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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα αναπτύχθηκαν θεαματικά αφενός οι 

Η/Υ και οι τηλεπικοινωνίες αφετέρου τα κλειστά δίκτυα αλλά και το ανοικτό σε όλους 

δίκτυο, το διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα σύνδεσης των Η/Υ μεταξύ τους με αποκλειστικά 

μισθωμένες γραμμές αλλά και μέσω του διαδικτύου επέτρεψαν να επέλθει μια σημαντική 

αλλαγή στην παγκόσμια οικονομία, η αποκληθείσα «Νέα Οικονομία».  

Το διαδίκτυο (Internet) είναι αναμφισβήτητα ο μεγάλος πρωταγωνιστής των 

εξελίξεων στις αγορές και στην οικονομία του 21ου αιώνα. Είναι ένα ανοικτό σε όλους 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που αποτελείται από ένα σύνολο υπολογιστών συνδεδεμένων 

μεταξύ τους. Έτσι δημιουργείται ένα δίκτυο δικτύων μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η 

σύνδεση κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, πανεπιστημιακών και επιχειρηματικών φορέων 

ανά τον κόσμο. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Internet έναντι των κλειστών δικτύων είναι ότι 

δε διοικείται από κάποιο οργανισμό αλλά αποτελεί μια παγκόσμια κοινωνία επικοινωνούντων 

χρηστών. Ως μέσο συναλλαγής το διαδίκτυο είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. 

Καθημερινά εκατομμύρια χρήστες προστίθενται σε αυτό, με σκοπό την πληροφόρηση, την 

επιστημονική κατάρτιση, τη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών ή απλά τη διασκέδαση. 

Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακός οι παραδοσιακές μορφές 

επικοινωνίας και εμπορίου αντικαθίστανται από νέες τεχνολογίες. Οι ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες αντικαθιστούν τις πρόσωπο με πρόσωπο συναλλαγές και δίνουν τη δυνατότητα 

μιας ευρύτερης παγκόσμιας αλληλεπίδρασης. Η πρόοδος στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

συντελεί στη μετατροπή του χρήματος από το παραδοσιακό νόμισμα σε νέες μορφές όπως οι 

έξυπνες κάρτες και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με τη χρήση υπολογιστικών και 

επικοινωνιακών συσκευών. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπουν αποδοτικότερο 

διαμοιρασμό πόρων, φθηνότερες και ευκολότερες συναλλαγές και καλύτερο έλεγχο του 

τρόπου αγοράς των αγαθών και υπηρεσιών. Μέσω των διαδικτυακών ηλεκτρονικών 

πληρωμών οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν μείωση του κόστους και έλεγχο των εξόδων τους. 

Στην παρούσα εργασία, η οποία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια εξετάζονται τόσο τα 

τεχνικά όσο και τα νομικά ζητήματα της ηλεκτρονικής πληρωμής. Περιγράφονται τα 

σημαντικότερα συστήματα ηλεκτρονικής πληρωμής που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό και 

ελληνικό χώρο καθώς και τα νομοθετήματα που διαθέτει ο κοινοτικός και εθνικός νομοθέτης 

για την τήρηση της ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας του ατόμου και της ασφάλειας των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη 

αναφορά στη φύση, στην προέλευση και στην εξέλιξη του χρήματος. Επίσης παρουσιάζονται 

συνοπτικά το νομισματικό και το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

περιγράφονται τα μέρη που εμπλέκονται σε μια ηλεκτρονική συναλλαγή, οι διαδικασίες 
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πληρωμής αλλά και κάποια συστήματα πληρωμής στο διαδίκτυο που λειτουργούν στην 

Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την 

ηλεκτρονική κατάρτιση συμβάσεων και την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο ο αναγνώστης θα βρει στοιχεία για τις ηλεκτρονικές κάρτες πληρωμής και 

ειδικότερα για την πιστωτική κάρτα, η οποία αποτελεί το πιο διαδεδομένο μέσο 

ηλεκτρονικών πληρωμών. Το  θέμα του πέμπτου κεφαλαίου είναι η ηλεκτρονική τραπεζική 

και η εξ’ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ως συνέχεια του πέμπτου 

κεφαλαίου ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο που αναφέρεται στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές 

πληρωμές. Στο έβδομο κεφάλαιο υπάρχουν γενικά στοιχεία για τα ηλεκτρονικά συστήματα 

πληρωμών και γίνεται ειδική αναφορά στα ελληνικά συστήματα ΕΡΜΗΣ και ΔΙΑΣ και στο 

ευρωπαϊκό σύστημα TARGET. Τέλος το όγδοο κεφάλαιο αφιερώνεται στο πολύ σημαντικό 

ζήτημα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα στις αρχές 

που διέπουν την επεξεργασία τους καθώς και στα δικαιώματα των φορέων των δεδομένων. 
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                                                                                                                      Το χρήμα ως μέσο πληρωμής 

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

1. ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
 

1.1 Ορισμός του χρήματος 

Με τον όρο χρήμα εννοούμε οποιοδήποτε μέσο πληρωμής (οποιοδήποτε αντικείμενο) 

που δύο άτομα συμφωνούν να αναγνωρίσουν ως τέτοιο. Χρήμα είναι το κοινό μέσο 

ανταλλαγής και πληρωμών. Το χρήμα θεωρείται γενικά αποδεκτό σε ένα κράτος ή μια ένωση 

κρατών ως μέσο ανταλλαγής για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών. Το χρήμα θεωρείται 

ένα οικονομικό αγαθό ισότιμο με οποιοδήποτε άλλο, με τη διαφορά ότι είναι κοινά αποδεκτό 

και χρησιμεύει ως μέσο στις ανταλλαγές. 
 

1.2 Είδη και μορφές του χρήματος 

Στις σύγχρονες κοινωνίες διακρίνονται τα παρακάτω είδη χρήματος : i) το χρήμα της 

κεντρικής τράπεζας, το οποίο υπάρχει υπό μορφή πιστώσεων όψεως ή μετρητού χρήματος 

υπό μορφή τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Το χρήμα αυτό διατηρείται από πιστωτικά 

ιδρύματα υπό μορφή πιστώσεων στην κεντρική τράπεζα ή ως μετρητό χρήμα. Στις 

περισσότερες χώρες οι εμπορικές τράπεζες υποχρεούνται να διατηρούν στην κεντρική 

τράπεζα ελάχιστο χρηματικό απόθεμα υπό μορφή πιστώσεων όψεως. Η κεντρική τράπεζα 

μπορεί να προσδιορίσει ποιο ποσοστό των καταθέσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων πρέπει να 

διατηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα ως αποθέματα σε αυτήν, ii) το χρήμα των εμπορικών 

τραπεζών. Πρόκειται για το χρήμα των μη τραπεζών που διατηρούν υπό μορφή πιστώσεων 

όψεως. Το χρήμα αυτό μπορεί να διατεθεί ανά πάσα στιγμή στους πελάτες των εμπορικών 

τραπεζών με ανάληψη μετρητών, με επιταγή ή έμβασμα.  
 

1.3 Οι λειτουργίες του χρήματος 

Οι άνθρωποι αντιμετωπίζοντας την ανάγκη της ανταλλαγής χρησιμοποίησαν ως 

χρήμα πολλά είδη αγαθών τα οποία συνήθως υπήρχαν στο κοντινό περιβάλλον τους και 

κάλυπταν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία καθορίζοντας έτσι τον βαθμό, την έκταση 

και την χρονική διάρκεια της καθιέρωσής τους. Η εξέλιξη των οικονομικών δραστηριοτήτων 

σε όλους τους τομείς, όπως αυτός της παραγωγής και του εμπορίου κατέστησε αναγκαία την 

επινόηση και αποδοχή ενός περισσότερο εύχρηστου μέσου το οποίο θα εξυπηρετούσε τις 

σύνθετες και εκτεταμένες συναλλαγές. Το μέσο αυτό πρέπει να πληροί συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, όπως να είναι διαιρετό, φορητό και διατηρήσιμο. 

Μέσα από την μακροχρόνια ιστορία των οικονομικών συναλλαγών προέκυψε η 

σημερινή μορφή του χρήματος το οποίο εκφράζεται με τα χαρτονομίσματα, τα κέρματα και 

το τραπεζικό χρήμα. Οι σύγχρονες μορφές του χρήματος σε αντίθεση με τις παλιές (π.χ. 
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χρυσός και άργυρος) έχουν ελάχιστη ως μηδενική αξία. Ωστόσο είναι γεγονός ότι το χρήμα 

σε οποιαδήποτε μορφή του επιτελεί βασικές λειτουργίες στην οικονομία όπως : i) λειτουργεί 

ως μέσο ανταλλαγής αγαθών, ii) λειτουργεί ως μέσο μέτρησης της αξίας των αγαθών και iii) 

λειτουργεί ως μέσο συσσώρευσης και διατήρησης των αξιών και του πλούτου. Η πρώτη 

λειτουργία αποτελεί βασικό στοιχείο των αγοραπωλησιών και καθορίζει την ευκολία των 

συναλλαγών και την αποτελεσματικότητα της εγχρήματης οικονομίας. Η δεύτερη λειτουργία 

προσδίδει συγκεκριμένη αξία στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Η τρίτη λειτουργία δίνει τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους να διατηρούν αποταμιευμένες ρευστές χρηματικές αξίες. 

Επειδή το χρήμα έχει μεγάλη σημασία στην οικονομική διαδικασία, η πολιτεία 

διασφαλίζει, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, την απρόσκοπτη διεξαγωγή των οικονομικών 

λειτουργιών, αποδίδοντας σε αυτό κάποια ονομαστική αξία και κατόπιν η αγορά 

διαμορφώνει την πραγματική του αξία. Το κράτος επιβάλλει το χρήμα ως εργαλείο των 

συναλλαγών και το θεωρεί κοινό μέτρο οικονομικών αξιών. 
 

1.4 Η εξέλιξη της σύγχρονης μορφής του χρήματος   

Στη διαχρονική εξέλιξη της οικονομίας η κυριότερη μορφή χρήματος ήταν τα 

πολύτιμα μέταλλα. Η χρήση του μεταλλικού χρήματος γινόταν ολοένα και δυσκολότερη 

λόγω της συνεχούς εξέλιξης των συναλλαγών αλλά και του κινδύνου που έκρυβε η μεταφορά 

του μεταλλικού χρήματος. Αυτά τα προβλήματα καθώς και ο φόβος εξάντλησης των 

κοιτασμάτων μετάλλων οδήγησαν στη δημιουργία τον 15ο αιώνα μ.Χ. υποτυπωδών τραπεζών 

για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. Στις τράπεζες αυτές ο συναλλασσόμενος 

μπορούσε να καταθέσει μεταλλικό χρήμα έναντι αποδείξεως για την αξία του κατατιθεμένου 

χρήματος. Η είσπραξη του χρήματος μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε γραφείο 

αντιπροσωπείας της τράπεζας ακόμη και σε άλλο κράτος. Για τη διαδικασία αυτή η τράπεζα 

παρακρατούσε κάποιο ποσό ως προμήθεια. 

Η αύξηση του όγκου των συναλλαγών οδήγησε σε έναν άλλο τρόπο συναλλαγής. Οι 

φέροντες τις αποδείξεις χρηματικών καταθέσεων μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν για 

αγορές αγαθών, βάζοντας την υπογραφή τους στο πίσω μέρος των αποδείξεων. Έτσι οι 

τράπεζες αναγκάστηκαν να διαθέτουν στους καταβάλλοντες το μεταλλικό χρήμα 

περισσότερες από μία αποδείξεις για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους στις οικονομικές τους 

συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψε η κυκλοφορία των παραστατικών 

τραπεζογραμματίων, των οποίων η αξία αντιστοιχούσε με ισόποσο κατατεθέν μεταλλικό 

χρήμα. Οι τράπεζες αποβλέποντας στην αύξηση των κερδών τους επινόησαν και μια άλλη 

μορφή τραπεζογραμματίων τα οποία διέθεταν έντοκα στους πελάτες τους υπό μορφή 

δανείων. Αυτά τα τραπεζογραμμάτια δεν είχαν αντίκρισμα σε μεταλλικό χρήμα και για αυτόν 

τον λόγο είχαν μικρή προθεσμία χορήγησης. 
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1.5 Η κρατική παρέμβαση και το χαρτονόμισμα 

Σε διάφορες χώρες της Δ. Ευρώπης με την αύξηση του αριθμού των τραπεζών και 

της έκδοσης τραπεζογραμματίων προέκυψε το φαινόμενο να μην υπάρχει για αυτά κάλυψη 

αντικρίσματος σε μεταλλικό χρήμα. Ως εκ τούτου ήταν αναγκαία η ύπαρξη κανόνων οι 

οποίοι θα ρύθμιζαν τα όρια της πιστωτικής λειτουργίας των τραπεζών για να εξασφαλίσουν 

αφενός την προστασία του κοινού και αφετέρου την σωστή χορήγηση βραχυπρόθεσμων 

πιστώσεων. 

Για αυτόν τον λόγο παρενέβη το κράτος και διασφάλισε το δικαίωμα του εκδοτικού 

προνομίου ασκώντας έτσι έλεγχο στη συνολική ποσότητα προσφοράς του χρήματος στην 

οικονομία. Έτσι η παραγωγή και η προσφορά του χρήματος τέθηκε κάτω από την επίβλεψη 

και εποπτεία του κράτους μέσω της εκδοτικής τράπεζας. Άλλωστε η αναγκαία διεύρυνση της 

κυκλοφορίας των τραπεζογραμματίων, οδήγησε στην κατάργηση της υποχρέωσης της 

μετατροπής των τραπεζογραμματίων σε μεταλλικό χρήμα εκ μέρους της εκδοτικής τράπεζας. 
 

1.6 Τραπεζικό χρήμα και κέρματα 

Το κράτος μέσω της εκδοτικής τράπεζας ελέγχει μονοπωλιακά τόσο τη συνολική 

προσφορά των κυκλοφορούντων χαρτονομισμάτων όσο και την ποσότητα των μεταλλικών 

νομισμάτων. Τα μεταλλικά νομίσματα κόπτονται και τίθενται στην κυκλοφορία με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των συναλλαγών μικρής αξίας. Η ονομαστική αξία των κερμάτων είναι 

μεγαλύτερη από την αξία του μετάλλου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους. Η 

συνολική αξία των κερμάτων σε σχέση με την αξία των χαρτονομισμάτων και του 

τραπεζικού χρήματος είναι ελάχιστη. 

Το τραπεζικό χρήμα είναι οιονεί χρήμα και στενό υποκατάστατο των 

τραπεζογραμματίων. Σύμφωνα με τους κανόνες της Κεντρικής Τράπεζας το οιονεί χρήμα που 

παράγεται από τις εμπορικές τράπεζες πρέπει να στηρίζεται σε καταθέσεις 

τραπεζογραμματίων. Οι εμπορικές τράπεζες χορηγούν πιστώσεις στους πελάτες τους που 

μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν μέσω ενός μπλοκ επιταγών. Η χρήση των επιταγών 

εξυπηρετεί τις συναλλαγές αντί για ρευστό χρήμα ενώ αυξάνεται και η συνολική προσφορά 

χρήματος στην οικονομία. Η Κεντρική Τράπεζα, με διάφορα μέτρα (π.χ. προεξοφλητικό 

επιτόκιο) ασκεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο στις χορηγούμενες από τις εμπορικές τράπεζες 

πιστώσεις και κατ’ επέκταση στη συνολική προσφορά χρήματος. 

 

2. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Μέχρι το 2002 η νομισματική μονάδα στην Ελλάδα ήταν η δραχμή. Το αποκλειστικό 

δικαίωμα για την έκδοση τραπεζικών γραμματίων είχε η Τράπεζα της Ελλάδος η οποία 

μπορούσε να εκδίδει χαρτονομίσματα με ονομαστική αξία πολλαπλάσια της δραχμής, ενώ 
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νομίσματα με ονομαστική αξία της δραχμής και των υποπολλαπλασίων της κυκλοφορούσαν 

υπό τη μορφή κερμάτων. Στις 28 Φεβρουαρίου 2002 η δραχμή έπαψε να είναι νόμιμο χρήμα. 
 

2.1 Κέρματα και χαρτονομίσματα 

Πριν την καθιέρωση του ευρώ το δικαίωμα έκδοσης των κερμάτων είχε αποκλειστικά 

το κράτος. Η κοπή των μεταλλικών κερμάτων κατά ποσότητα και κατηγορίες για την κάλυψη 

των συναλλακτικών αναγκών γινόταν σύμφωνα με εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και 

με κοινές αποφάσεις του διοικητή της και του υπουργού εθνικής οικονομίας και οικονομικών. 

Ωστόσο κατά παρέκκλιση του νόμου η κοπή των κερμάτων μπορούσε να ανατεθεί 

αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε το αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης και των 

χαρτονομισμάτων. Τα χαρτονομίσματα που εκδίδονταν κυκλοφορούσαν ως νόμιμο χρήμα για 

τις συναλλαγές με την ονομαστική αξία που αναγραφόταν σε αυτά. Μετά την είσοδο του 

ευρώ την απόλυτη ευθύνη για την έκδοση χαρτονομισμάτων και κερμάτων έχει η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. 
 

2.2 Το ευρώ 

Το ευρώ σε λογιστική μορφή υιοθετήθηκε ως εθνικό νόμισμα έντεκα κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 1999. Τα κράτη αυτά επιλέχθηκαν να 

συμμετάσχουν στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) αφού πληρούσαν τα κριτήρια 

σύγκλισης που ορίστηκαν στη συνθήκη του Μάαστριχτ. Η Ελλάδα αποτέλεσε το δωδέκατο 

μέλος της ζώνης του ευρώ και το υιοθέτησε από την 1η Ιανουαρίου 2001. Η κυκλοφορία των 

τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ στα 12 κράτη-μέλη άρχισε την 1η Ιανουαρίου 

2002 με την έκδοση επτά διαφορετικών χαρτονομισμάτων και οκτώ διαφορετικών κερμάτων. 

Η είσοδος του ευρώ δε σήμαινε απλώς αλλαγή νομίσματος, καθώς επηρέασε άτομα και 

επιχειρήσεις όχι μόνο στα κράτη που το υιοθέτησαν αλλά και σε όλο τον κόσμο. 

 

3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Η ιδιότητα του χρήματος ως αντικείμενο εμπορίας οδήγησε παγκοσμίως στην 

εμφάνιση ενός τραπεζικού συστήματος του οποίου η κύρια απασχόληση είναι το εμπόριο του 

χρήματος. Η ανάγκη ρύθμισης αυτής της αγοράς χρήματος οδήγησε στη δημιουργία των 

κεντρικών τραπεζών. Ο κύριος σκοπός των κεντρικών τραπεζών είναι η εποπτεία της 

λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος καθώς και η παρέμβαση στην αγορά χρήματος από 

την πλευρά της διαμόρφωσης της προσφοράς του αλλά και του ύψους των επιτοκίων 

καταθέσεων και δανεισμού. 
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Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος και το 

σύνολο των ενδιάμεσων χρηματοδοτικών οργανισμών (εμπορικές τράπεζες και ειδικοί 

πιστωτικοί οργανισμοί). Οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί ενισχύουν σημαντικά την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας με τους εξής τρόπους : i) μέσω αυτών διακινούνται 

καλύτερα οι αποταμιευτικοί πόροι, ii) δανειοδοτούν τις επιχειρήσεις, iii) συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στον κύκλο αποταμιεύσεων-επενδύσεων. Οι τράπεζες και οι χρηματοδοτικοί 

οργανισμοί εκτελούν χρέη μεσίτη, ευρισκόμενοι ανάμεσα στους αποταμιευτές και τους 

επενδυτές. Οι αποταμιευτές καταθέτουν τα κεφάλαιά τους στην τράπεζα έναντι μιας αμοιβής 

(τόκος). Οι επενδυτές δανείζονται τα κεφάλαια από τις τράπεζες με σκοπό να τα επενδύσουν. 

Ως εκ τούτου το τραπεζικό σύστημα παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική κατάσταση της 

χώρας. 
 

3.1 Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος ή αλλιώς εκδοτική τράπεζα ασκεί την εποπτεία 

στα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα περιλαμβανομένων και των 

υποκαταστημάτων τους στην αλλοδαπή. Στόχος της εποπτείας είναι η σταθερότητα και 

αποτελεσματικότητα του πιστωτικού συστήματος και γενικότερα του χρηματοπιστωτικού 

τομέα της οικονομίας. 

