΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : Στο κουτάκι της επιλογής σας κάνετε 

διπλό κλικ και στην ρύθµιση Προεπιλεγµένη τιµή επιλέξτε την εντολή 

“Επιλεγµένο”. 

 

Α/Α:_____ 

1. ∆ηµογραφικά Στοιχεία 

 ΦΥΛΟ             Άνδρας                Γυναίκα 

 

 ΗΛΙΚΙΑ           18 – 30                 31-50               51+    

  

 ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια           Τριτοβάθµια 

        Ανωτάτη            Άλλο (αναφέρετε): _____________ 
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 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

∆ηµ. Υπάλληλος                   Ιδ. Υπάλληλος     

          Ελεύθερος Επαγγελµατίας               Φοιτητής 

 ΜΗΝΙΑΙΟ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

0 – 500€       501 – 1000€   1001 – 1500€     1501€ +  

 

2.  Χρήση ∆ιαδικτύου 

 Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το ∆ιαδίκτυο? 

 

 ΑΝ ΝΑΙ, για ποιόν / ούς λόγους ? (Μπορείτε να επιλέξετε / αποτυπώσετε  

περισσότερο από έναν λόγους) 

Ενηµέρωση        Ψυχαγωγία           Αγορές 

Άλλο/α (αναφέρετε) :_______________ 

 

 Πόσο συχνά ψωνίζετε µέσω του ∆ιαδικτύου? 

 

 Για τις ηλεκτρονικές σας αγορές πόσα χρήµατα συνήθως ξοδεύετε? 

0 – 100€        101 – 500€       501 – 1000€      1001€ +  

 

    1.ΣΥΝΕΧΩΣ 2.ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3.ΣΥΧΝΑ 4.ΣΠΑΝΙΑ 5.ΚΑΘΟΛΟΥ 

    1.ΣΥΝΕΧΩΣ 2.ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3.ΣΥΧΝΑ 4.ΣΠΑΝΙΑ 5.ΚΑΘΟΛΟΥ 
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3. Χρήση Ηλεκτρονικών Πληρωµών 

 Κατά τις ηλεκτρονικές αγορές σας ποιά από τις 3 ακόλουθες µεθόδους 

ηλεκτρονικών πληρωµών χρησιµοποιείτε περισσότερο?  

Πιστωτική κάρτα                   Ηλεκτρονικό χρήµα  

                   Ηλεκτρονική επιταγή 

Αιτιολογήστε την απάντηση σας ( Πάνω στην κάθε γραµµή πρώτα την 

διαγράφετε- ddeelleettee –και µετά γράφετε το κείµενο ) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Κατά τη γνώµη σας, ποιά µέθοδος από τις παρακάτω θεωρείτε ότι έχει τα 

περισσότερα πλεονεκτήµατα κατά τη χρήση της?  

Πιστωτική κάρτα                   Ηλεκτρονικό χρήµα  

                   Ηλεκτρονική επιταγή 

Αιτιολογήστε την απάντηση σας ( Πάνω στην κάθε γραµµή πρώτα την 

διαγράφετε- ddeelleettee - και µετά γράφετε το κείµενο) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

________________________________________________________  
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4. Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Πληρωµών 

 Θεωρείτε ότι υπάρχει ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο κατά τη διάρκεια των 

ηλεκτρονικών πληρωµών? 

                                   Ναι             Όχι                

Αιτιολογήστε την απάντηση σας ( Πάνω στην κάθε γραµµή πρώτα την 

διαγράφετε- ddeelleettee - και µετά γράφετε το κείµενο ) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 Ποιά από τις παρακάτω µεθόδους ηλεκτρονικών πληρωµών θεωρείτε ότι 

είναι πιο ασφαλής ? 

Πιστωτική κάρτα                   Ηλεκτρονικό χρήµα  

                           Ηλεκτρονική επιταγή 

 

 

5. Μελλοντική τάση 

 Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν οι ηλεκτρονικές πληρωµές την επόµενη 

10ετία? 

Εφαρµογή των µεθόδων που ήδη υπάρχουν και σήµερα                         

( αδράνεια τεχνολογικής εξέλιξης στο συγκεκριµένο  ζήτηµα ).  

Εφαρµογή καινούριων µεθόδων µε µοναδικό στόχο  την αύξηση του 

ζητήµατος της Ασφάλειας. 



 

119 

 

 

Εφαρµογή καινούριων µεθόδων µε µοναδικό στόχο το σχεδιασµό και 

την ευχρηστία – λειτουργικότητα τους. 

Εφαρµογή καινούριων µεθόδων εξαιτίας της αύξησης των 

ηλεκτρονικών καταναλωτών που συνεπάγεται την αύξηση της ζήτησης 

των ηλεκτρονικών προϊόντων. 

 

 

…Σας ευχαριστώ για το χρόνο που αφιερώσατε!!! 
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Παράρτηµα ∆ 

 Η εµφάνιση του ερωτηµατολογίου στην ιστοσελίδα http://e-payments.pblogs.gr  

 

 



 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