Στην έννοια της εποπτείας περιλαμβάνονται ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και ο έλεγχος της φερεγγυότητας, της ρευστότητας, της 

κεφαλαιακής επάρκειας, της συγκέντρωσης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Για την εφαρμογή της εποπτείας η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να 

θέτει γενικούς αλλά και ειδικούς κανόνες. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση. Δεν δέχεται καταθέσεις 

και δεν δανείζει με τόκο. Οι βασικές λειτουργίες της είναι : i) να εκδίδει το εθνικό νόμισμα, 

να ελέγχει τη συνολική ποσότητα του κυκλοφορούντος χρήματος και να ασκεί χρέη 

θησαυροφυλακίου για το Ελληνικό κράτος, ii) να ασκεί τη νομισματική πολιτική της 

κυβέρνησης και iii) να έχει την ευθύνη της τήρησης της συναλλαγματικής πολιτικής και της 

προστασίας του εθνικού νομίσματος. 

Μια άλλη σημαντική αρμοδιότητα της εκδοτικής τράπεζας είναι η ρύθμιση της 

οικονομίας , σε περιόδους ύφεσης με αναθέρμανση και σε περιόδους πληθωρισμού με 

αποθέρμανση. Η Κεντρική Τράπεζα επιβάλλει στις εμπορικές τράπεζες την υποχρεωτική 

κατάθεση σε αυτήν ορισμένου ποσοστού των διαθεσίμων τους, έναντι ενός μικρού επιτοκίου. 

Επίσης μπορεί να επιτρέπει, να ενθαρρύνει, να περιορίζει ή να απαγορεύει στις εμπορικές 

τράπεζες τη χρηματοδότηση διαφόρων τομέων της οικονομίας. 
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3.2 Οι εμπορικές τράπεζες 

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εμπορικών τραπεζών συνίσταται από Προεδρικά 

Διατάγματα και νόμους οι οποίοι έχουν ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία τις οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικοί εποπτικοί κανόνες έχουν καθοριστεί με πράξεις του 

διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με τις οποίες ενσωματώθηκαν οι αντίστοιχες οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όλες οι τράπεζες εκτός από τις εκδοτικές είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Δέχονται 

υπό μορφή καταθέσεων τις αποταμιεύσεις των πελατών τους και καταβάλλουν για αυτές τον 

ανάλογο τόκο. Τα κεφάλαια των αποταμιεύσεων τα δανείζουν σε επενδυτές  έναντι 

μεγαλύτερου τόκου. Το κέρδος τους, που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια 

δανείων και καταθέσεων καθώς και από την προμήθεια που εισπράττουν από την εκτέλεση 

διάφορων τραπεζικών υπηρεσιών, αποτελεί την αμοιβή τους για τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν στους πελάτες και γενικότερα στην οικονομία. 

Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να συσταθούν και να λειτουργούν μόνο 

με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας και κατ’ εξαίρεση με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού 

συνεταιρισμού. Ως πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα 

συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων και στη χορήγηση πιστώσεων. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εμπορικών τραπεζών είναι η δυνατότητά τους να 

δημιουργούν πλασματικό χρήμα. Το πλασματικό χρήμα αντιπροσωπεύει τις καταθέσεις 

όψεως και αποτελεί υποκατάστατο των τραπεζογραμματίων και ένα στοιχείο της συνολικής 

προσφοράς χρήματος. Ως εκ τούτου οι εμπορικές τράπεζες, σχετικά με την αύξηση ή τον 

περιορισμό της ποσότητας του κυκλοφορούντος χρήματος, μοιάζουν με τις εκδοτικές 

τράπεζες. 

Οι εμπορικές τράπεζες δημιουργούν και διαχειρίζονται τρεις νέες μορφές χρήματος, 

το λογιστικό, το πλαστικό και το ηλεκτρονικό. Οι πιο σημαντικές μορφές του λογιστικού 

χρήματος είναι η επιταγή, η συναλλαγματική όψεως και η χρέωση και πίστωση των 

τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη και του δανειστή αντίστοιχα. Μέσω του πλαστικού 

χρήματος (πιστωτική κάρτα) αγοράζονται αγαθά και υπηρεσίες χωρίς την άμεση καταβολή 

μετρητών. Ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας υπογράφει ένα έντυπο στο οποίο αναγράφεται 

το ποσό που οφείλει στον έμπορο. Ο έμπορός στέλνει το έντυπο στον εκδότη της κάρτας και 

πληρώνεται από αυτόν. Ο κάτοχος της κάρτας καταβάλλει στον εκδότη αμέσως ή  σε τακτά  

χρονικά διαστήματα τα συνολικά ποσά που αναγράφονται στα έντυπα που έχει υπογράψει. 

Το ηλεκτρονικό χρήμα έχει τα χαρακτηριστικά του λογιστικού και του πλαστικού χρήματος. 

Η τράπεζα χορηγεί στον κάτοχο λογαριασμού καταθέσεων ένα ηλεκτρονικά 

ευαισθητοποιημένο πλαστικό δελτίο. Ο κάτοχος του δελτίου προβαίνει σε αγορές αγαθών ή 

υπηρεσιών χωρίς μετρητά, χρεώνοντας αυτόματα τον λογαριασμό των καταθέσεών του και 

πιστώνοντας τον λογαριασμό του εμπόρου. 
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Το ενεργητικό των εμπορικών τραπεζών αποτελείται από τα πάγια στοιχεία, τα 

ρευστά διαθέσιμα (ταμείο), τις καταθέσεις τους στην Κεντρική Τράπεζα, τα χρεόγραφα, το 

εξωτερικό συνάλλαγμα και τις απαιτήσεις τους από τον ιδιωτικό τομέα (δάνεια) και από τον 

δημόσιο τομέα (έντοκα γραμμάτια δημοσίου). Το παθητικό τους αποτελείται από τα ίδια 

κεφάλαια, τις πιστώσεις της Κεντρικής Τράπεζας και τις καταθέσεις. 
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Η εξάπλωση του διαδικτύου (Internet) την τελευταία δεκαετία και η συνεχώς 

αυξανόμενη χρήση του για εμπορικούς σκοπούς έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στο χώρο 

των επιχειρήσεων, οι οποίες ωθούνται στην εύρεση νέων μεθόδων και συστημάτων 

πληρωμών, με σκοπό να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές για την υποστήριξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και την διευκόλυνση των καταναλωτών στη διαδικτυακή αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η πρακτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου στο σύγχρονο επιχειρηματικό 

περιβάλλον απαιτεί την ύπαρξη συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω των οποίων 

διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι οφειλές των εμπλεκομένων μερών. Ήδη στις 

περισσότερες χώρες του κόσμου το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί αδιαμφισβήτητη 

πραγματικότητα, στην οποία οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν προκειμένου 

να παραμείνουν ανταγωνιστικές. 

Τα συστήματα των ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

στον εμπορικό τομέα, μόλις τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται, τόσο στην ραγδαία 

εξέλιξη του διαδικτύου, όσο και στην ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας. Ο παγκόσμιος 

χαρακτήρας αυτών των τεχνολογιών έδωσε το έναυσμα της διεύρυνσης των εμπορικών και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ως συνέπεια τη χρήση εξελιγμένων μορφών 

ηλεκτρονικής πληρωμής. 

 

1. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

1.1 Ορισμός του διαδικτύου 

Το Διαδίκτυο είναι μία τεράστια συλλογή από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα 

οποία είναι διασυνδεδεμένα με φυσικό τρόπο, αλλά και μέσω της ικανότητας τους να 

κωδικοποιούν και να αποκωδικοποιούν ειδικά επικοινωνιακά πρωτόκολλα, όπως το 

Πρωτόκολλο του Διαδικτύου IP (Internet Protocol) και το Πρωτόκολλο Ελέγχου 

Διαβίβασης TCP (Transmission Control Protocol). Πρωτόκολλο είναι ένας 

προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι υπολογιστές ανταλλάσσουν πληροφορίες. 

Οι κύριες εφαρμογές του διαδικτύου είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), 

συζήτηση, λίστες / ομάδες με νέα (lists / newsgroups) και μεταφορά αρχείων (FTP, File 

Transfer Protocol). Η υποδομή του διαδικτύου περιέχει πέντε συστατικά : την 

ραχοκοκαλιά, τους δρομολογητές, σημεία παρουσίας, τους εξυπηρετητές και τους 

συνδεδεμένους υπολογιστές των χρηστών. 

Το πρωτόκολλο του παγκόσμιου ιστού WWW (World Wide Web), είναι 

συνδεδεμένο περιεχόμενο, το οποίο είναι προσβάσιμο με τη βοήθεια του διαδικτύου. Η 
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σημαντικότερη ιδιότητα του είναι η αλληλεπιδραστικότητα, βάσει της οποίας, εκτός 

της παροχής πληροφοριών, διεκπεραιώνονται εμπορικές συναλλαγές και συνεπώς 

ηλεκτρονικές πληρωμές. 

Αρχικά το διαδίκτυο αναπτύχθηκε για τον αμερικάνικο στρατό. Αργότερα δόθηκε η 

άδεια χρήσης του για ερευνητικούς σκοπούς στα πανεπιστήμια και κατόπιν συνδέθηκε με 

άλλα δίκτυα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το σημερινό διαδίκτυο. Σήμερα τα δίκτυα τα 

οποία απαρτίζουν το διαδίκτυο ανήκουν σε κυβερνήσεις, οργανισμούς και σε ιδιώτες, με 

σκοπό να επιτελούν τρεις διαφορετικούς στόχους, i) να μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους 

διαφορετικού είδους μηχανήματα και λογισμικά , ii) να υπάρχει η διασφάλιση συνεχούς 

λειτουργίας ακόμα κι αν κάποιο μέρος υποστεί βλάβη και iii) να υπάρχει η δυνατότητα 

απρόσκοπτης πρόσθεσης ή αφαίρεσης τμημάτων του. 
 

1.2 Τα πρόσωπα στο διαδίκτυο 

Οι συμμετέχοντες στο διαδίκτυο μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες : 

στους χρήστες, στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στους προμηθευτές.  

Οι χρήστες είναι επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο εντατικά εν 

μέσω των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, όπως εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 

προμηθευτές περιεχομένου, των οποίων οι εργασίες περιστρέφονται γύρω από την 

έντονη χρήση του διαδικτύου, οι πράκτορες, οι οποίοι μεσολαβούν, ώστε να βρεθούν 

μεταξύ τους αγοραστές και πωλητές και οι υπηρεσίες διαδικτύου, οι οποίες περιλαμβάνουν 

υπηρεσίες υποστήριξης, όπως σχεδιασμός ιστοσελίδων, ηλεκτρονική ανταλλαγή 

δεδομένων, και συστήματα αποθήκευσης δεδομένων.  

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, διακρίνονται σε παρόχους υπηρεσιών 

ραχοκοκαλιάς, σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και σε προμηθευτές τελευταίου μιλίου. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών ραχοκοκαλιάς είναι οι εταιρίες που- διατηρούν τις δικές τους 

γραμμές ραχοκοκαλιάς. Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου παρέχουν πρόσβαση σε 

καταναλωτές και σε μικρές μέχρι μεσαίες επιχειρήσεις. Οι προμηθευτές τελευταίου 

μιλίου παρέχουν επιπλέον και περιεχόμενο σε συνδρομητές, όπως επίσης και τη φυσική 

σύνδεση (τηλέφωνο, καλώδια ή ασύρματες συνδέσεις) στους καταναλωτές και σε μικρές 

μέχρι μεσαίες επιχειρήσεις.  

Οι προμηθευτές μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες : στους δημιουργούς 

περιεχομένου, στους προμηθευτές λογισμικού και στους προμηθευτές υλικού. Οι 

προμηθευτές περιεχομένου είναι οι σχεδιαστές και κάτοχοι πνευματικού κεφαλαίου, όπως 

μουσική, παιχνίδια, γραφικά, εικόνες, βίντεο και κείμενο. Οι προμηθευτές λογισμικού 

παρέχουν προϊόντα λογισμικού, όπως επεξεργαστές κειμένου, εφαρμογές λογιστικών 

φύλλων, λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου. 
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Οι προμηθευτές υλικού διακρίνονται στους βιομήχανους επικοινωνιακού εξοπλισμού, 

βιομήχανους εξοπλισμού υπολογιστών και βιομήχανους συστατικών υλικού. 

Σήμερα, το βασικότερο στοιχείο της εξέλιξης του διαδικτύου θεωρείται το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, το οποίο πραγματώνεται με την ηλεκτρονική πληρωμή. Οι οντότητες, οι οποίες 

συμμετέχουν στην ηλεκτρονική πληρωμή είναι δύο : ο πληρωτής και ο πληρωτέος., κάθε μία 

εκ των οποίων μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή ένας καταναλωτής ή μια επιχείρηση ή το 

κράτος. Από τον συνδυασμό των συμμετεχουσών οντοτήτων στις ηλεκτρονικές εμπορικές 

συναλλαγές, προκύπτουν οι παρακάτω τέσσερις κατηγορίες : 

• Πρόσωπο προς Πρόσωπο (Person to Person, P2P). Αφορά πληρωμές μεταξύ 

προσώπων, τα οποία δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

• Επιχείρηση προς Καταναλωτή (Business to Customer, B2C). Αφορά πώληση 

προϊόντων και παροχή υπηρεσιών από την επιχείρηση προς τον καταναλωτή και 

πληρωμή από τον καταναλωτή προς την επιχείρηση. 

• Επιχείρηση προς Επιχείρηση (Business to Business, B2B). Αφορά πληρωμές μεταξύ 

επιχειρήσεων. 

• Πρόσωπο προς Κυβέρνηση (Person to Government, P2G) και Επιχείρηση προς 

Κυβέρνηση (Business to Government, B2G). Αφορά πληρωμές από πολίτες και 

επιχειρήσεις προς τις δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Η επιχείρηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο αντιμετωπίζει το πρόβλημα επιλογής του 

σωστού συστήματος εισόδου της στο διαδίκτυο. Ωστόσο, για να αποφασίσει για την 

καλύτερη διαδικασία, πρέπει να σταθμίσει ποιες απαιτήσεις θα θέσει αυτή και ο πελάτης 

στο σύστημα. Το ποσό πληρωμής παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την επιλογή του 

κατάλληλου συστήματος. Όλα τα συστήματα πληρωμής στο διαδίκτυο δεν έχουν τη 

δυνατότητα σωστής οικονομικής διαχείρισης των διαφορετικών ποσών. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί έναν περιορισμό στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος πληρωμής, τα οποία 

παρουσιάζονται στο διαδίκτυο. 
 

2.1 Ταξινόμηση των ποσών πληρωμής 

Τα ποσά πληρωμών στο διαδίκτυο διακρίνονται με την ίδια ακριβώς έννοια, όπως 

κοινώς χρησιμοποιούμε τα ψιλά (κέρματα) και τα χαρτονομίσματα. Μία ανάλογη 

διαβάθμιση υπάρχει και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στην προκειμένη περίπτωση οι 

πληρωμές μπορούν να διακριθούν σύμφωνα με τα συναλλασσόμενα ποσά σε 

Πικοπληρωμές, Μικροπληρωμές και Μακροπληρωμές. Τα ποσά στις Πικοπληρωμές 
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ανέρχονται μέχρι 1 ευρώ, στις Μικροπληρωμές κυμαίνονται μεταξύ 1 και 10 Ευρώ και στις 

Μακροπληρωμών υπερβαίνουν τα 10 Ευρώ. 
 

2.2 Απαιτήσεις σε συστήματα πληρωμής 

Τα συστήματα πληρωμής στο διαδίκτυο οφείλουν να εκπληρώνουν διαφορετικές 

απαιτήσεις, ώστε να είναι δυνατή και αποτελεσματική η εφαρμογή τους. Οι απαιτήσεις 

μπορούν να διακριθούν σε : i) γενικές απαιτήσεις, ii) απαιτήσεις των πελατών, iii) απαιτήσεις 

των εμπόρων. 

Ένα ιδανικό σύστημα πληρωμής πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις απαιτήσεις των 

πελατών και των εμπόρων. Αυτά τα δύο μέρη είναι οι παράγοντες κλειδιά για το 

αποτέλεσμα αυτού του συστήματος. 
 

Γενικές απαιτήσεις 

Οι γενικές απαιτήσεις σε ένα σύστημα πληρωμών στο διαδίκτυο είναι οι εξής :   

1. Ολότητα : Πρόκειται για τη διασφάλιση, ότι μία συναλλαγή εκτελείται από την 

σκοπιά του χρήστη πλήρως ή δεν εκτελείται καθόλου, λόγω ενδεχόμενων τεχνικών 

διακοπών της συναλλαγής. Δηλαδή, μία συναλλαγή είτε διεκπεραιώνεται πλήρως, 

είτε κυριολεκτικά δεν έχει λάβει χώρα. Στον αγοραστή εμφανίζονται μόνο πλήρως 

διεξαχθείσες συναλλαγές. Διαφορετικά ο αγοραστής μπορεί να έχει αμφιβολίες 

και αυτό να οδηγήσει στη διακοπή της συναλλαγής. 

2. Συνέπεια : Μία τράπεζα δεδομένων κληροδοτεί μετά από μία αποτελεσματική 

και περαιωμένη συναλλαγή μία «σταθερή» κατάσταση. Στην περίπτωση μίας 

συναλλαγής πληρωμής στο διαδίκτυο αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέρη διαθέτουν τα 

ίδια δεδομένα. Αντιπροσωπευτικά αναφέρεται το ύψος της συναλλαγής και η 

χρονική στιγμή της πληρωμής. 

3. Απομόνωση : Η συναλλαγή διεξάγεται απομονωμένη από όλες τις άλλες 

συναλλαγές. Αυτό σημαίνει, ότι οι πληρωμές στο διαδίκτυο δεν επιτρέπεται να 

αλληλοεπηρεάζονται. 

4. Διάρκεια : Οι συναλλαγές, οι οποίες διεξήχθησαν επιτυχώς δεν πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να διαγράφονται αμετάκλητα είτε με λογισμικό, είτε με υλικό μέσο. 

Κάθε πραγματοποιηθείσα συναλλαγή πληρωμής πρέπει να μπορεί ακόμη και μετά 

από ένα λάθος να επανορθωθεί, δεδομένου, ότι σήμερα υπάρχουν πολλά μέσα και 

τρόποι προστασίας και ανάκλησης δεδομένων. 

Εκτός από τα τέσσερα παραπάνω χαρακτηριστικά, υπάρχουν και άλλες γενικές 

απαιτήσεις σε συστήματα πληρωμής στο διαδίκτυο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η 

«Ασφάλεια» που είναι το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό οποιουδήποτε συστήματος 

πληρωμής. Η «Αξιοπιστία» αναφέρεται ως ένα ακόμη χαρακτηριστικό των γενικών 
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απαιτήσεων. Η διαδικτυακή επιχείρηση και ο πελάτης θα πρέπει να εμπιστεύονται ο ένας 

τον άλλον και να έχουν εμπιστοσύνη στον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών και στον 

κατασκευαστή του συστήματος πληρωμής στο διαδίκτυο ότι εργάζονται αξιόπιστα και 

άμεμπτα. Η διαβίβαση πληροφοριών του πελάτη και του εμπόρου μέσω του διαδικτύου 

προλαμβάνει ένα ποινικό αδίκημα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ευαίσθητα δεδομένα 

και η χρήση τους πρέπει να γίνεται με αυστηρούς όρους ασφάλειας. Η δυσπιστία των 

πελατών έναντι των συστημάτων πληρωμής στο διαδίκτυο είναι δικαιολογημένη και αυτό 

θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη από τους διαδικτυακούς εμπόρους. 
 

Απαιτήσεις των καταναλωτών 

Η σημαντικότερη απαίτηση των καταναλωτών για τα συστήματα πληρωμής είναι η 

φιλικότητα χρήσης. Είναι αδιαμφισβήτητο πλέον γεγονός, ότι ο απλός χρήστης δεν θέλει 

να προσαρμοστεί σε δυσχερείς μεθόδους.  

Η ανωνυμία είναι επίσης μία σημαντική απαίτηση και έχει την έννοια απόκρυψης 

της ταυτότητας του πελάτη στις διαδικτυακές συναλλαγές του. Η ανωνυμία μπορεί να 

επιτευχθεί, αν υπάρχει διαχωρισμός των προσωπικών δηλώσεων του πελάτη και των 

δεδομένων πληρωμής του. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση ο διαδικτυακή επιχείρηση 

μπορεί με την ακολουθία των ιχνών να ανατρέξει στα στοιχεία του πελάτη, ωστόσο δεν 

μπορεί να επανέλθει καταχρηστικώς στα δεδομένα πληρωμής του. 

Οι επιχειρήσεις, αλλά κυρίως οι καταναλωτές αποδέχονται ένα σύστημα πληρωμής 

στο διαδίκτυο, όταν αυτό είναι ευρέως διαδεδομένο. Με την έννοια «ευρεία αποδοχή» 

εννοούμε την ύπαρξη πολλών σημείων αποδοχής του συστήματος πληρωμής στο 

διαδίκτυο. 

Ένας άλλος παράγων, ο οποίος είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιλογή του 

συστήματος πληρωμής από τον καταναλωτή, είναι το χαμηλό κόστος του για τον πελάτη. 

Είναι προφανές, ότι μόνο χαμηλού κόστους συστήματα μπορούν να επιτύχουν μία υψηλή 

διείσδυση στην αγορά και μπορούν έτσι να καθιερωθούν. 

Με την ευρεία διάδοση των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργείται η 

ανάγκη φορητότητας του συστήματος πληρωμής. Ένα σύστημα πληρωμής στο 

διαδίκτυο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς τόπους, 

π.χ. σε ένα αεροδρόμιο ή σε ένα Internet cafe, ώστε ο χρήστης να μην είναι δεσμευμένος 

σε λογισμικό και υλικό. Η μη φορητότητα ενός συστήματος πληρωμών μπορεί να 

οφείλεται στη διαδικασία επιλογής ή σε ελλιπές υλικό και λογισμικό. 
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Απαιτήσεις των εμπόρων 

Για τον έμπορο βασικός παράγων θεωρείται η διάρκεια της συναλλαγής. Με τον 

όρο αυτό εννοούμε το χρονικό διάστημα, το οποίο μεσολαβεί από την παράδοση του 

προϊόντος μέχρι την άφιξη της πληρωμής στο λογαριασμό του εμπόρου. 

Η ασφάλεια πληρωμής αποτελεί ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των 

συστημάτων πληρωμής στο διαδίκτυο. Η διαδικτυακή επιχείρηση ή ο έμπορος θα πρέπει 

να έχει τη διασφάλιση, ότι τα αποσταλλέντα προϊόντα θα πληρωθούν από τους αγοραστές. 

Εγγύηση πληρωμής διασφαλίζουν τα συστήματα με τις πιστωτικές κάρτες. 

Μία άλλη απαίτηση, είναι η ευελιξία, με την οποία εννοούμε τη δυνατότητα του 

αγοραστή σε μία διαδικτυακή παρουσίαση να επιλέγει πολλές διαφορετικές διαδικτυακές 

πληρωμές. Στα πλαίσια της ευελιξίας υπάρχει επίσης και η βαβμίδοση, με την οποία 

εννοούμε την επεκτασιμότητα του συστήματος σε περίπτωση αυξημένου όγκου 

συναλλαγών. 

Τέλος, όπως για τους καταναλωτές, έτσι και για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις τα 

έξοδα «συναλλαγής είναι σημαντικό στοιχείο του συστήματος πληρωμής στο διαδίκτυο και 

θα πρέπει να διατηρούνται και για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις χαμηλά. Τα έξοδα 

διακρίνονται σε i) μοναδικά έξοδα (υλικό και λογισμικό), ii) σταθερά έξοδα (μηνιαία 

τέλη) και iii) διάφορα έξοδα (προμήθειες ανεξαρτήτως τζίρου) και θα πρέπει να 

βρίσκονται σε μία ευνοϊκή αναλογία με τα έσοδα. 

 

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Στο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλά συστήματα πληρωμής. Η επιλογή της διαδικασίας 

πληρωμής καθορίζεται πάντα σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών και των διαδικτυακών επιχειρήσεων. Στο θέμα αυτό καθοριστικό ρόλο 

καλούνται να παίξουν τα διαδικτυακά ψηφιακά ή φυσικά αγαθά. Τα ψηφιακά αγαθά, τα 

οποία προσφέρονται στο διαδίκτυο, δεν μπορούν να πληρωθούν με τις κλασσικές Εκτός 

Γραμμής (Offline) μεθόδους πληρωμής. Οι επιχειρήσεις διευκολύνουν τη διευθέτηση της 

πληρωμής του ψηφιακού περιεχομένου με τις κλασσικές Επί Γραμμής (Online) μεθόδους, 

χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική χρέωση και την πιστωτική κάρτα. 

Ανάλογα με το περιεχόμενο που μεταφέρεται τα συστήματα ηλεκτρονικής 

πληρωμής μπορούν να διακριθούν σε : i) συστήματα: μεταφοράς αξίας, κατά την οποία 

συντελείται μεταφορά χρηματικών ποσών, ii) συστήματα μεταφοράς πληροφοριών, κατά 

την οποία συντελείται μεταφορά πληροφοριών σχετικών με τη συναλλαγή και τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς των συναλλασσομένων. 
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Με κριτήριο την τεχνολογία του ηλεκτρονικού δικτύου διανομής τα συστήματα 

ηλεκτρονικής πληρωμής διακρίνονται σε : i) συστήματα μέσω τηλεφώνου, ii) συστήματα 

μέσω διαδικτύου, iii) συστήματα μέσω κινητών τηλεφώνων. 

Ανάλογα με τον χρόνο χρέωσης των πελατών τα συστήματα ηλεκτρονικά 

πληρωμών μπορούν να διακριθούν σε τρεις ομάδες : i) πληρωμή πριν, ii) πληρωμή τώρα, 

iii) πληρωμή μετά. Στα συστήματα «πληρωμή πριν» ο πελάτης χρεώνεται με κάποιο 

συγκεκριμένο ποσό, με σκοπό να το χρησιμοποιήσει, όταν θα προβεί σε κάποια αγορά. Στα 

συστήματα «πληρωμή τώρα» χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη τη στιγμή κατά την 

οποία αγοράζεται το προϊόν, ενώ στα συστήματα «πληρωμή-μετά» χρεώνεται ο 

λογαριασμός του πελάτη μετά την αγορά του προϊόντος. 
 

3.1 Κλασική διαδικασία εκτός γραμμής (offline) 

Η κλασσική διαδικασία εκτός γραμμής (offline) περιλαμβάνει τρεις μεθόδους 

πληρωμής. Την αντικαταβολή, την προπληρωμή και την έκδοση λογαριασμού. 
 

Αντικαταβολή 

Κατά την αντικαταβολή ο πελάτης αγοράζει ένα φυσικό προϊόν από το διαδίκτυο, το 

οποίο του παραδίδεται μέσω του ταχυδρομείου στο σπίτι, αφού βέβαια καταβάλλει στον 

ταχυδρόμο το τίμημα και ενδεχομένως τα αναλογούντα ταχυδρομικά τέλη με ρευστό χρήμα. 

Το πλεονέκτημα της διαδικασίας αυτής είναι ότι η διαδικτυακή επιχείρηση (πωλητής) 

διατηρεί την επιφύλαξη της ιδιοκτησίας μέχρι την πληρωμή με ρευστό χρήμα από τον 

πελάτη. Τα μειονεκτήματα αυτής της διαδικασίας είναι, ότι ο αγοραστής υποβάλλεται σε 

υψηλά ταχυδρομικά τέλη σε σύγκριση με την αποστολή πακέτου μέσω των συστημάτων 

πληρωμής στο διαδίκτυο. Επίσης, τη στιγμή της επίσκεψης του ταχυδρόμου πρέπει να 

βρίσκεται στο σπίτι του και να διαθέτει το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την 

παραλαβή. Επίσης ο πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να δει και να ελέγξει το εμπόρευμα 

πριν το παραλάβει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη του πωλητή προς 

τον πελάτη και αντίστροφα. 
 

Προπληρωμή 

Κατά τη διαδικασία της προπληρωμής ο αγοραστής διαβιβάζει το ποσό πληρωμής με 

επιταγή ή έμβασμα στη διαδικτυακή επιχείρηση, πριν αποκτήσει το προϊόν και χωρίς να το 

δει. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής διατρέχει τον κίνδυνο να μη του αποσταλεί το 

προϊόν, εάν η συνεργαζόμενη διαδικτυακή επιχείρηση δεν είναι γνωστή ή φερέγγυα. Το 

προϊόν παραδίδεται μόνο κατόπιν εξαργύρωσης της επιταγής ή λήψη του εμβάσματος Το 

πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι η εξοικονόμηση χρημάτων αμφότερων των 
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μελών της συναλλαγής. Και αυτή η μέθοδος πληρωμής προϋποθέτει την εμπιστοσύνη του 

πωλητή προς τον πελάτη και αντίστροφα. 
 

Έκδοση λογαριασμού 

Στην περίπτωση αυτή, μετά από την παραγγελία του προϊόντος, εκδίδεται ένας 

λογαριασμός με το ποσό και τα άλλα σχετικά και απαραίτητα στοιχεία και στέλνεται στον 

αγοραστή με το ηλεκτρονικό ή το συμβατικό ταχυδρομείο. Ένα μειονέκτημα που υπάρχει 

για τον πωλητή αφορά στην αγοραστική συμπεριφορά και στην αξιοπιστία των νέων 

πελατών. Σε αυτήν την περίπτωση οι πωλητές συνήθως θέτουν ως προϋπόθεση για την 

πρώτη πληρωμή την πιστωτική κάρτα. 
 

3.2 Κλασική διαδικασία επί γραμμής (online) 

Η κλασσική διαδικασία επί γραμμής (online) αφορά τη διαδικασία πληρωμής μέσω 

τραπεζών, πληρωμή με επιταγή, πληρωμή από τρεχούμενο λογαριασμό και χρήση καρτών 

πληρωμής. Η μεταφορά των δεδομένων μέσω του διαδικτύου διακρίνεται σε 

κωδικοποιημένη και μη κωδικοποιημένη. Ένας μεγάλος κίνδυνος υπάρχει, αν η μεταφορά 

των δεδομένων μέσω του διαδικτύου είναι μη κωδικοποιημένη. Το πρόβλημα 

δημιουργείται εξ αιτίας των εισβολέων (hackers), οι οποίοι μπορούν με μεγάλη ευκολία 

να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Οι ενέργεια αυτή των εισβολέων 

μπορεί να αποφευχθεί με την τεχνική SSL, με την οποία μπορούν να κωδικοποιηθούν 

διαδικτυακές μεταφορές δεδομένων. Με το πρωτόκολλο  SSL αποσοβείται ο  κίνδυνος 

επίθεσης σε πληροφορίες που χρήζουν ασφάλειας, όπως είναι οι αριθμοί πιστωτικών 

καρτών. 
 

Πληρωμή μέσω τραπεζών 

Όταν ένα άτομο πρέπει να πληρώσει σε κάποιο άλλο ένα ποσό χρημάτων, δεν 

απαιτείται ρευστό χρήμα, αν και οι δύο έχουν κατατεθειμένα χρήματα στην ίδια ή σε 

διαφορετική τράπεζα. Ο οφειλέτης θα εκδώσει μία επιταγή, η οποία βασικά είναι μία 

διαταγή προς την τράπεζα του να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό στον δικαιούχο των 

χρημάτων. Ο δικαιούχος μπορεί είτε να εισπράξει από την τράπεζα το ποσό της επιταγής ή 

να το καταθέσει στον τραπεζικό του λογαριασμό. 

Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία χρεωστικών εγγραφών, δίδεται η δυνατότητα 

στον έμπορο να αποσύρει χρήματα από τον λογαριασμό του πελάτη, όπως γίνεται εδώ και 

λίγα χρόνια με τους λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ κ,λ.π. στην Ελλάδα. Η τράπεζα του πελάτη 

έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το χρεωστικό έγγραφο στον πωλητή, αν το ποσό δεν 

καλύπτεται από τον λογαριασμό του πελάτη, ενώ ο πελάτης έχει το δικαίωμα να 

επιστρέψει το χρεωστικό έγγραφο, λόγω αντίρρησης. 
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Πληρωμή με επιταγή 

Αν οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν λογαριασμούς σε διαφορετικές τράπεζες, τότε ο 

πρώτος παρουσιάζει την επιταγή για να πληρωθεί ο δεύτερος, ο οποίος καταθέτει την επιταγή 

στην τράπεζά του και εισπράττει το ποσό για λογαριασμό του. Ακολουθεί η πίστωση με το 

ποσό του λογαριασμού του δεύτερου. Έπειτα, η επιταγή μεταβιβάζεται στο τμήμα 

συμψηφισμού, όπου ταξινομείται κατά τράπεζα. Κατόπιν, όλες οι επιταγές μεταβιβάζονται 

στον Οίκο Αυτόματου Συμψηφισμού, όπου κάποιες τράπεζες συναντώνται για να 

ανταλλάξουν τις επιταγές. Η εν λόγω επιταγή θα δοθεί στην τράπεζα του πρώτου, όπου η 

τράπεζα επιβεβαιώνει, ότι το ποσό της επιταγής είναι διαθέσιμο και χρεώνει τον λογαριασμό 

του πρώτου. Σε περίπτωση που το ποσό δεν είναι διαθέσιμο ή τα στοιχεία δεν είναι σωστά, 

τότε η επιταγή επιστρέφεται στη τράπεζα του εκδότη της επιταγής. Αυτή η αβεβαιότητα 

πληρωμής είναι το σημαντικότερο που αφορά την επιταγή ως μέσο πληρωμής, όπου ο 

πραγματικός χαμένος είναι ο αποδέκτης της επιταγής. 
 

Πληρωμή από τρεχούμενο λογαριασμό 

Μία μέθοδος πληρωμής, η οποία εξουδετερώνει την αβεβαιότητα πληρωμής της 

επιταγής, είναι αυτή της μεταφοράς πίστωσης ή πληρωμής giro. Η μεταφορά πίστωσης 

πραγματοποιείται με εντολή προς την τράπεζα του πληρωτή να μεταφέρει κάποιο ποσό 

προς την τράπεζα του δικαιούχου. Η διαφορά με την επιταγή είναι ότι για να ξεκινήσει η 

διαδικασία μεταφοράς πίστωσης, πρέπει ο εντολοδόχος να διαθέτει το μεταφερόμενο ποσό. 

Η διαδικασία διεξάγεται ευκολότερα με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς η ακριβής διαδικασία 

πληρωμής δεν απαιτεί την αποστολή του υπογεγραμμένου εγγράφου μέσω του 

συμψηφιστικού συστήματος. Η μέθοδος αυτή πληρωμής χρησιμοποιείται κυρίως από τα 

εθνικά ταχυδρομεία των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο και 

όχι δια εγγράφου. 
 

Χρήση καρτών πληρωμής 

Οι κάρτες πληρωμής έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν οι χρήστες τους να 

πληρώνουν με αυτές αντί της καταβολής ρευστών χρημάτων. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει 

την πραγματοποίηση της αγοράς κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας και κατόπιν πληρωμής από 

τον κάτοχο της κάρτας στον έμπορο, ο οποίος βέβαια εκ των προτέρων έχει γνωστοποιήσει, 

ότι αποδέχεται κάρτες πληρωμής. 

Οι εταιρίες, οι οποίες εκδίδουν τις κάρτες, δεν ασχολούνται με τους κατόχους των 

καρτών, ούτε με τους εμπόρους, αλλά παρέχουν την άδεια στα μέλη τους, συνήθως 

τράπεζες να διευθετούν αυτό το θέμα για λογαριασμό τους. Για την έκδοση της κάρτας 

η εκδοτική τράπεζα καταχωρεί τα στοιχεία του κατόχου της, προσκομίζει την κάρτα, η 
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οποία περιέχει το λογότυπο της εταιρίας καρτών και κατόπιν χειρίζεται τον λογαριασμό 

κάρτας. 

Υπάρχουν πολλών ειδών κάρτες με αντικείμενο την πληρωμή για αγορά προϊόντων 

και υπηρεσιών. Η εισαγωγή πολλών επιλογών πληρωμής οδήγησε σε διαφορετικά είδη 

καρτών πληρωμής. Οι πλέον διαδεδομένες, είναι η πιστωτική κάρτα, η χρεωστική 

κάρτα, η χρεωστική κάρτα δαπάνης, η προπληρωμένη κάρτα,  το ηλεκτρονικό πορτοφόλι 

και η έξυπνη κάρτα. 

Όλα τα συστήματα πληρωμής με κάρτες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, με εξαίρεση 

τις χρεωστικές κάρτες, όπου η μεταφορά κεφαλαίου λαμβάνει χώρα τη στιγμή της 

πληρωμής. Η εξέλιξη των καρτών πληρωμών είναι μεγάλη και συμπορεύεται με αυτήν 

του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 

3.3 Κλασικές διαδικασίες προσαρμοσμένες στο διαδίκτυο 

Η επί γραμμής αγορά (online shopping) είναι πλέον για πολλούς μια 

συνηθισμένη διαδικασία, όπως η καθημερινή αγορά στο σούπερ μάρκετ. Στα επί γραμμής 

καταστήματα υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα πληρωμής και βέβαια η ανάλογη 

σύγχυση για τους εμπόρους. Για να υπάρχει εγγύηση προσέλκυσης πελατών, θα πρέπει οι 

έμποροι να έχουν υποστήριξη δικτυακής σύνδεσης και να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 

τις τρεις σημαντικότερες εταιρίες πιστωτικών καρτών (VISA, MasterCard και American 

Express). 
 

Πιστωτικές κάρτες SET 

Η τεχνική του πρωτοκόλλου SET (Secure Electronic Transaction) αναπτύχθηκε το 

1996 από την VISA και την MasterCard για την πιστοποίηση αγορών, στις οποίες 

χρησιμοποιείται πιστωτική κάρτα σε επί γραμμής δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του 

διαδικτύου. Η χρήση αυτής της διαδικασίας πληρωμής απαιτεί, τόσο η διαδικτυακή 

επιχείρηση, όσο και ο ιδιοκτήτης της κάρτας να έχουν ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Για την 

ασφάλεια της τεχνικής SET αναπτύχθηκε ειδικά η τεχνολογία κωδικοποίησης RSA Data 

Security, η οποία βάσει της κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί αποκλείει την κατάχρηση 

των δεδομένων. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο κάνει την επί γραμμής αγορά (online shopping) 

περισσότερο ασφαλή είναι ο ασφαλής κώδικας (Secure Code), ο οποίος συνίσταται σε μία 

ελεύθερα επιλεγόμενη συνθηματική λέξη (Password). Με αυτόν μπορούν άμεσα να 

πραγματοποιηθούν συναλλαγές στο διαδίκτυο. Ο κωδικός αναγνωρίζει τον επί γραμμής 

αγοραστή ως δικαιούχο χρήστη της πιστωτικής κάρτας. 

Κατά τη διαδικασία SET, η διαδικτυακή επιχείρηση ζητά ένα ψηφιακό 

πιστοποιητικό από ένα οικονομικό ίδρυμα. Ο κάτοχος της κάρτας, ο οποίος προτίθεται να 
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κάνει χρήση της πιστωτικής κάρτας SET πρέπει να έχει την πιστωτική κάρτα, ένα 

πιστοποιητικό SET, το οποίο παραχωρείται από την τράπεζά του και ένα λογισμικό, το 

οποίο ονομάζεται «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», στο οποίο είναι αποθηκευμένοι οι αριθμοί της 

πιστωτικής κάρτας και το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Το πορτοφόλι SET προστατεύεται με 

μία συνθηματική λέξη (Password). 

Ο πελάτης μετά την επιλογή των προϊόντων που θέλει να αγοράσει από το 

διαδικτυακό κατάστημα, επιλέγει τον τρόπο πληρωμής διαδικτύου SET και παραχωρεί 

στον έμπορο ηλεκτρονικά τα κωδικοποιημένα στοιχεία του. Κατόπιν η εφαρμογή του 

αγοραστή ελέγχει την ισχύ του πιστοποιητικού του εμπόρου. Αν τα στοιχεία είναι ακριβή, 

τότε η παραγγελία μαζί με το πιστοποιητικό διαβιβάζονται στον έμπορο. Κατά τη 

διάρκεια μίας συναλλαγής SET, ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας του κατόχου δεν 

φαίνεται στον έμπορο. Όταν οι σχετικές για τον έμπορο πληροφορίες παραγγελίας φθάσουν 

στον εξυπηρετητή του, αποκωδικοποιούνται, ελέγχονται, επιβεβαιώνονται και 

διαβιβάζονται μόνο τα αναγκαία δεδομένα στην εταιρία της πιστωτικής κάρτας. Αν είναι 

σωστά, τότε ο έμπορος παίρνει από την εταιρία πιστωτικής κάρτας την βεβαίωση 

πληρωμής και ο αγοραστής μία απόδειξη για την πραγματοποιηθείσα συναλλαγή. 

Ακολουθεί η αποστολή των στοιχείων από τον έμπορο στην τράπεζα του για την 

διεκπεραίωση της πληρωμής, η οποία ελέγχει εκ νέου τα στοιχεία και αν είναι σωστά τα 

στέλνει στην τράπεζα του αγοραστή. Στον εκδότη της πιστωτικής κάρτας στέλνεται μόνο ο 

κρυπτογραφημένος αριθμός πιστωτικής κάρτας, ο οποίος κατόπιν εγκρίνει στον έμπορο 

τη συναλλαγή. Αν η τράπεζα δεν διαπιστώσει κάτι μη κανονικό, τότε ενεργοποιεί τη 

διαδικασία πληρωμής στην τράπεζα του εμπόρου και χρεώνει τον λογαριασμό του 

αγοραστή-πελάτη της. Ο έμπορος βεβαιώνει στον αγοραστή, ότι έχει πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή και του στέλνει το προϊόν που παρήγγειλε. Η διάρκεια της διαδικασίας δεν ξεπερνά 

τα 20 δευτερόλεπτα. 
 

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι τα εξής : 

 Εγγύηση πληρωμής στον έμπορο 

 Ασφαλής   διεκπεραίωση   των   συναλλαγών   με   πιστωτικές   κάρτες   μέσω 

διαδικτύου 

 Έλεγχος της αυθεντικότητας του εμπόρου και του πελάτη 

 Κατάλληλο για διεθνείς πληρωμές 
 

Τα μειονεκτήματα του συστήματος είναι τα εξής : 

 Απαραίτητη η εγκατάσταση του SET λογισμικού στον έμπορο και πελάτη 

 Αδύνατη η μικροπληρωμή 

 Δαπανηρή τεχνική υποδομή για τον έμπορο 

 Δέσμευση λογισμικού με Η/Υ, καμία φορητότητα 
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 Έλλειψη φιλικότητας χρήσης για τον έμπορο και τον αγοραστή 
 

Έξυπνη κάρτα (Smart Card) 

Η έξυπνη κάρτα είναι μία παραδοσιακή μαγνητική κάρτα λογαριασμού, την οποία 

χορηγούν πολλές τράπεζες στους πελάτες τους και στην οποία έχει προστεθεί ένας 

μικροεπεξεργαστής. Η έξυπνη κάρτα υιοθετήθηκε και από άλλες επιχειρήσεις, ώστε σήμερα 

το σύστημα αυτό πληρωμής να είναι παγκοσμίως το μεγαλύτερο. Ένας από τους βασικούς 

λόγους αυτής της εξάπλωσης είναι οι δυνατότητες ασφάλειας που μπορεί να παρέχει η 

Έξυπνη Κάρτα. 

Υπάρχουν δύο είδη έξυπνων καρτών. Η μία συνδέεται και η άλλη δεν συνδέεται με 

αριθμό λογαριασμού. Στην πρώτη περίπτωση το ολοκληρωμένο κύκλωμα βρίσκεται στην 

κάρτα λογαριασμού που έχει εκδώσει το τραπεζικό ίδρυμα. Η ενεργοποίηση της κάρτας 

επιτυγχάνεται με την πληκτρολόγηση του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) σε μία 

αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ATM). Η κάρτα που δεν συνδέεται με αριθμό 

λογαριασμού, είναι ανώνυμη και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από 

κάποιο αριθμό λογαριασμού. Η φόρτωση αυτών των καρτών έναντι ρευστού χρήματος 

γίνεται στα τραπεζικά ιδρύματα. 

Η διαδικασία πληρωμής με έξυπνη κάρτα στο διαδίκτυο απαιτεί αφ’ ενός μεν την 

ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου χρημάτων στην έξυπνη κάρτα και αφ’ εταίρου ένα μηχάνημα 

ανάγνωσης καρτών το οποίο να μπορεί να συνδεθεί απ' ευθείας στον Η/Υ. Στην πράξη ο 

αγοραστής τοποθετεί την έξυπνη κάρτα στο μηχάνημα ανάγνωσης καρτών, ενώ η 

διαδικτυακή επιχείρηση στέλνει μία εντολή πληρωμής στον αγοραστή, την οποία 

επιβεβαιώνει. Το ποσό που εμφανίζει η οθόνη του μηχανήματος ανάγνωσης ελέγχεται και 

συγκρίνεται με το μεταβιβασθέν ποσό. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω μιας 

ασφαλισμένης με SSL σύνδεσης. Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία ολόκληρου του 

συστήματος, θα πρέπει το μηχάνημα ανάγνωσης καρτών να πληροί συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, όπως να διαθέτει δικό του πληκτρολόγιο και οθόνη. 
 

Τα πλεονεκτήματα αυτής του συστήματος πληρωμής είναι τα εξής : 

 Ευρεία διάδοση της Έξυπνης Κάρτας 

 Ασφάλεια είσπραξης των χρημάτων από τον έμπορο 

 Ασφάλεια του συστήματος έναντι κατάχρησης από τρίτους 

 Ο πελάτης μπορεί να δώσει την κάρτα του σε τρίτους 
 

Τα μειονεκτήματα του συστήματος πληρωμής είναι τα εξής : 

 Προμήθεια και εγκατάσταση του ειδικού μηχανήματος ανάγνωσης καρτών  

 Προπληρωμή της Έξυπνης Κάρτας από τον αγοραστή 

 Συνεχής μέριμνα για φόρτωση της κάρτας 
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 Κίνδυνος απώλειας της κάρτας και συνεπώς και όλης της πίστωσης 
 

i-clear 

Το σύστημα i-clear είναι ένα σύστημα πληρωμής μέσω του διαδικτύου και 

αναπτύχθηκε από την ομώνυμη εταιρία. Το σύστημα i-clear μεσολαβεί μεταξύ του αγοραστή 

και της διαδικτυακής επιχείρησης, ενώ η εταιρία εγγυάται την πληρωμή στη διαδικτυακή 

επιχείρηση και την παράδοση στον αγοραστή. 

Ο αγοραστής επιλέγει διαδικτυακά το προϊόν και το σύστημα πληρωμής iclear και 

καλείται να δώσει το όνομα του και το συνθηματικό του (Password). Η σύνδεση 

διασφαλίζεται με SSL. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στον έμπορο μέσω i-clear. Η διαδικτυακή 

επιχείρηση επιβεβαιώνει την παραγγελία, στέλνει το προϊόν στον πελάτη και πληροφορεί 

την i-clear για την αποστολή του προϊόντος. Κατόπιν η i-clear εκδίδει τον λογαριασμό με 

το ποσό και τον στέλνει στον αγοραστή και ταυτοχρόνως χρεώνει τον λογαριασμό του. Η 

διαδικτυακή επιχείρηση λαμβάνει μετά την παρέλευση 30 ημερών τα χρήματα από την i-

clear. Η διαδικασία συσσώρευσης περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές του πελάτη και μία 

φορά τον μήνα αποσύρει το συνολικό ποσό από τον λογαριασμό του. Η διαδικτυακή 

επιχείρηση λαμβάνει, μετά την πληρωμή του αγοραστή και μετά το απαραίτητο χρονικό 

περιθώριο, τα χρήματα με έμβασμα. 
 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας πληρωμής είναι τα εξής : 

 Το σύστημα είναι κατάλληλο για μικροπληρωμές και μακροπληρωμές 

 Εγγύηση πληρωμής για τον έμπορο 

 Εγγύηση παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη 

 Ασφάλεια στη διαδικασία πληρωμής 
 

Τα μειονεκτήματα της διαδικασίας πληρωμής i-clear είναι τα εξής : 

 Πολύ μικρή διάδοση του συστήματος 

 Απαραίτητη η καταχώρηση των στοιχείων του αγοραστή 

 Καθυστερημένη πληρωμή στον έμπορο (μετά 30 ημέρες) 

 

3.4 Κυβερνοχρήμα 

Τα συστήματα, τα οποία συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία πληρωμών στο 

διαδίκτυο, θέτουν ως προϋπόθεση την προκαταβολή των χρημάτων από τον πελάτη 

αγοραστή, ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει αγορές δια μέσου του διαδικτύου. 
 

Paysafecard 

Το paysafecard είναι το πρώτο σύστημα προπληρωμένων καρτών (Pre-Paid 

System} που εμφανίστηκε στην Ευρώπη για διαδικτυακές αγορές. Πρόκειται για ένα σύστημα, 
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ειδικό για μικροπληρωμές και μακροπληρωμές. Υπάρχουν δύο είδη paysafecard : για τους 

ενήλικες (των 25. 50 και 100 ευρώ) και για τα παιδιά κάτω των 18 ετών (των 25 και 50 ευρώ). 

Ο χρήστης της paysafecard αγοράζει την κάρτα από κάποιο κατάστημα ηλεκτρονικών 

ειδών ή περίπτερο και αποκαλύπτει το πεδίο, στο οποίο είναι κρυμμένος ένας 16ψήφιος 

αριθμός. Μέσω των καταστημάτων paysafecard ο χρήστης μπορεί να βρει μία 

κατάσταση με συνεργαζόμενα καταστήματα. Επιλέγει ένα διαδικτυακό κατάστημα και 

κατόπιν το προϊόν που θέλει να αγοράσει από το διαδικτυακό κατάστημα και τον τρόπο 

διαδικτυακής πληρωμής paysafecard. Αμέσως εμφανίζεται το πλαίσιο πληρωμής της εταιρίας 

paysafecard. Κατόπιν ο αγοραστής πληκτρολογεί το PIN που βρίσκεται επάνω στην κάρτα και 

το συνθηματικό του (Password). Αυτά κατόπιν διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή της 

paysafecard, τα οποία ελέγχει και αν είναι σωστά, πραγματοποιείται η πληρωμή. Εν τω 

μεταξύ ο εξυπηρετητής απομνημονεύει το ποσό βάσει του κωδικού PIN. Η επιβεβαίωση της 

αγοράς και η απεικόνιση του παραγγελθέντος προϊόντος εμφανίζεται στη σελίδα του 

δικτυακού καταστήματος. Αν ο χρήστης επιθυμεί, του δίδεται η δυνατότητα να πάρει και 

ένα συνθηματικό (Password), το οποίο τον προστατεύει, έναντι κατάχρησης του PIN από 

άλλους χρήστες. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα επιλογής σε άλλο νόμισμα. 
 

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι : 

 Το σύστημα είναι απλό και έμπιστο 

 Είναι ασφαλές έναντι των επιτιθέμενων 

 Δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός και πιστωτική κάρτα 

 Δεν απαιτείται λογισμικό ή επί πλέον υλικό 

 Δεν υπάρχει δέσμευση σύμβασης για τον πελάτη 

 Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου εξόδων οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

 Η διαδικτυακή επιχείρηση δεν διατρέχει κίνδυνο οφειλών 

 Ύπαρξη δυνατότητας ανωνυμίας του πελάτη 

 Διασφάλιση εγγύησης πληρωμής για τον πελάτη 

 Δυνατότητα διευθέτησης μικροπληρωμών 

 Δυνατότητα ελέγχου αγορών επί γραμμής από έφηβους 
 

Τα μειονεκτήματα του συστήματος είναι : 

 Πληρωμή πριν την χρήση (δέσμευση χρημάτων) 

 Αδυναμία αυθόρμητων αγορών (δέσμευση από επιλεγμένα καταστήματα) 

 Η διαδικτυακή επιχείρηση δεν διατηρεί στοιχεία πελατών 

 Η κάρτα πρέπει να αγοραστεί στο εμπόριο 

 Οι κάρτες διατίθενται μόνο με συγκεκριμένα ποσά 25, 50 και 100 ευρώ 
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3.5 Το κόστος των ηλεκτρονικών πληρωμών 

Σε όλες τις περιπτώσεις το κόστος επιβαρύνει το δικαιούχο της πληρωμής. 

Οι παράγοντες κόστους είναι οι εξής : 

 Προμήθεια επί του ποσού : Η προμήθεια υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ποσού 

κάθε συναλλαγής. Όταν η πληρωμή γίνεται με πιστωτική κάρτα, το εν λόγω 

ποσοστό μπορεί να κυμαίνεται από 1% μέχρι 1,5% και να φτάνει σε πολύ 

υψηλότερα ποσοστά όταν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αμφισβήτησης των 

συναλλαγών (π.χ. 10%). 

 Σταθερή αμοιβή : Για κάθε πληρωμή υπολογίζεται χρέωση ενός σταθερού ποσού 

ως αμοιβή για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. 

 Συνδρομή στην υπηρεσία :Για την παροχή της υπηρεσίας ηλεκτρονικών 

εισπράξεων. ο δικαιούχος χρεώνεται με μηνιαία ή ετήσια συνδρομή. Συνήθως αυτή 

η χρέωση συμψηφίζεται με τις παραπάνω χρεώσεις και έχει νόημα μόνον όταν οι 

συναλλαγές είναι ελάχιστες και δεν αποφέρουν επαρκές έσοδο στην τράπεζα ή 

στην εταιρεία που εξυπηρετεί την πληρωμή. 

 Επιπλέον   χρέωση   για   διεκπεραίωση   αμφισβητούμενης   συναλλαγής   : 

Επειδή, οι αμφισβητούμενες συναλλαγές δημιουργούν μεγάλο φόρτο εργασίας στις 

τράπεζες, γι’  αυτό οδηγούνται στην επιβολή μιας ειδικής χρέωσης για κάθε 

τέτοια περίπτωση. 

 Χρέωση για παροχή ψηφιακού πιστοποιητικού : Πρόκειται για χρέωση, η 

οποία   ενσωματώνεται   στη   συνδρομή   και   αφορά   την   εξασφάλιση   της 

τράπεζας ή της εταιρείας, ότι κάθε συναλλαγή πραγματοποιείται από το 

συγκεκριμένο δικαιούχο και όχι από κάποιον, ο οποίος προσποιείται τον 

δικαιούχο. 

 Ημερομηνία αξίας : Ο λογαριασμός του δικαιούχου μπορεί να 

πιστώνεται   σε   πραγματικό    χρόνο,    καθημερινά   ή    σε   τακτά   χρονικά 

διαστήματα, π.χ. κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα. Επειδή κάθε τέτοια 

πίστωση δημιουργεί επιπλέον κόστος, γι’ αυτό πολλές φορές ορίζεται ένα 

ελάχιστο ποσό, το οποίο θα πρέπει να συγκεντρώνεται μέχρι 

να γίνει κάποια πληρωμή. 
 

Ο πληρωτής δεν υποβάλλεται σε χρέωση, εκτός μόνο από ελάχιστες περιπτώσεις. 

Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν η υπηρεσία πληρωμής παρέχεται με προστιθέμενη αξία στον 

πληρωτή, π.χ. παρουσίαση και πληρωμή λογαριασμού, ή γίνεται με δική του πρωτοβουλία. 

Όταν οι συναλλαγές απαιτούν την εμπλοκή επιπλέον πόρων, π.χ. τη συμμετοχή ενός 

τηλεφωνικού αντιπροσώπου, την αποστολή γραπτών μηνυμάτων SMS κ.τ.λ., ενδέχεται να 

υπάρχει επιπλέον χρέωση, την οποία υφίσταται είτε ο δικαιούχος, είτε ο πληρωτής, είτε και οι 
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δύο. Η χρέωση αυτή επιβάλλεται για να καλύψει το επιπλέον κόστος διεκπεραίωσης της 

συναλλαγής. 

 

3.6 Οι ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα 

Η εξάπλωση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια δεν άφησε ανεπηρέαστη την 

Ελλάδα, δημιουργώντας νέες προοπτικές στον εμπορικό και επιχειρησιακό τομέα. Στα 

πλαίσια του συντονισμού τους στους νέους διαδικτυακούς παλμούς, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις άρχισαν με αργούς ρυθμούς, άλλες να δημιουργούν τις ανάλογες υποδομές 

και άλλες να σχεδιάζουν τον τρόπο δραστηριοποίησης τους στο χώρο του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν, με σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές για αγορές προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω του  διαδικτύου. 

Μια ομάδα εργασίας του ebusinessforum διεξήγαγε μια έρευνα αναφορικά τα εν 

χρήσει συστήματα ηλεκτρονικής πληρωμής των ελληνικών διαδικτυακών καταστημάτων. 

Σε αυτή την εργασία διερευνήθηκαν οι επιλογές πληρωμής των αγορασθέντων 

προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται στον καταναλωτή μέσω των 

ιστοσελίδων των διαδικτυακών επιχειρήσεων. 

Από την έρευνα προέκυψε το συμπέρασμα, ότι οι σημαντικότερες διαδικασίες 

πληρωμής, τις οποίες έχουν οι Έλληνες διαδικτυακοί καταναλωτές στη διάθεση τους, είναι η 

αντικαταβολή, η πιστωτική κάρτα, η κατάθεση σε τράπεζα και οι προπληρωμένες κάρτες. Οι 

πιστωτικές κάρτες και η αντικαταβολή αποτελούν το βασικότερο μέσο πληρωμής, ενώ η 

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και οι προπληρωμένες κάρτες έχουν μικρότερο μερίδιο 

στην προτίμηση των καταναλωτών. 

Η περιορισμένη ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμής 

στην Ελλάδα δεν οφείλονται σε έλλειψη τεχνολογικών υποδομών, οι οποίες, αλλά στην 

περιορισμένη διείσδυση του διαδικτύου στις επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρομεσαίες, και 

στη γενικότερη καταναλωτική κουλτούρα του Έλληνα, η οποία επιδρά αρνητικά στη χρήση 

τους. Ειδικότερα, αναφέρονται : 

 η απουσία περιεχομένου προς πώληση από τις διαδικτυακές επιχειρήσεις, οι 

οποίες περιορίζονται στην πώληση λίγων καταναλωτικών προϊόντων 

(Βιβλία, Η/Υ, CD, DVD) 

 η αδυναμία επίτευξης κρίσιμης μάζας καταναλωτών, η οποία θα προκαλέσει 

την προσέλκυση επενδύσεων 

 η διατήρηση συναλλακτικών ηθών, τα οποία δεν επιτρέπουν τη δημιουργία 

συστημάτων ηλεκτρονικών αγορών 

 η ελλιπής εκπαίδευση των καταναλωτών στη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών 

πληρωμών 
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 η ανάγκη προσέγγισης καταναλωτών νεαρών ηλικιακών ομάδων 

 ο κατακερματισμός της τραπεζικής αγοράς στην Ελλάδα και η έλλειψη 

ομοιογενοποιημένης και ενιαίας τεχνολογικής υποδομής και προτύπων 

συναλλαγής 

 το υψηλό κόστος συναλλαγών, λόγω της μη υιοθέτησης κοινών προτύπων 

και συστημάτων 

 το μικρό έως ασήμαντο οικονομικό όφελος, π.χ. έκπτωση στις τελικές τιμές 

των αγαθών, για τον καταναλωτή ή την επιχείρηση. 
 

Από την πλευρά των επιχειρήσεων το πρόβλημα της μη εισαγωγής των νέων 

συστημάτων πληρωμής στην Ελλάδα εντοπίζεται, i) στην ασφάλεια και στην προστασία 

των δεδομένων, ii) στο νομικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών πληρωμών, το οποίο θα πρέπει να 

εναρμονιστεί με αυτό της Ε.Ε. και iii) στους κοινωνικούς προβληματισμούς, σχετικά με την 

αποδοχή των ηλεκτρονικών πληρωμών από τους Έλληνες χρήστες. 
 

Κάποιοι τρόποι για να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση είναι : 

 η παροχή κινήτρων στους καταναλωτές 

 η ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών  

 η προβολή της αξιοπιστίας των σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων 

πληρωμής  

 η ενίσχυση του ρόλου του συστήματος ΔΙΑΣ με σκοπό την γρηγορότερη ανάπτυξη 

και διάδοση συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα δύο πιο σημαντικά συστήματα 

ηλεκτρονικών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα. 
 

Egnatia prepay 

Η Εγνατία Τράπεζα εισήγαγε στην ελληνική αγορά τo πρώτο σύστημα 

προπληρωμένων καρτών. Αυτό το σύστημα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής 

εναλλακτικών συστημάτων πληρωμής, χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Η τράπεζα 

οδηγήθηκε σε αυτή την ενέργεια λόγω της έντονης δυσπιστία των Ελλήνων καταναλωτών, 

έναντι των διαδικτυακών πληρωμών, αλλά και της ανωνυμία, την οποία παρέχει το σύστημα 

Egnatia Prepay. 

Η κωδικοποίηση SSL 128-bit για την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδονται 

μέσω του διαδικτύου και οι κωδικοί πρόσβασης του χρήστη διασφαλίζουν τις 

πραγματοποιούμενες συναλλαγές και το χρηματικό υπόλοιπο της κάρτας. Επίσης, η 

τράπεζα διαθέτει πιστοποιητικό αυθεντικότητας, το οποίο της παρέχει εξουσιοδοτημένος για 

αυτόν τον σκοπό φορέας (Verisign), ώστε να αποτρέψει την προσποίηση της τράπεζας από 
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κακόβουλους χρήστες. Ο Web Server από τον «έξω κόσμο»  με έναν  «αντιπυρικό 

τοίχο» (Firewall), ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση σε αυτόν. 

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Egnatia Prepay μέσω του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή του, αφού μεταφορτώσει το λογισμικό, το οποίο διαθέτει επί 

γραμμής (online) η τράπεζα στην ιστοσελίδα της. 

Η εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία Egnatia Prepay απαιτεί την εισαγωγή της 

ηλικίας του και της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης. Η πληρωμή με την προπληρωμένη κάρτα 

πραγματοποιείται με την εισαγωγή στην υπηρεσία Egnatia Prepay του κωδικού αριθμού του 

χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, τους οποίους γνωρίζει μόνο ο ίδιος. 
 

Attica Gift Card Visa 

Η Attica Gift Card Visa είναι μία προπληρωμένη κάρτα, την οποία 

κυκλοφόρησε στην Ελλάδα η Τράπεζα Αττικής με σκοπό να εξυπηρετεί ως κάρτα δώρου, 

την οποία ο αγοραστής της μπορεί να δωρίσει σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Με την 

αγορά της κάρτας ανοίγεται από την τράπεζα ένας λογαριασμός με κλειστό πιστωτικό ποσό. 

Έτσι, η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασφαλέστερο από την πιστωτική κάρτα μέσο 

πληρωμής στο διαδίκτυο. Η κάρτα αυτή διατίθεται έναντι 50 ως 3.000 ευρώ από τα 

καταστήματα της Τράπεζας Αττικής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις 

επιχειρήσεις, οι οποίες φέρουν το σήμα της VISA, όπως και κατά τις αγορές μέσω του 

τηλεφώνου και του διαδικτύου. Κατά τις αγορές στο διαδίκτυο, ο κάτοχος της κάρτας δεν 

απαιτείται να έχει πρόσβαση στο σύστημα της τράπεζας, προκειμένου να γίνει επαλήθευση 

των στοιχείων του, αλλά χρησιμοποιείται η κάρτα, όπως η πιστωτική κάρτα. Μετά την 

εξάντληση του ποσού η δωροκάρτα μπορεί να επαναφορτωθεί. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται το εμπόριο το οποίο ασκείται με ηλεκτρονικά μέσα  

και αφορά στη δυνατότητα σύναψης εμπορικών συναλλαγών μέσω τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων και ιδίως μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο περικλείει ολόκληρο το 

φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των επιχειρήσεων 

(Business to Business) ή μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (Business to Customer). 

Στην έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνονται ποικίλες δραστηριότητες όπως η 

ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίου, οι ηλεκτρονικές φορτωτικές, η διαφήμιση προϊόντων 

καθώς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αφορά τόσο τα 

προϊόντα όσο και τις υπηρεσίες. 

Άμεση συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου είναι ότι 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των συμβάσεων από απόσταση με αυτοματοποιημένο τρόπο 

στα πλαίσια  της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών1 και του διαδικτύου. Σε αντίθεση 

με το παραδοσιακό το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις 

σύγχρονες ανάγκες για συνεχή ανανέωση και δυνατότητα διαρκούς προσαρμογής στις 

καθημερινές απαιτήσεις των εμπορικών συναλλαγών. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίζεται κυρίως σε δύο κατηγορίες. Στο έμμεσο 

ηλεκτρονικό εμπόριο και στο άμεσο. Το έμμεσο αφορά στην ηλεκτρονική παραγγελία υλικών 

αγαθών για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα παράδοσής τους με τους παραδοσιακούς τρόπους 

διανομής (π.χ. ταχυδρομείο). Το άμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο αφορά στην παράδοση άϋλων 

αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. οπτικοακουστικό υλικό, υπηρεσίες πληροφόρησης κλπ.2). 
 

1.1 Κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου 

Ανάλογα με τα μέρη που μετέχουν σε αυτό, το ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται σε 

τέσσερις κατηγορίες. 

Στην πρώτη κατηγορία τα συμβαλλόμενα μέρη είναι επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση 

χρησιμοποιεί το δίκτυο μιας άλλης επιχείρησης προκειμένου να έρθει σε επαφή με τους 

πελάτες της ή να αυξήσει τον αριθμό των πελατών της. Για να υπάρξει επιτυχής έκβαση των 

εφαρμογών σε αυτή την κατηγορία απαιτείται η αρμονική συνεργασία των συμβαλλομένων 

επιχειρήσεων. 

                                                 
1 Βλ. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ελληνικό και κοινοτικό, 2004  
2 Βλ. Καράκωστα, Δίκαιο και internet, Νομικά ζητήματα του διαδικτύου, β΄ έκδοση, 2003, σελ. 165-
166  
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Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις από τη μια και τους 

καταναλωτές από την άλλη. Αυτή είναι η συνήθης εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου 

σήμερα αφού οι καταναλωτές αποτελούν τον κύριο στόχο των επιχειρήσεων. Μέσα από τις 

ηλεκτρονικές σελίδες των επιχειρήσεων οι καταναλωτές ενημερώνονται για νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες και κάνουν τις αγορές τους χρησιμοποιώντας ψηφιακό χρήμα. 

Στην τρίτη κατηγορία τα μετέχοντα μέρη είναι οι επιχειρήσεις και οι αρχές της 

δημόσιας διοίκησης. Εδώ περιλαμβάνονται οι συναλλαγές μεταξύ αυτών των μερών που 

σκοπό έχουν την άντληση πληροφοριών ή επίσης και την προώθηση απευθείας πληρωμών 

προς το δημόσιο3. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ανάπτυξη και η δημόσια ηλεκτρονική 

προμήθεια, δηλαδή η απόκτηση εκ μέρους της δημόσιας διοίκησης αγαθών και υπηρεσιών με 

ηλεκτρονικά μέσα. 

Στην  τέταρτη κατηγορία τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η δημόσια διοίκηση και οι 

καταναλωτές. Εδώ ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην τρίτη κατηγορία. 
 

1.2 Η οδηγία της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο 

Η οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο φέρει τον τίτλο : «ορισμένες 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου 

στην εσωτερική αγορά».Η οδηγία θεσπίστηκε για να καλύψει τα κενά που άφηναν 

προηγούμενες οδηγίες και λειτουργεί συμπληρωματικά σε σχέση με άλλες οδηγίες4. 

Βασική αρχή της οδηγίας είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, ώστε να 

δημιουργηθεί ένας υπερεθνικός χώρος και να τις απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ. Για 

να μη θιγεί το κοινοτικό κεκτημένο, όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, η οδηγία 

ορίζει ότι δεν θίγει το επίπεδο προστασίας, ιδίως της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων 

του καταναλωτή, στο μέτρο που δεν περιορίζεται η ελευθερία παροχής των υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας. 

Ο ορισμός των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας δίδεται στην οδηγία 

98/34/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 98/48/ΕΚ και 98/84/ΕΚ : ως «υπηρεσία της 

κοινωνίας της πληροφορίας» χαρακτηρίζεται κάθε υπηρεσία συνήθως παρεχόμενη έναντι 

αμοιβής με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός 

αποδέκτη υπηρεσιών. 

Η οδηγία αφορά σε υπηρεσίες που παρέχονται από μια επιχείρηση είτε προς άλλες 

επιχειρήσεις είτε προς τους καταναλωτές. Δεν είναι απαραίτητο οι υπηρεσίες αυτές να 

                                                 
3 Βλ. Λαζαράκο, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Δυνατότητες αξιοποίησης και νομικά προβλήματα, Συνήγορος 
2000, 44-45  
4 Βλ. Σαμαρά, Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο στην 
εσωτερική αγορά. Μια εισαγωγή, ΔΕΕ, 2000, 1200 
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παρέχονται έναντι αμοιβής. Όμως η οδηγία αφορά σε οικονομικές δραστηριότητες5. Στην 
έννοια του όρου «υπηρεσίες» συμπεριλαμβάνονται και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι 

υπηρεσίες ψυχαγωγίας καθώς και οι υπηρεσίες των ελεύθερων επαγγελμάτων. Ως υπηρεσία 

της κοινωνίας της πληροφορίας θεωρείται και η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου6. 

Φορέας παροχής υπηρεσιών είναι κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που παρέχει μια 

υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών. Εγκατεστημένος φορέας παροχής υπηρεσιών 

είναι ο φορέας που ασκεί μια οικονομική δραστηριότητα μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης 

για αόριστο χρονικό διάστημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί μια υπηρεσία 

ως υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας είναι ο εμπορικός της χαρακτήρας7. Ο 

εγκατεστημένος φορέας παροχής υπηρεσιών υπόκειται στην εποπτεία και στον έλεγχο του 

κράτους-μέλους. Επομένως αυτός ο φορέας θα ασκεί την οικονομική του δραστηριότητα 

σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους-μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Έτσι 

καθιερώνεται η αρχή του κράτους προέλευσης (αλλιώς η αρχή της εσωτερικής αγοράς) ως 

βασική αρχή ρύθμισης των πραγματοποιούμενων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου 

εμπορικών συναλλαγών. Ο φορέας εγκατεστημένης επιχείρησης υποχρεούται να προσφέρει 

στους αποδέκτες των υπηρεσιών  και στις αρχές πληροφορίες που αναφέρονται στην 

επωνυμία του, στη διεύθυνσή του, στην ηλεκτρονική του διεύθυνση καθώς και άλλες 

πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που προσφέρει. 

Η οδηγία καθιερώνει απαγόρευση προς τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν περιορισμούς 

οι οποίοι μπορεί να δυσχεράνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας. Βέβαια αφήνεται στα κράτη-μέλη το περιθώριο να λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα, για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της 

πληροφορίας, τα οποία θα είναι απαραίτητα για την προστασία των ανηλίκων, των 

καταναλωτών, της δημόσιας τάξης και της υγείας. 

Επίσης η οδηγία ρυθμίζει τα σχετικά με το περιεχόμενο των εμπορικών 

επικοινωνιών. Εμπορική επικοινωνία είναι κάθε μορφής επικοινωνία, η οποία μπορεί να 

προωθήσει άμεσα ή έμμεσα αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα μιας επιχείρησης, ενός 

οργανισμού ή ενός προσώπου που ασκεί εμπορική, βιοτεχνική, βιομηχανική δραστηριότητα ή 

δραστηριότητα ελεύθερου επαγγελματία. Όσες επικοινωνίες πραγματοποιούνται ανεξάρτητα 

από τη θέληση της επιχείρησης, του οργανισμού ή του προσώπου, ιδίως χωρίς οικονομικό 

αντάλλαγμα, δεν θεωρούνται εμπορικές επικοινωνίες. Οι εμπορικές επικοινωνίες πρέπει να 

είναι σαφώς αναγνωρίσιμες. Έτσι γίνεται προσπάθεια να προστατευθεί ο καταναλωτής και να 

                                                 
5 Βλ. Σινανιώτη-Μαρούδη, Η πρόταση οδηγίας της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η προστασία 
του καταναλωτή, ΔΕΕ, 2000, 113-115   
6 Βλ. Καράκωστα, Δίκαιο και internet, 2001, σελ. 8-10 
7 Βλ. Καράκωστα, Δίκαιο και internet, 2003, σελ. 167 
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διασφαλισθούν οι συναλλαγές. Στην οδηγία γίνεται αναφορά και στην μη ζητηθείσα 

εμπορική επικοινωνία (spamming), που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στον καταναλωτή και η οποία θα πρέπει να είναι σαφώς και επακριβώς αναγνωρίσιμη, έτσι 

ώστε ο καταναλωτής-παραλήπτης να μπορεί να την αναγνωρίσει ως διαφημιστικό μήνυμα8. 

Προβλέπεται επίσης η τήρηση «μητρώων επιλογής» στα οποία μπορούν να εγγραφούν όσα 

φυσικά πρόσωπα επιθυμούν να μην λαμβάνουν μη ζητηθείσες εμπορικές επικοινωνίες. 
 

1.3 Ηλεκτρονικές συμβάσεις 

Στο τρίτο τμήμα της οδηγίας γίνεται αναφορά σε συμβάσεις που μπορούν να 

συναφθούν με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικές συμβάσεις). Υπάρχουν ρυθμίσεις σχετικά με 

τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων on-line οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά με την 

οδηγία 1999/93/ΕΚ που ρυθμίζει τις ηλεκτρονικές υπογραφές. 

Σύμφωνα με τον ελληνικό ΑΚ για τη σύναψη σύμβασης απαιτείται δήλωση 

βούλησης προς κατάρτιση δικαιοπραξίας (πρόταση) καθώς και η αποδοχή της. Η 

ηλεκτρονική δήλωση βούλησης διαφέρει από αυτήν του ΑΚ μόνο ως προς τον τρόπο 

διαβίβασής της που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Άρα ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που 

θέτει ο ΑΚ σχετικά με την εγκυρότητά της9. Βέβαια η ηλεκτρονική σύμβαση έχει ορισμένες 

ιδιαιτερότητες. Η κατάρτισή της γίνεται με ηλεκτρονικό έγγραφο, λαμβάνει βεβαία 

χρονολογία, ενδεχομένως με τη θέση ηλεκτρονικής ή ψηφιακής υπογραφής και εισάγεται 

νέος τύπος σύμβασης (ηλεκτρονικός) που δεν επιβάλλεται από τον νόμο αλλά συμφωνείται 

από τα μέρη. 

Τα κράτη-μέλη έχουν βασική υποχρέωση να εναρμονίσουν το νομικό τους σύστημα, 

προκειμένου να είναι εφικτή η σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων. Έτσι είναι αναγκαία η 

προσαρμογή της νομοθεσίας τους που ενδεχομένως παρεμποδίζει τη χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων για τη σύναψη συμβάσεων. Επίσης τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να 

καταργήσουν όσες νομικές ρυθμίσεις στερούν από τις ηλεκτρονικές συμβάσεις την ισχύ και 

τα έννομα αποτελέσματά τους λόγω της σύναψής τους όχι με τους παραδοσιακούς τρόπους. 

Σε αυτό το τμήμα της οδηγίας προσδιορίζονται και οι πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών πριν από την σύναψη της σύμβασης. Αυτές οι 

πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με σαφήνεια, διαφάνεια και κατά τρόπο πλήρως 

κατανοητό από το αντισυμβαλλόμενο μέρος. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει πριν από 

την σύναψη της ηλεκτρονικής σύμβασης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά 

στάδια της για την κατάρτιση της σύμβασης, την αρχειοθέτησή της ή μη καθώς επίσης και τη 

                                                 
8 Βλ. Κόμνιο, Η ανεπιθύμητη εμπορική ηλεκτρονική αλληλογραφία, ΕπισκΕΔ 2002, 1006 επ., 
Σιδηρόπουλο,  Το δίκαιο του διαδικτύου, 2003, σελ. 19 
9 Βλ. Χρυσάνθη, Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, 1997, σελ. 
381-387, Γ. Γεωργιάδη, Η σύναψη συμβάσεως μέσω του διαδικτύου, 2003, σελ. 71-108 
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δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν. Επίσης πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη 

δυνατότητα σύναψης ηλεκτρονικής σύμβασης σε ποικίλες γλώσσες. Τέλος συμβατικοί και 
γενικοί όροι προβλεπόμενοι για τον αποδέκτη της υπηρεσίας πρέπει να διατίθενται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν και να αναπαραχθούν. 

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής της 

παραγγελίας με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς καμία καθυστέρηση. Άρα η ηλεκτρονική 

σύμβαση καταρτίζεται όχι όταν ο αποδέκτης υπηρεσίας αναθέσει παραγγελία με τεχνολογικά 

μέσα, αλλά αμέσως όταν παραλάβει από τον φορέα παροχής υπηρεσιών το αποδεικτικό 

παραλαβής. Και η παραγγελία και το αποδεικτικό παραλαβής θεωρείται ότι έχουν 

παραληφθεί όταν τα μέρη στα οποία απευθύνονται έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο, εφόσον ένα από τα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη είναι καταναλωτής. Αν όμως τα αντισυμβαλλόμενα μέρη είναι 

επαγγελματίες, τότε έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε διαφορετικές μεταξύ τους 

συμφωνίες10. Σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι η προστασία των καταναλωτών και η 

αποφυγή σφαλμάτων κατά τη διαδικασία σύναψης της ηλεκτρονικής σύμβασης. 
 

1.4 Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών 

Το τέταρτο τμήμα της οδηγίας αφορά στην ευθύνη των μεσαζόντων παροχής 

υπηρεσιών. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ένας φορέας παροχής 

υπηρεσιών δεν ευθύνεται για τις μεταδιδόμενες πληροφορίες. Για να απαλλαγεί από κάθε 

ευθύνη ο φορέας παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να μην αποτελεί την αφετηρία μετάδοσης 

των πληροφοριών, να μην έχει δυνατότητα επιλογής του αποδέκτη της μετάδοσης και να μην 

επιλέγει και τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες. Αν δηλαδή οι δραστηριότητες του 

φορέα παροχής έχουν έναν εντελώς τεχνικό, αυτόματο και παθητικό χαρακτήρα, γεγονός που 

σημαίνει ότι ο φορέας παροχής της υπηρεσιών ούτε έχει γνώση αλλά και ούτε ελέγχει τις 

πληροφορίες που μεταδίδει ή αποθηκεύει, τότε ο φορέας δεν ευθύνεται.  

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δεν ευθύνεται ούτε όταν πρόκειται για αυτόματη, 

ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών, η οποία πραγματοποιείται μετά 

από αίτηση άλλων αποδεκτών της υπηρεσίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις : ο φορέας θα 

πρέπει να μην τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, να τηρεί τους όρους πρόσβασης 

στις πληροφορίες και τους κανόνες που σχετίζονται με την ενημέρωση των πληροφοριών, να 

μην παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας και να ενεργεί άμεσα για να αποσύρει ή 

να καταστήσει απρόσιτες πληροφορίες αναφερόμενες σε παράνομες δραστηριότητες. 

Ο φορέας επίσης δεν ευθύνεται ούτε και για την αποθήκευση των πληροφοριών μετά 

από σχετική αίτηση του αποδέκτη και πάλι υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις : ο φορέας δεν 

                                                 
10 Βλ. Καράκωστα, Δίκαιο και internet, 2001, σελ 177 

 35



                                                                                                                                  Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

πρέπει να γνωρίζει τον παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητας ή της πληροφορίας. Όταν 

όμως αντιληφθεί την παρανομία, οφείλει να αποσύρει τις συγκεκριμένες πληροφορίες ή να 

τις καταστήσει απρόσιτες. 

Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών γενική 

υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν. Μπορούν όμως να υποχρεώσουν 

τους φορείς να ενημερώσουν τις κρατικές αρχές για τυχόν υπόνοιες περί χορηγούμενων 

παράνομων πληροφοριών ή δραστηριοτήτων και να διευκολύνουν τον εντοπισμό των 

αποδεκτών των υπηρεσιών τους. Η δικαστική ή διοικητική αρχή του κάθε κράτους-μέλους 

έχει τη δυνατότητα να απαιτεί από τον φορέα παροχής υπηρεσιών να προβεί στην παύση ή 

στην πρόληψη της παράβασης. 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Η κατάρτιση συμβάσεων στο διαδίκτυο αποτελεί στις μέρες μας όχι μόνο ένα 

συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τον κανόνα σύναψης των σύγχρονων 

συμβάσεων. Μάλιστα μέσω των ηλεκτρονικών συμβάσεων είναι δυνατή η υπέρβαση τυχόν 

οικονομικών αλλά και αντικειμενικών δυσκολιών (π.χ. απόσταση που χωρίζει τα 

συμβαλλόμενα μέρη). 

Ωστόσο υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης των μερών, εξαπάτησής τους ή και 

αλλοίωσης του περιεχομένου των μηνυμάτων που αποστέλλουν μεταξύ τους κατά τη σύναψη 

των συμβάσεων. Αυτό οφείλεται στην εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά 

και στη δυνατότητα που έχει κάποιος να παρέμβει στα μεταβιβαζόμενα στοιχεία.  

Για να αποτραπεί λοιπόν η παραποίηση των ηλεκτρονικών εγγράφων και για να 

καταστεί ευχερής η πιστοποίηση της γνησιότητάς τους εφαρμόζεται η μέθοδος της 

ηλεκτρονικής υπογραφής. Για να είναι όμως έγκυρη μια ηλεκτρονική σύμβαση θα πρέπει να 

καταρτιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΑΚ για τις δικαιοπραξίες. 
 

2.1 Κατάρτιση κατά τις γενικές διατάξεις του ΑΚ και τήρηση τύπου 

Για να συναφθεί μία σύμβαση πρέπει να υπάρξει σύμπτωση αντιτιθεμένων 

δηλώσεων βούλησης, της πρότασης προς σύναψη σύμβασης και της αποδοχής της11. Με τη 

δήλωση βούλησης το συναλλασσόμενο μέρος εξωτερικεύει τη βούλησή του να συνάψει 

δικαιοπραξία. Ο ΑΚ δεν ορίζει ρητά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γνωστοποιηθεί η 

δήλωση βούλησης προς δικαιοπραξία. 

Η ηλεκτρονική δήλωση βούλησης διαφέρει από την κλασσική δήλωση βούλησης 

μόνο ως προς τον τρόπο έκφρασής της, ο οποίος συντελείται με ηλεκτρονικά μέσα. Ο 

                                                 
11 Βλ. Παπαντωνίου, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 3η έκδοση, 1983, σελ. 303  
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ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι το μέσο μεταβίβασης της δήλωσης προς τον 

αντισυμβαλλόμενο και δεν επηρεάζει το περιεχόμενό της. Η ηλεκτρονική δήλωση βούλησης 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις υποστατού (βούληση πράξης, βούληση δήλωσης, 

δικαιοπρακτική βούληση) και να διαβιβαστεί έγκυρα. Αν η δήλωση βούλησης διαβιβάστηκε 

από λάθος του αιτούντα, δεν θεωρείται ότι διαβιβάστηκε έγκυρα, διότι δεν υπάρχει βούληση 

αποστολής της. Σε αυτήν την περίπτωση ο δηλών πρέπει να αποζημιώσει τον παραλήπτη της 

δήλωσης για την ζημιά που του προκάλεσε12. Αν η δήλωση βούλησης είναι αποτέλεσμα 

απάτης ή συνέπεια απειλής είναι ακυρώσιμη. Η δήλωση βούλησης έχει νομική ενέργεια μόνο 

όταν περιέλθει στη σφαίρα εξουσίας του ατόμου στο οποίο απευθύνεται. 

Η σύμβαση συντελείται μόλις περιέλθει στον προτείνοντα η δήλωση αποδοχής της 

πρότασής του. Αξιοσημείωτες είναι οι δύο απόψεις που υπάρχουν σχετικά με τη νομική φύση 

της ιστοσελίδας, αν δηλαδή πρόκειται για πρόταση ή για πρόσκληση υποβολής προτάσεως. 

Μάλλον όμως επικρατεί η πρώτη άποψη, αφού οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και 

αποστέλλουν τα έγγραφα που ήδη υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Με την αποστολή των 

εγγράφων πραγματοποιείται η σύναψη της σχετικής συμφωνίας13. 

Η τήρηση τύπου απαιτείται στις περιπτώσεις που ο νόμος το ορίζει. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη μπορούν όμως να καθορίσουν την τήρηση ορισμένου τύπου για την 

κατάρτιση της μεταξύ τους σύμβασης. Η επιβολή του έγγραφου τύπου είτε από τον νόμο είτε 

με συμφωνία των μερών απαιτεί την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, αλλιώς η δικαιοπραξία 

είναι άκυρη. Αναφορικά λοιπόν με τα ηλεκτρονικά έγγραφα τίθεται το ζήτημα κατά πόσο η 

ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη με την ιδιόχειρη για να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος ακυρότητας της ηλεκτρονικής δικαιοπραξίας14. Ο ΑΚ όμως δεν διαθέτει διατάξεις 

που να αναγνωρίζουν στην ηλεκτρονική υπογραφή τη νομική ισχύ της ιδιόχειρης. 
 

2.2 Η ηλεκτρονική κατάρτιση συμβάσεων υπό το πρίσμα της οδηγίας 

1999/93/ΕΚ 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διάφορα προβλήματα που προκαλεί η έλλειψη 

ειδικής νομοθετικής ρύθμισης στα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και για να βελτιωθούν οι 

εμπορικές συναλλαγές μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, η ΕΕ εξέδωσε την οδηγία 

1999/93/ΕΚ η οποία αναφέρεται στις ηλεκτρονικές υπογραφές. 

Στόχος της οδηγίας είναι η διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπογραφών 

και η νομική αναγνώρισή τους. Με αυτήν την οδηγία θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο για τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές και για ορισμένες υπηρεσίες πιστοποίησης. 

                                                 
12 Βλ. Μούζουλα, Η ακύρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης βουλήσεως ένεκα πλάνης κατά την 
εφαρμογή του συστήματος τηλεαγοράς, ΕλλΔνη 1996, σελ 288 επ., Γ. Γεωργιάδη, ό.π., σελ. 109-161 
13 Βλ. Μούζουλα, ό.π., σελ. 288 επ., Καράκωστα, ό.π., σελ. 183 
14 Βλ. Φιλιπποπούλου, Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ΔΕΕ, 2000, 1088 
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Σύμφωνα με την οδηγία, ηλεκτρονική υπογραφή είναι δεδομένα σε ηλεκτρονική 

μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε, ή λογικά συσχετιζόμενα με, άλλα ηλεκτρονικά 

δεδομένα και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας. Ως προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή) ορίζεται η ηλεκτρονική υπογραφή που ανταποκρίνέται 

στις ακόλουθες απαιτήσεις : συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, είναι ικανή να 

ταυτοποιήσει τον υπογράφοντα, δημιουργείται με μέσα που ο υπογράφων μπορεί να 

διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία 

αναφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη 

αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων. 

Οι ψηφιακές υπογραφές που βασίζονται σε αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και 

δημιουργούνται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής : i) ικανοποιούν τις νομικές 

απαιτήσεις υπογραφής, σε σχέση με τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, κατά τον ίδιο τρόπο 

που μια ιδιόχειρη υπογραφή ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές σε σχέση με δεδομένα που 

καταχωρούνται στο χαρτί και ii) γίνονται δεκτές ως αποδεικτικό στοιχείο σε νομικές 

διαδικασίες. 

Η οδηγία καθιερώνει και την ευθύνη του πάροχου υπηρεσιών πιστοποίησης για τη 

ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε κάποιον φορέα ή νομικό πρόσωπο που ευλόγα βασίζεται 

στο πιστοποιητικό ως προς την ακρίβεια, κατά την στιγμή της έκδοσής του, όλων των 

πληροφοριών που περιέχονται στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Επίσης ο πάροχος 

υποχρεούται να αναγράφει σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τους περιορισμούς χρήσης 

αυτού του πιστοποιητικού. Για κάθε βλάβη που προκαλείται από την υπέρβαση αυτών των 

περιορισμών δεν ευθύνεται ο πάροχος. 

Η οδηγία εξισώνει τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα. Σύμφωνα με την 

αιτιολογική έκθεση, για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου απαιτούνται 

διασυνοριακές ρυθμίσεις με συμμετοχή τρίτων χωρών. 

 

3. ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

3.1 Κρυπτογραφικά συστήματα 

Με τον όρο «κρυπτογραφικά συστήματα» εννοείται η μετατροπή των δεδομένων 

ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη χρησιμοποίηση αλγορίθμων κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα 

δεδομένα να μπορούν να αναγνωσθούν μόνο με τη χρήση των ανάλογων κλειδιών 
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αποκρυπτογράφησης15. Με τη χρήση της κρυπτογράφησης το περιεχόμενο ενός μηνύματος 
μπορεί να γίνει γνωστό μόνο σε όποιον διαθέτει το ανάλογο κλειδί. Έτσι εξασφαλίζεται το 

απόρρητο στις ψηφιακές επικοινωνίες. 

Υπάρχουν δύο είδη κρυπτογραφίας, η συμμετρική και η ασύμμετρη. Στην 

συμμετρική κρυπτογραφία υπάρχει ένα μόνο κλειδί που χρησιμοποιείται τόσο κατά τη 

διαδικασία της κρυπτογράφησης όσο και κατά τη διαδικασία της αποκρυπτογράφησης των 

μηνυμάτων. Για να είναι δυνατή η ανταλλαγή μηνυμάτων και τα δύο μέρη θα πρέπει να 

διαθέτουν το ένα και μοναδικό κλειδί. Το σύστημα της συμμετρικής κρυπτογραφίας είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν μετέχουν στην επικοινωνία λίγα πρόσωπα που έχουν 

εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Όταν όμως στην επικοινωνία μετέχουν πολλά πρόσωπα, το 

συμμετρικό σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί διότι ενέχει κίνδυνος για την προστασία και 

την ασφάλεια των συναλλασσομένων. 

Η ασύμμετρη ή δημοσίου κλειδιού κρυπτογραφία παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια 

διότι βασίζεται στην ύπαρξη και χρήση δύο διαφορετικών κλειδιών. Το ένα κλειδί είναι 

δημόσια γνωστό ενώ το άλλο είναι ιδιωτικό. Η κρυπτογράφηση ενός μηνύματος με τη χρήση 

του ιδιωτικού κλειδιού απαιτεί τη χρήση του δημόσιου κλειδιού για την αποκρυπτογράφησή 

του και το αντίστροφο. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγωγής του κλειδιού 

αποκρυπτογράφησης γνωρίζοντας μόνο το κλειδί της κρυπτογράφησης. Το ασύμμετρο 

σύστημα κρυπτογραφίας παρέχει μεγαλύτερη εμπιστευτικότητα και αυξημένη ασφάλεια στις 

συναλλαγές. 
 

3.2 Ψηφιακή υπογραφή 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της οδηγίας 1999/93/ΕΚ με τον γενικότερο όρο 

«ηλεκτρονική υπογραφή» δεν νοείται απλά η ηλεκτρονική αποτύπωση της ιδιόχειρης αλλά 

στην ουσία πρόκειται για μια «κλειδωμένη σύντμηση ενός ηλεκτρονικού κειμένου», η οποία 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «δακτυλικό αποτύπωμα» αυτού16. Υπό ευρεία έννοια 

ο όρος «ηλεκτρονική υπογραφή» περιλαμβάνει ένα σύνολο μεθόδων οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για να επιτελέσουν την ίδια εργασία με την ιδιόχειρη υπογραφή, δηλαδή 

να πιστοποιήσουν την ταυτότητα του υπογράφοντος. Στην γενική έννοια της ηλεκτρονικής 

υπογραφής περιλαμβάνεται και η ειδική έννοια της ψηφιακής υπογραφής. 

Με τον όρο «ψηφιακή υπογραφή» νοείται η ψηφιακής μορφή υπογραφή σε δεδομένα 

ή συνημμένη σε δεδομένα ή λογικά συσχετιζόμενη με αυτά, η οποία χρησιμοποιείται από τον 

υπογράφοντα ως ένδειξη αποδοχής του περιεχομένου των δεδομένων αυτών, εφόσον 

συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, δημιουργείται με 

                                                 
15 Βλ. Ιγγλεζάκη, Οι νομικές ρυθμίσεις για τις ψηφιακές υπογραφές, ΕπσκΕΔ, 2000, σελ. 620, 
Χριστοδούλου, Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία, 2001, σελ. 209-211 
16 Βλ. Μαρίνο, Το internet και οι συνέπειές του κυρίως στον χώρο του δικαίου, ΕλλΔνη 39, 1 επ., 7 
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μέσα που ο υπογράφων διατηρεί υπό τον έλεγχό του και συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία 

αναφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη 

αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων. Η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί την πιο προηγμένη και 

ασφαλή μέθοδο αναγνώρισης της γνησιότητας του εκδότη ηλεκτρονικού εγγράφου και 

δημιουργείται βάσει του ασύμμετρου συστήματος κρυπτογράφησης17. Υπάρχει λοιπόν μια 

διάκριση ανάμεσα στην ηλεκτρονική και στην ψηφιακή υπογραφή. Η ψηφιακή υπογραφή 

έχει αυξημένη τυπική ισχύ και επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, εφόσον βασίζεται σε 

αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας 

υπογραφής. 

 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

4.1 Εφαρμογή των διατάξεων του δικαίου της πώλησης 

Η προσαρμογή του παραδοσιακού δικαίου της πώλησης στις νέες ανάγκες για την 

προστασία του καταναλωτή είναι το αποτέλεσμα της συμμόρφωσης του Έλληνα νομοθέτη 

στην οδηγία 1999/44/ΕΚ. Οι τροποποιημένες διατάξεις του ΑΚ περί πώλησης εφαρμόζονται 

και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών συμβάσεων οι οποίες συνάπτονται μέσω του διαδικτύου. 

Ειδικότερα η πρωτογενής υποχρέωση του πωλητή, και κατά συνέπεια και του 

δραστηριοποιούμενου μέσω του διαδικτύου, καθορίζεται στην παράδοση του πράγματος με 

τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Ο ΑΚ ρυθμίζει τα 

δικαιώματα του πωλητή, καθορίζει την ενέργεια της υπαναχώρησης ή της αντικατάστασης 

του πράγματος και προσδιορίζει τις περιπτώσεις καταστροφής ή χειροτέρευσης του 

πράγματος μετά την παράδοση. 

Με την αναμόρφωση του δικαίου της πώλησης ο χρήστης του διαδικτύου που έχει 

συνάψει σύμβαση ηλεκτρονικής πώλησης διαθέτει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο 

υπεράσπισης των συμφερόντων του18. 
 

4.2 Συμβάσεις προσχώρησης και Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) 

Οι συμβάσεις που καταρτίζονται στο διαδίκτυο είναι είτε συμβάσεις προσχώρησης 

είτε συμβάσεις με προδιατυπωμένους γενικούς όρους συναλλαγών. Πρόκειται για μαζικές 

συμβάσεις στις οποίες ο οικονομικά ισχυρότερος προδιατυπώνει τους όρους της σύμβασης 

στην οποία ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να προσχωρήσει ή όχι. 

                                                 
17 Βλ. Λιναρίτη, Η νομοθετική ρύθμιση των ηλεκτρονικών υπογραφών μετά την ενσωμάτωση της 
οδηγίας 99/93 της ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο με το ΠΔ 150/2001 
18 Βλ. Καράκωστα, Δίκαιο και internet, σελ. 217, Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
σελ. 61 
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Ο ν. 2251/1994 που  εφαρμόζεται στις συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 

προσδιορίζει την έννοια του καταναλωτή ως εξής : «καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται 
στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τον 

τελικό αποδέκτη τους». 

Ο προορισμός των ΓΟΣ είναι να αποτελέσουν περιεχόμενο της υπό σύναψη 

σύμβασης στο διαδίκτυο και πρέπει να έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο 

αριθμό μελλοντικών συμβάσεων. Οι χρήστες του διαδικτύου δεν μπορούν να συμπράξουν 

στη διαμόρφωση των ΓΟΣ αλλά υποχρεούνται να τους αποδεχτούν στο σύνολό τους. 

Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις ένταξης των ΓΟΣ στη σύμβαση : i) η εξασφάλιση της 

δυνατότητας πραγματικής γνώσης του περιεχομένου των ΓΟΣ από την πλευρά του 

προμηθευτή και ii) γνώση ή υπαίτια άγνοια του καταναλωτή. Οι ΓΟΣ πρέπει να εμφανίζονται 

σε εμφανές-κεντρικό σημείο του ηλεκτρονικού εγγράφου ή να επισημαίνονται με σύνδεσμο 

(link) το αργότερο μέχρι την κατάρτιση της σύμβασης. Οι ΓΟΣ  πρέπει να είναι διατυπωμένοι 

στην ελληνική γλώσσα εφόσον απευθύνονται σε Έλληνες χρήστες-καταναλωτές με εξαίρεση 

τους γενικούς όρους των διεθνών συναλλαγών οι οποίοι πρέπει να είναι διατυπωμένοι στην 

αγγλική γλώσσα, ασχέτως του τόπου εγκατάστασης ή προέλευσης του πωλητή. 
 

4.3 Η οδηγία 97/7/ΕΚ για τις συμβάσεις από απόσταση 

Η οδηγία 97/7/ΕΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομικό πλαίσιο για τις διαδικτυακές 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της ΕΕ. 

Εξ αποστάσεως σύμβαση θεωρείται κάθε σύμβαση μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός 

καταναλωτή που αφορά σε αγαθά ή υπηρεσίες, η οποία συνάπτεται στα πλαίσια ενός 

συστήματος πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως, το οποίο οργανώνεται από τον 

προμηθευτή, ο οποίος με τη σύμβαση αυτή χρησιμοποιεί αποκλειστικά ένα ή περισσότερα 

μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως έως τη σύναψη της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και 

αυτής καθαυτής της σύναψης της σύμβασης. 

Η οδηγία ορίζει ότι πριν από την σύναψη μιας σύμβασης ηλεκτρονικού εμπορίου ο 

καταναλωτής πρέπει να έχει εγκαίρως την ακόλουθη πληροφόρηση : i) ταυτότητα και 

διεύθυνση του προμηθευτή, ii) ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας, iii) 

τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας, την ποσότητα και το ύψος του ΦΠΑ, iv) ενδεχόμενα έξοδα 

παραστάσεως, v) τρόπο πληρωμής, παραδόσεως ή εκτελέσεως της σύμβασης, vi) ύπαρξη 

δικαιώματος υπαναχώρησης, vii) κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως, viii) διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και ix) ελάχιστη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης στην περίπτωση σύμβασης για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών 

που επιτελείται διαρκώς ή παροδικώς. 
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Επίσης προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον επτά 

εργάσιμων ημερών για τον καταναλωτή-χρήστη του διαδικτύου από την ημερομηνία 

παραλαβής του αγαθού ή της υπηρεσίας. 
 

4.4 Διαφήμιση στο διαδίκτυο 

Το άρθρο 9 του ν. 2251/1994 απαγορεύει την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση 

και εφαρμόζεται και σε διαφημίσεις που γίνονται μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με το 

άρθρο αυτό απαγορεύεται κάθε διαφήμιση, το περιεχόμενο ή η μορφή της οποίας προκαλεί ή 

ενδέχεται να προκαλέσει πλάνη στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και, εξαιτίας της 

πλάνης αυτής μπορεί να επηρεάσει την οικονομική τους συμπεριφορά19. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις είναι το 

spamming, δηλαδή η αποστολή πολυάριθμων e-mail με διαφημιστικό περιεχόμενο σε 

χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου. Το spamming λειτουργεί ως εμπόδιο στο δικαίωμα ελέγχου 

των πληροφοριών από τους χρήστες. Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι η μετάδοση μηνυμάτων προς 

τον καταναλωτή, μέσω τηλεπικοινωνιακών ή ηλεκτρονικών μέσων, επιτρέπεται μόνο μετά 

από ρητή συναίνεσή του20. 

 

5. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται και αναπτύσσεται, τόσο σε διεθνές, όσο και σε 

εθνικό επίπεδο με τέτοιους ρυθμούς, που απαιτείται επιτακτικά εγρήγορση των αρχών 

των κρατών για την προσαρμογή σε αυτό της νομοθεσίας και των παραδοσιακών 

εμποροοικονομικών διαδικασιών. Ανάλογη με τη θέση του ηλεκτρονικού εμπορίου στη 

νέα οικονομία είναι και η σημασία της φορολογίας που επιβάλλεται σε αυτό. Το ζήτημα 

είναι, αν χρειάζεται να φορολογηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επί του θέματος γίνονται 

προσπάθειες εξεύρεσης λύσης, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, λόγω της 

παγκοσμιότητας του διαδικτύου. 

 

 
                                                 
19 Βλ. Σινανιώτη-Μαρούδη, Αθέμιτος ανταγωνισμός, σελ. 270 επ. 
20 Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση 2110/2002 αντιμετώπισε υπόθεση που 
αφορούσε στην αποστολή μαζικών μηνυμάτων σε χρήστες, από δημοσιογράφο, που έτσι διαφήμιζε την 
ηλεκτρονική του εφημερίδα. Η εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου διέκοψε την αποστολή 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω της εφημερίδας, ενέργεια κατά της οποίας στράφηκε ο 
δημοσιογράφος με ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας την άρση της διακοπής υπηρεσιών εκ μέρους του 
παροχέα. Ως επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε αυτό της παραβίασης της συνταγματικής αρχής της 
ελευθερίας έκφρασης. Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση, θεωρώντας ότι η απενεργοποίηση της 
δυνατότητας χρήσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας του δημοσιογράφου ήταν νόμιμη και δέουσα 
σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης στην εκτέλεση των συμβάσεων και της τήρησης των χρηστών 
ηθών. Επίσης κρίθηκε ότι οι παραλήπτες υφίσταντο ζημιά καθώς η διαγραφή των ανεπιθύμητων 
ηλεκτρονικών διαφημιστικών μηνυμάτων τους κόστιζε σε χρόνο και χρήμα.  
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Η πρόταση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΕΟΚ το 1996 για την επιβολή 

ειδικής φορολογίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τη λεγόμενη bit tax δεν έγινε αποδεκτή από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολούθησε και ο ΟΟΣΑ, 

σύμφωνα με τον οποίο το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν πρέπει να υπόκειται σε διαφορετική 

φορολογία σε σχέση με το κοινό εμπόριο. Παρόλο που η ιδέα της επιβολής ειδικής 

φορολογίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει επικρατήσει μέχρι στιγμής, ωστόσο δεν έχει 

ολότελα σβήσει. 

Ο κοινός ευρωπαϊκός φόρος, ο ΦΠΑ, εφαρμόζεται δύσκολα στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο, διότι η εφαρμογή του προϋποθέτει βεβαιότητα για την αξία του 

αντικειμένου στο οποίο αυτός επιβάλλεται και δυνατότητα εξακρίβωσης ότι η πράξη 

πράγματι έλαβε χώρα. Ωστόσο, σκοπός της ΕΕ για την επιβολή φορολογίας του 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης ως προς την 

επιβολή του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ειδικότερα η εξασφάλιση της 

ουδετερότητας του φορολογικού καθεστώτος στο διαδίκτυο, η εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας της επιβολής ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, χωρίς ανατροπή των 

ήδη υπαρχόντων κανόνων. 

Στην Ελλάδα, τα θέματα φορολόγησης του ηλεκτρονικού εμπορίου διευθετούνται 

σύμφωνα με το νόμο 3193/2003, με τον οποίο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία, 

σχετικά με τις ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2002/38/ΕΚ. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. για την υποχρέωση 

καταβολής Φ.Π.Α., προστίθενται και «οι υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, όπως 

δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, η εξ αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και 

εξοπλισμού, παροχή λογισμικού και η ενημέρωση του, παροχή εικόνων, κειμένων, 

πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδομένων, παροχή μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών 

συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους τυχερών παιχνιδιών, καθώς και πολιτικών, 

πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών ή ψυχαγωγικών εκπομπών ή 

εκδηλώσεων, παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως». 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, ως ηλεκτρονική συναλλαγή 

ορίζεται κάθε πληρωμή που διεκπεραιώνεται με τη χρήση κάρτας με μαγνητική λωρίδα ή 

εμπεριέχουσας μικροτσίπ σε τερματικό ηλεκτρονικής πληρωμής ή σε τερματικό πώλησης. 

Με τον όρο «κάρτα» νοείται το πλαστικό δελτίο που επιτρέπει στον κάτοχό του να 

πραγματοποιεί πληρωμή σε κάποιο σημείο πώλησης, ανάληψη ή κατάθεση χαρτονομισμάτων 

και συναφείς πράξεις σε αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές. 

Οι ηλεκτρονικές κάρτες πληρωμής επέδρασαν σημαντικά στην αλλαγή του 

παραδοσιακού τρόπου καθημερινής διαπροσωπικής συναλλαγής, ενίσχυσαν τον ανταγωνισμό 

μεταξύ των τραπεζών και συνέβαλαν στην αύξηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Ο εκδότης της κάρτας, ο κάτοχος και οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις συνθέτουν το 

πλέγμα λειτουργίας της κάρτας στις σύγχρονες συναλλαγές. Ως εκδότης της κάρτας 

χαρακτηρίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του 

παρέχει σε ένα άλλο πρόσωπο μια κάρτα βάσει ορισμένης σύμβασης που συνάπτει με αυτό. 

Ως κάτοχος της κάρτας λογίζεται κάθε πρόσωπο, το οποίο μετά από σύμβαση που συνάπτει 

με τον εκδότη κατέχει την κάρτα. 

 

1. ΕΙΔΗ ΚΑΡΤΩΝ 
 

1.1 Πιστωτική κάρτα 

Πρόκειται για την πλαστική κάρτα που εκδίδεται από τράπεζα ή από επιχειρήσεις 

συμβεβλημένες με ορισμένη τράπεζα και χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση 

συναλλαγών ή παροχή υπηρεσιών με πίστωση, ενώ παράλληλα τελεί υπό χρονικούς και 

πιστωτικούς περιορισμούς για λόγους ασφαλείας1. 

Η έκδοση πιστωτικού δελτίου από τράπεζα ή θυγατρική της επιχείρηση προϋποθέτει 

σύνδεση με ένα ενιαίο σύστημα πληρωμών και εκκαθαρίσεων που διαθέτει αυτοτελείς 

επιχειρήσεις ανά τον κόσμο (VISA, MASTERCARD) και σύνδεση επίσης με ένα δίκτυο 

συμβεβλημένων με την εκδότρια επιχειρήσεων, στις οποίες παρέχεται είτε απευθείας 

σύνδεση με την εκδότρια εταιρία με τη χρήση μισθωμένης τηλεφωνικής γραμμής είτε 

κατάλληλο εκτυπωτικό μηχάνημα για την έκδοση τυποποιημένων τιμολογίων με 

αναπαραγωγή των στοιχείων κάθε δελτίου και υπογραφή του κατόχου του. 

Όπως κάθε σύμβαση έτσι και η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ εκδότη, κατόχου 

και συμβεβλημένων επιχειρήσεων δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η εκδότρια 

υπόσχεται στον έμπορο ότι θα του καταβάλει το αντίτιμο των αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες 

                                                 
1 Βλ. Στάμου-Χαρίση, Η πιστωτική κάρτα, 1984, σελ 5 
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θα παρασχεθούν στον κάτοχο, με συμφωνία τήρησης ορίου, έναντι προμήθειας, 

αναλαμβάνοντας συνήθως και τον κίνδυνο μη αποπληρωμής του τιμολογίου σε αυτήν.  

Ο κάτοχος της κάρτας αναλαμβάνει έναντι της εκδότριας τράπεζας την υποχρέωση 

να της καταβάλει εφάπαξ ή τμηματικά την αξία του τιμολογίου στον ορισμένό χρόνο και με 

τον συμφωνημένο τόκο καθώς και την συμφωνημένη ετήσια προμήθεια. Επίσης υποχρεούται 

να ενημερώσει άμεσα την εκδότρια τράπεζα σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της κάρτας 

του. 
 

1.2 Χρεωστική κάρτα 

Χρεωστική κάρτα ονομάζεται η κάρτα, που εκδίδεται από τράπεζα συμβληθείσα με 

ορισμένες επιχειρήσεις, της οποίας ο κάτοχος μπορεί να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του 

μόνο με τις συμβεβλημένες με την εκδότρια τράπεζα επιχειρήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής ο κάτοχος υποχρεούται να εμφανίσει την κάρτα 

του, προκειμένου να προβεί στην αγορά των αγαθών, ενώ η επιχείρηση ελέγχει τα 

ενσωματωμένα στην κάρτα δεδομένα και τα στοιχεία του κατόχου της μέσω ειδικών 

μηχανημάτων, χρεώνοντας αντίστοιχα τον λογαριασμό που διατηρεί ο κάτοχος στην εκδότρια 

τράπεζα. 
 

1.3 Κάρτα αυτόματων αναλήψεων (cash card) 

Η κάρτα αυτόματων αναλήψεων εκδίδεται από ορισμένη τράπεζα αφού απαραίτητη 

προϋπόθεση για την έκδοσή της είναι η τήρηση τραπεζικού λογαριασμού του κατόχου της σε 

αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο η τράπεζα διευκολύνει τον πελάτη της προκειμένου να 

πραγματοποιεί καταθέσεις και αναλήψεις από τα εγκατεστημένα για τον σκοπό αυτό 

αυτόματα ταμειακά μηχανήματα (ΑΤΜ). Η χρήση των ΑΤΜ από τον κάτοχο της κάρτας 

υλοποιεί χωρίς καθυστέρηση την άσκηση συμβατικών δικαιωμάτων, ενώ η εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων επιβεβαιώνεται με την έκδοση απόδειξης από το ΑΤΜ2. 
 

1.4 «Έξυπνες κάρτες» - Ηλεκτρονικό πορτοφόλι3

Οι κάρτες αυτής της μορφής εκδίδονται από ορισμένη τράπεζα και είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με τον τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου τους. Υπάρχουν δύο είδη «έξυπνων 

καρτών»: το ηλεκτρονικό πορτοφόλι και οι προπληρωμένες κάρτες. Το ηλεκτρονικό 

πορτοφόλι είναι η «έξυπνη κάρτα» με μικροτσίπ στην οποία υπάρχει ένα ηλεκτρονικά 

αποθηκευμένο ποσό από την εκδότρια τράπεζα, το οποίο ο κάτοχος της κάρτας χρησιμοποιεί 

                                                 
2 Βλ. Πιτσιρίκο, Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για την κατάρτιση τυπικών δικαιοπραξιών ως ζήτημα 
της σχέσεως έγγραφου τύπου και δικαιοπραξίας, σελ. 390-392 
3 Βλ. Σιδηρόπουλο, Το δίκαιο του διαδικτύου, 2003, σελ. 25, Ν. Ρόκα, Στοιχεία τραπεζικού δικαίου, 
2002, σελ. 95-96, Χριστοδουλόπουλο, Τράπεζες και ηλεκτρονικό εμπόριο, ΔΕΕΤ 2001, 122 επ. 

 46



                                                                                                                Ηλεκτρονικές Κάρτες Πληρωμής 

στις συναλλαγές του με τις επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένες με την εκδότρια τράπεζα. 

Η προπληρωμένη κάρτα χρησιμοποιείται στις συναλλαγές του κατόχου της με επιχειρήσεις 

συμβληθείσες με την συγκεκριμένη εκδότρια τράπεζα. 

Κάθε φορά που ο κάτοχος χρησιμοποιεί την κάρτα του, η επιχείρηση αφαιρεί με 

συγκεκριμένο μηχάνημα από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι το ποσό της αξίας της συναλλαγής. 

Κατόπιν η επιχείρηση έχοντας καταχωρισμένες στο ειδικό μηχάνημα τις συναλλαγές οι 

οποίες έλαβαν χώρα με τη χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού, ζητά από την τράπεζα να την 

εξοφλήσει, μετρητοίς ή με πίστωση, για τα ποσά των συναλλαγών. 

Αν το ηλεκτρονικό πορτοφόλι αδειάσει, τότε ο κάτοχός του μπορεί να το γεμίσει με 

κάποιο ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό του, χρησιμοποιώντας το ΑΤΜ. Αν το ποσό που 

είναι αποθηκευμένο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι δεν χρησιμοποιηθεί, ο κάτοχός του μπορεί 

να το ρευστοποιήσει στην εκδότρια τράπεζα. 

 

2. Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
 

2.1 Λειτουργία της πιστωτικής κάρτας 

Η σημαντικότερη λειτουργία της πιστωτικής κάρτας είναι ότι αντικαθιστά το μετρητό 

χρήμα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Ο κάτοχος της κάρτας δεν καταβάλλει το τίμημα 

των αγαθών ή υπηρεσιών που προμηθεύεται κατά τον χρόνο της συναλλαγής, αλλά μετέπειτα 

κατά τον χρόνο που η εκδότρια τράπεζα αποστέλλει σε αυτόν συγκεντρωτικό λογαριασμό 

των αγορών που πραγματοποιήθηκαν. Μόνο όταν ο κάτοχος εκπληρώσει την συμβατική του 

υποχρέωση για εξόφληση του τιμήματος, επέρχεται απόσβεση της ενοχής4. 

Εξίσου σημαντική λειτουργία της πιστωτικής κάρτας είναι η παροχή πίστωσης. 

Μεταξύ της ημερομηνίας αγοράς των αγαθών και της πληρωμής του αντιτίμου τους στην 

εκδότρια τράπεζα από τον κάτοχο της κάρτας, μεσολαβεί ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Μια τρίτη λειτουργία της πιστωτικής κάρτας είναι η εγγυητική λειτουργία. Αυτή η 

λειτουργία σκοπό έχει την παροχή εγγύησης από τον εκδότη της κάρτας ότι ο τελευταίος θα 

καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά των χρεωστικών αποδείξεων των κατόχων πιστωτικών 

καρτών, με βάση τη σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ του εκδότη και των συμβεβλημένων 

επιχειρήσεων. 
 

2.2 Είδη πιστωτικής κάρτας 

Με κριτήριο τον φορέα έκδοσης της κάρτας οι πιστωτικές κάρτες διακρίνονται σε : i) 

τραπεζικές πιστωτικές κάρτες. Οι κάρτες αυτής της κατηγορίας εκδίδονται μόνο από 

ορισμένη τράπεζα, ii) πιστωτικές κάρτες ειδικών επιχειρήσεων. Εδώ εντάσσονται οι 

                                                 
4 Βλ. Στάμου-Χαρίση, Η πιστωτική κάρτα, 1984, σελ 35-36 
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πιστωτικές κάρτες οι οποίες εκδίδονται από επιχειρήσεις εξουσιοδοτημένες για τον σκοπό 

αυτό. Έτσι εξυπηρετούνται διαχειριστικοί και φορολογικοί σκοποί, ενώ αποφεύγεται και η 

άσκηση αυστηρής κρατικής εποπτείας που επιβάλλεται συνήθως στις τράπεζες5. 

Ανάλογα με το είδος των προσφερόμενων στους κατόχους υπηρεσιών οι πιστωτικές 

κάρτες διακρίνονται σε : i) πιστωτικές κάρτες αγοράς αγαθών, οι οποίες εκδίδονται από 

πολυκαταστήματα, διευκολύνοντας τον καταναλωτή στις αγορές του και εξασφαλίζοντάς του 

ταυτόχρονα και κάποια έκπτωση, ii) πιστωτικές κάρτες παροχής υπηρεσιών. Οι κάρτες αυτής 

της κατηγορίας εκδίδονται από μεγάλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εξυπηρετώντας τον 

τελικό καταναλωτή και κάτοχο της κάρτας (π.χ. κάρτες ενοικίασης αυτοκινήτων, ιατρικών 

υπηρεσιών), iii) πιστωτικές κάρτες μικτής χρήσης, δηλαδή αγαθών και υπηρεσιών. Οι κάρτες 

αυτές αποτελούν συνδυασμό των δύο προηγούμενων κατηγοριών. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν οι κάρτες ξενοδοχείων και εστιατορίων για την εξασφάλιση στους κατόχους τους 

δικαιωμάτων διαμονής και σίτισης. 

Με βάση το κριτήριο λειτουργίας το οποίο μπορούν να εξυπηρετούν οι πιστωτικές 

κάρτες, διακρίνονται σε πιστωτικές κάρτες πληρωμής (πιστωτικές κάρτες του λιανικού 

εμπορίου) και σε κυρίως πιστωτικές6. Στις κυρίως πιστωτικές παρέχεται στον καταναλωτή 

μεγαλύτερη χρονική πίστωση και διευκόλυνση δόσεων, ενώ στις πιστωτικές κάρτες 

πληρωμής, η αποπληρωμή του πιστωθέντος ποσού πρέπει να γίνει εντός χρονικού 

διαστήματος 2-4 εβδομάδων. 

Με κριτήριο τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας οι κάρτες διακρίνονται σε ατομικές ή 

ιδιωτικές και σε επιχειρήσεων ή εταιρικές. Αν πρόκειται για ατομικές, ο εκδότης εκδίδει την 

κάρτα σε ορισμένο φυσικό πρόσωπο που είναι και ο κάτοχος της κάρτας. Αν πρόκειται για 

κάρτες επιχειρήσεων, ο εκδότης συμβάλλεται με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 

προκειμένου να εκδοθούν κάρτες για το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών. Οι υπάλληλοι 

των εταιριών θα χρησιμοποιούν τις κάρτες σε συναλλαγές ή αγορές προϊόντων, για 

λογαριασμό των επιχειρήσεων (επαγγελματικά ταξίδια, συμμετοχή σε σεμινάρια) ή σε κάθε 

άλλου είδους συναλλαγές. 

Οι πιστωτικές κάρτες διακρίνονται σε εθνικές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μέσα στα όρια ενός μόνο κράτους, και σε διεθνείς οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

περισσότερα του ενός κράτη. 

Η πιο σημαντική από νομικής άποψης διάκριση των πιστωτικών καρτών γίνεται με 

κριτήριο την υπαγωγή τους στο διμερές ή στο τριμερές σύστημα. Αν πρόκειται για πιστωτική 

κάρτα του διμερούς συστήματος, η έκδοση γίνεται από τον επιχειρηματία προκειμένου ο 

εκάστοτε κάτοχος να προμηθεύεται από αυτόν προϊόντα ή υπηρεσίες με πίστωση. 

Συμβαλλόμενα μέρη είναι ο κάτοχος και ο εκδότης της κάρτας. Αν πρόκειται για πιστωτική 
                                                 
5 Βλ. Στάμου-Χαρίση, Η πιστωτική κάρτα, 1984, σελ 8-9 
6 Βλ. Στάμου-Χαρίση, Η πιστωτική κάρτα, 1984, σελ 12-13 
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κάρτα του τριμερούς συστήματος, τα συμβαλλόμενα πρόσωπα είναι ο εκδότης της κάρτας, ο 

κάτοχός της και η συμβεβλημένη επιχείρηση, ώστε να εκπληρώνεται ο σκοπός έκδοσης της 

κάρτας και να εξασφαλίζονται τα συμφέροντα όλων των μερών. 
 

2.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πιστωτικής κάρτας 

Από τη σύμβαση της πιστωτικής κάρτας προκύπτουν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα που άπτονται των συμφερόντων και των τριών αναμεμειγμένων προσώπων. 
 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τον κάτοχο 

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα για τον κάτοχο πιστωτικής κάρτας είναι ότι αυτός δεν 

είναι αναγκασμένος να μεταφέρει χρήματα διατρέχοντας τον κίνδυνο απώλειας ή κλοπής 

τους. Αν χαθεί η κάρτα οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον εκδότη ώστε αυτός να προβεί σε 

ακύρωση της κάρτας.  

Ο χρήστης απαλλασσόμενος από τη μεταφορά μετρητών αποφεύγει τον κίνδυνο 

λαθών που μπορεί να συμβούν εις βάρος του κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Η πληρωμή 

των αγορών γίνεται μια φορά κάθε μήνα με μετρητά, επιταγή ή πάγια εντολή χρέωσης του 

τραπεζικού λογαριασμού του κατόχου από την τράπεζα. Έτσι ο κάτοχος της κάρτας 

διευκολύνεται στον μηνιαίο ταμειακό προγραμματισμό του πληρώνοντας σε χρόνο, τόπο ή 

κατά περίπτωση όποτε επιλέξει να καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά.  

Η πιστωτική κάρτα παρέχει επίσης τη δυνατότητα στον κάτοχό της να εφοδιαστεί με 

μετρητά από τον εκδότη οποιαδήποτε στιγμή, δηλαδή να λάβει ορισμένο ποσό από το 

πιστωτικό του όριο, προκειμένου να καλύψει τις ατομικές του ανάγκες. Με τον 

συγκεντρωτικό λογαριασμό τον οποίο λαμβάνει κάθε μήνα, αλλά και τις χρεωστικές 

αποδείξεις μπορεί ο κάτοχος να ελέγχει τις δαπάνες του και να περιορίζεται στις πλέον 

αναγκαίες. Επίσης ο μεγάλος αριθμός των συμβεβλημένων με την τράπεζα επιχειρήσεων 

διευκολύνει τις συναλλαγές του κατόχου με αυτές και ενισχύει την εμπιστοσύνη του ως προς 

αυτές. 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα για τον κάτοχο της κάρτας είναι ότι, λόγω της μεγάλης 

ευχέρειας που του προσφέρει η κάρτα στην απόκτηση αγαθών, πολλές φορές πραγματοποιεί 

αγορές περά από τις πραγματικές του ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες.  

Σοβαρό μειονέκτημα είναι και το γεγονός ότι ενδεχομένως μπορεί να μεσολαβήσει 

μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο κάτοχος αντιληφθεί ότι η κάρτα του έχει χαθεί 

ή κλαπεί, μέχρι τη στιγμή ειδοποίησης του εκδότη της κάρτας. Αυτό σημαίνει ότι στο 

μεσοδιάστημα ο πρώην κάτοχος είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο παράνομης χρήσης της 

κάρτας. 

Σοβαροί κίνδυνοι είναι εκείνοι που σχετίζονται αφενός με την καταχρηστική 

χρησιμοποίηση των δεδομένων της κάρτας από την επιχείρηση και αφετέρου με τη μη 
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προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής από μέρους της επιχείρησης7. Αναφορικά με τον 

πρώτο κίνδυνο η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει πληρωμή συμπληρώνοντας στο παραστατικό 

της συναλλαγής ποσό μεγαλύτερο από το συμφωνηθέν ή να επιτύχει πληρωμή για αγαθά που 

δεν έχουν παραγγελθεί. Σε αυτήν την περίπτωση ο κάτοχος της κάρτας δεν φέρει καμία 

ευθύνη έναντι του εκδότη, καθώς η συμβεβλημένη επιχείρηση ενήργησε πέρα από τα όρια 

της πληρεξουσιότητας που της είχε αυτός παραχωρήσει8. 

Τέλος επειδή οι συμβεβλημένες με τον εκδότη της κάρτας επιχειρήσεις υποχρεούνται 

να καταβάλλουν προμήθεια, για να αντισταθμίσουν το κόστος αυτό αυξάνουν το τίμημα των 

αγαθών ή υπηρεσιών τους. Άρα τα έξοδα για τις προμήθειες μετακυλίονται στον κάτοχο της 

κάρτας. 
 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις 

Ο ισχυρός ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων ωθεί τις επιχειρήσεις 

να παρέχουν πιστώσεις και εκπτώσεις προς τους καταναλωτές με άμεσο σκοπό την αύξηση 

των πωλήσεών τους αλλά και του μεριδίου αγοράς που κατέχουν. Μέσω των πιστωτικών 

καρτών οι επιχειρήσεις έχουν την ευχέρεια να πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους με 

πίστωση εισπράττοντας το αντίτιμο των αγαθών αμέσως από τον εκδότη της κάρτας. Έτσι 

επιτυγχάνεται η διατήρηση υγιών και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

Οι συναλλαγές των επιχειρήσεων με πιστωτικές κάρτες διευκολύνονται 

αποφασιστικά αφού ελαχιστοποιούνται τα λογιστικά τους έξοδα, μειώνονται οι πιθανότητες 

λαθών κατά την είσπραξη και αποφεύγεται ο κίνδυνος κλοπής μετρητών. 

Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις είναι ότι με το σύστημα των 

πιστωτικών καρτών διευρύνεται ο κύκλος εργασιών τους, γιατί αποκτούν νέους πελάτες οι 

οποίοι προσελκύονται από τα πλεονεκτήματα που τους παρέχει η πιστωτική κάρτα. 

Το μοναδικό μειονέκτημα των επιχειρήσεων είναι ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν 

ένα συμφωνηθέν ποσοστό προμήθειας επί του τελικού ποσού του εκάστοτε τιμολογίου 

πωλήσεων στον εκδότη της κάρτας. 
 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τον εκδότη 

Ο εκδότης της πιστωτικής κάρτας έχει σημαντικά πλεονεκτήματα από την έκδοση 

και παραχώρηση της κάρτας. Ειδικότερα έχει δικαίωμα είσπραξης από το αρχικό δικαίωμα 

εγγραφής στην πιστωτική κάρτα και λαμβάνει έσοδα από τις ετήσιες συνδρομές των κατόχων 

και από τις προμήθειες που παρακρατεί από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. 

                                                 
7 Βλ. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σελ. 73 
8 Βλ. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σελ. 82 
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Η εκδότρια τράπεζα δανείζει χρήμα με τα υψηλότερα επιτόκια που υπάρχουν στην 

αγορά χρήματος, καθώς η τιμολογούμενη επισφάλεια του κατόχου πιστωτικής κάρτας είναι 

αρκετά μεγαλύτερη από τις λοιπές μορφές δανείων. 

Σημαντικό μειονέκτημα για τον εκδότη αποτελεί η ανάληψη κινδύνων για ζημιές από 

αφερέγγυους κατόχους ή εξαιτίας της καταχρηστικής χρησιμοποίησης της κάρτας σε 

περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής της κάρτας. 

Ο κίνδυνος της υποκλοπής των δεδομένων της κάρτας στο διαδίκτυο και της δόλιας 

χρησιμοποίησής της από μη νομιμοποιημένους τρίτους, οδήγησε τους εκδότες στη λήψη 

προληπτικών μέτρων και στη χρησιμοποίηση διαφόρων μεθόδων. Τέτοιες μέθοδοι είναι η 

χρήση κωδικού ασφαλείας και η ανάπτυξη συστημάτων κρυπτογράφησης των δεδομένων της 

κάρτας με συνηθέστερο το SSL. 

Εξίσου σημαντικό μειονέκτημα είναι και η καταβολή εξόδων για τη διαχείριση των 

πιστωτικών καρτών, τα οποία όμως αντισταθμίζονται από την πραγματοποίηση κερδών 

εφόσον η πιστωτική κάρτα αποκτήσει καλή φήμη και είναι ευρέως διαδεδομένη. 
 

2.4 Η νομική διάσταση της πιστωτικής κάρτας στο τριμερές σύστημα 

Ο συμβατικός δεσμός που συνδέει τον εκδότη της κάρτας και καθεμιά από τις 

συμβεβλημένες επιχειρήσεις προκύπτει μέσα από τη συνηθισμένη διαδικασία για τη σύναψη 

συμβάσεων κατά τις γενικές διατάξεις του ΑΚ. 

Κατά κανόνα αυξημένο ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης 

έχει ο εκδότης της κάρτας για δύο λόγους. Πρώτον επειδή η αύξηση του αριθμού των 

συμβαλλόμενων επιχειρήσεων συνεπάγεται αύξηση του κύκλου εργασιών και της 

κερδοφορίας του εκδότη μέσω των προμηθειών τις οποίες του καταβάλλουν οι επιχειρήσεις. 

Δεύτερον επειδή το παραπάνω άνοιγμα της αγοράς των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων 

καθιστά τη συγκεκριμένη κάρτα ελκυστικότερη προς τους καταναλωτές. 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον από νομικής και πρακτικής σκοπιάς παρουσιάζει το είδος 

της σύμβασης. Πρόκειται για σύμβαση προσχώρησης9, στην οποία η συμβαλλόμενη 

επιχείρηση καλείται να προσχωρήσει στους γενικούς, στερεότυπους και προδιατυπωμένους 

όρους του έντυπου υποδείγματος που έχει συντάξει ο εκδότης χωρίς να έχει δικαίωμα 

τροποποίησης ή διατύπωσης επιφυλάξεων για το περιεχόμενό τους. Η αποδοχή των ΓΟΣ 

συνεπάγεται την έναρξη ισχύος και την παραγωγή έννομων συνεπειών για τα συμβαλλόμενα 

μέρη. 
 

Υποχρεώσεις της συμβαλλόμενης επιχείρησης 

Η κυριότερη υποχρέωση της συμβαλλόμενης επιχείρησης κατά τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης είναι η αποδοχή της χρησιμοποίησης των πιστωτικών καρτών του εκδότη από 
                                                 
9 Βλ. Στάμου-Χαρίση, Η πιστωτική κάρτα, 1984, σελ 142-143 
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τους κατόχους για αγορά αγαθών και υπηρεσιών χωρίς την άμεση πληρωμή του αντιτίμου. 

Επίσης η επιχείρηση πρέπει να τηρεί και τους παρακάτω όρους. 

Πρώτον τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να χρεώνονται στους κατόχους καρτών 

στις ίδιες τιμές με αυτές που ισχύουν για πελάτες που καταβάλλουν άμεσα σε μετρητά. Έτσι 

αποτρέπεται η εκ πλαγίου αντιστάθμιση της εκάστοτε προμήθειας που επιβάλλει ο εκδότης 

της κάρτας στις συμβαλλόμενες επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να ισχύει και σε περιόδους 

εκπτώσεων. 

Δεύτερον η επιχείρηση απαγορεύεται να χρησιμοποιεί δελεαστικά μέσα (π.χ. παροχή 

έκπτωσης) προκειμένου να ωθήσει τον κάτοχο της κάρτας στην πληρωμή μετρητών, 

πετυχαίνοντας έτσι την αποτροπή χρήσης της κάρτας. Επίσης υποχρεούται να φυλάσσει 

τουλάχιστον για ένα έτος από την ημερομηνία της συναλλαγής τα αντίτυπα των χρεωστικών 

αποδείξεων, με σκοπό την ενδεχόμενη αντιπαραβολή τους με τα αντίστοιχα της τράπεζας. 

Τρίτον η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τις οδηγίες, εγκυκλίους και 

ανακοινώσεις του εκδότη. Σε περίπτωση διαφωνίας της επιχείρησης, της απομένει ο δρόμος 

της καταγγελίας της σύμβασης. 

Τέταρτον αν διατυπωθούν παράπονα από τον κάτοχο της κάρτας για το ποσό της 

χρέωσης ή για την ποιότητα των αγαθών ή υπηρεσιών, η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να 

διευθετήσει το ζήτημα απευθείας με τον κάτοχο της κάρτας. Αν τελικά συμβεί ακύρωση της 

συναλλαγής ή μείωση του τιμήματος, η επιχείρηση οφείλει να μην επιστρέψει χρήματα αλλά 

να εκδώσει στον κάτοχο πιστωτικό σημείωμα και να αποστείλει αντίγραφο στον εκδότη, ο 

οποίος θα χρεώσει την επιχείρηση και θα πιστώσει τον κάτοχο. 
 

Υποχρεώσεις του εκδότη10

Ο εκδότης υποχρεούται να πληρώνει έγκαιρα στη συμβεβλημένη επιχείρηση τα 

οφειλόμενα ποσά που του στέλνει η επιχείρηση σε συμφωνημένα χρονικά διαστήματα και να 

της παρέχει το απαιτούμενο υλικό (π.χ. έντυπα χρεωστικών αποδείξεων) για την σωστή 

λειτουργία του συστήματος. Μια ακόμα υποχρέωση του εκδότη είναι να γνωστοποιεί έγκαιρα 

στις επιχειρήσεις τις ακυρώσεις πιστωτικών καρτών σε περιπτώσεις κλοπής, απώλειας ή 

παράβασης των υποχρεώσεων του κατόχου. 

Απέναντι στον κάτοχο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να του εξασφαλίζει τη 

δυνατότητα να προμηθεύεται, κατά τη διάρκεια ισχύος της κάρτας, αγαθά και υπηρεσίες από 

τις επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένες με τον εκδότη χωρίς άμεση πληρωμή. 
 

Υποχρεώσεις του κατόχου 

Ο κάτοχος πρέπει : i) να χρησιμοποιεί την κάρτα σύμφωνα με τους όρους που 

διέπουν την έκδοση και χρήση της και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή 

                                                 
10 Βλ. Στάμου-Χαρίση, Η πιστωτική κάρτα, 1984, σελ 83-86 και 145-147 
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φύλαξη της κάρτας και των μέσων (π.χ. προσωπικός αριθμός αναγνώρισης ταυτότητας) που 

επιτρέπουν την χρησιμοποίησή της, ii) να ειδοποιήσει άμεσα τον εκδότη μόλις αντιληφθεί : 

την απώλεια ή κλοπή της κάρτας του, τον καταλογισμό στον λογαριασμό του οποιασδήποτε 

συναλλαγής που έγινε παρά τη θέλησή του, τυχόν σφάλμα ή άλλη ανωμαλία στην τήρηση 

του λογαριασμού του από τον εκδότη, iii) να μην καταγράφει τον προσωπικό του αριθμό 

αναγνώρισης ταυτότητας πάνω στην κάρτα ή σε άλλο αντικείμενο που μεταφέρει μαζί με την 

κάρτα. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-INTERNET 

BANKING 
 

Η καταλυτική παρουσία των νέων τεχνολογιών στην οικονομική ζωή έχει επηρεάσει 

και τον τραπεζικό τομέα. Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, τηλεματική, τηλεαγορές είναι 

όροι με τους οποίους ερχόμαστε πολλές φορές αντιμέτωποι κατά τη διεκπεραίωση 

τραπεζικών συναλλαγών. Το μέλλον των τραπεζών αποδεσμεύεται όλο και περισσότερο από 

τις ουρές στα ταμεία καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν επιτρέπει στους πελάτες των 

τραπεζών να περιμένουν επί μακρόν για να πραγματοποιήσουν μια απλή τραπεζική 

συναλλαγή. Με τη χρήση μέσων όπως τα ΑΤΜ, το διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία οι 

τράπεζες προσπαθούν να αποκτήσουν νέους τρόπους επαφής με τους πελάτες τους. Η 

ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και η ευκολία στη χρήση που έχει επιτευχθεί είναι ο 

βασικότερος παράγοντας επιτυχίας της ηλεκτρονικής τραπεζικής στις καθημερινές 

συναλλαγές. 

 

1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ E-BANKING 
 

Το internet banking έχει μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες μορφές e-

banking. Μέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή μπορεί ο καθένας γρήγορα, εύκολα και 

κυρίως 24 ώρες το 24ωρο να πραγματοποιεί τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές. 

Για παράδειγμα μπορεί να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση του ΧΑΑ και να δει τις τιμές 

όλων των μετοχών. Η μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς εξασφαλίζει τη γρήγορη εξυπηρέτησή 

του. Εξάλλου ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει εύκολα πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες 

που προσφέρουν οι τράπεζες. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής 

με modem και μια σύνδεση στο internet. 

Τα τραπεζικά προϊόντα που προσφέρονται με ηλεκτρονικό τρόπο επιδοτούνται από 

τις τράπεζες, καθώς τα επιτόκιά τους είναι καλύτερα από αυτά που προσφέρονται στα 

καταστήματα. Ειδικότερα τα καταθετικά προϊόντα που προσφέρονται αποκλειστικά προς 

τους χρήστες του διαδικτύου έχουν υψηλότερο επιτόκιο από αυτά που προσφέρονται από τα 

τραπεζικά γκισέ. Επίσης τα δάνεια μέσω διαδικτύου έχουν χαμηλότερο επιτόκιο. Οι τράπεζες 

με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές εργασίες μειώνουν σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος και 

έτσι μπορούν να πωλούν φθηνότερα τα προϊόντα τους. Υπολογίζεται ότι μια τραπεζική 

συναλλαγή κοστίζει στις τράπεζες τέσσερις ως πέντε φορές ακριβότερα όταν 

πραγματοποιείται μέσω του παραδοσιακού δικτύου από ότι μέσω του διαδικτύου. Σε γενικές 
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γραμμές τα λειτουργικά έξοδα μιας ηλεκτρονικής τράπεζας υπολογίζονται περίπου στο μισό 

αυτών μιας συμβατικής. 

Η τραπεζική από απόσταση λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις στο εξωτερικό όπου οι 

ηλεκτρονικές τράπεζες αυξάνονται με καταιγιστικούς ρυθμούς προσελκύοντας στα 

ηλεκτρονικά γκισέ όλο και περισσότερους καταναλωτές. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Γερμανικής Ένωσης Τραπεζών, πάνω από το 40% των Γερμανών που κάνουν χρήση του 

διαδικτύου πραγματοποιούν διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές. Η αγορά των ΗΠΑ 

κατέχει τα πρωτεία στη χρήση του διαδικτύου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, με 

αποτέλεσμα οι εικονικές τράπεζες στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία 

χρόνια. Υπολογίζεται ότι 23 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν πρόσβαση σε κάποια 

διαδικτυακή τραπεζική υπηρεσία. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
 

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ορίζει την ηλεκτρονική τραπεζική ως «οποιαδήποτε 

εμπορική συναλλαγή που διεξάγεται μεταξύ της τράπεζας και των πελατών της διαμέσου 

ηλεκτρονικών δικτύων και βοηθάει ή οδηγεί στην πώληση τραπεζικών υπηρεσιών και 

προϊόντων». 

Προς το παρόν οι ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές στην Ελλάδα 

βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Οι περισσότερες εμπορικές τράπεζες μέσω της ηλεκτρονικής 

τους σελίδας δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να : 

• Δίνουν εντολές στην τράπεζα για εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, 

ΟΤΕ), πιστωτικών καρτών και προσωπικών δανείων σε συγκεκριμένη ημερομηνία. 

• Πραγματοποιούν εξοφλήσεις λογαριασμών δημοσίου (π.χ. ΦΠΑ). 

• Δίνουν εντολές στην τράπεζα για μεταφορά χρημάτων από έναν λογαριασμό σε 

άλλον σε συγκεκριμένη ημερομηνία. 

• Πληροφορούνται για τα υπόλοιπα και τους τόκους των λογαριασμών τους. 

• Αποθηκεύουν τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασμών και των καρτών τους 

ώστε να έχουν έλεγχο των οικονομικών τους. 

• Πληροφορούνται για τις τιμές συναλλάγματος. 

• Ενημερώνονται για τις τιμές μετοχών του ΧΑΑ καθώς και για τους δείκτες τιμών 

μετοχών. 

• Εκδώσουν ηλεκτρονική απόδειξη των συναλλαγών τους. 

• Εκδώσουν τραπεζική επιταγή. 

• Κάνουν αίτηση για πιστωτική κάρτα και δάνεια. 
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3. ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Το μεγαλύτερο μέρος των επιπτώσεων της τεχνολογικής επανάστασης στον τομέα 

της διαχείρισης των πληροφοριών φαίνεται ότι έχει απορροφηθεί από τα τραπεζικά 

συστήματα των οικονομικά ισχυρών χωρών, με αποτέλεσμα οι καθημερινές τραπεζικές 

εργασίες να διαφέρουν εντελώς από εκείνες προ δεκαπενταετίας. 

Η ηλεκτρονική τραπεζική διαδικτύου αλλάζει δραστικά την υφιστάμενη οργανωτική 

δομή των παραδοσιακών τραπεζικών σχημάτων οδηγώντας σε πιο ευέλικτες εργασιακές 

σχέσεις και σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση της υπάρχουσας υποδομής. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις αναμορφώνουν και το τοπίο του τραπεζικού ανταγωνισμού 

τόσο από την πλευρά της ζήτησης (οι πελάτες μπορούν ευκολότερα να συγκρίνουν 

προϊόντα), όσο και από την πλευρά της προσφοράς (τα εμπόδια εισόδου στην τραπεζική 

αγορά υποχωρούν αφού οι διαδικτυακές τράπεζες έχουν πολύ μικρότερο κόστος 

εγκατάστασης). 

Βέβαια η ηλεκτρονική τραπεζική δημιουργεί και κάποιους κινδύνους. Κινδύνους 

σχετικούς με την τεχνολογία (π.χ. κίνδυνος επένδυσης σε τεχνολογίες που μπορεί να 

απαξιωθούν σύντομα) αλλά και νομικούς κινδύνους που πηγάζουν από τις δυσκολίες στον 

έλεγχο της ασφάλειας των συναλλαγών στο διαδίκτυο. 
 

3.1 Phone banking και mobile banking 

Ένα νέο στοιχείο στον χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι η προσφορά των 

τραπεζικών υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου. Οι τραπεζικές συναλλαγές μπορούν να γίνουν από 

όποιο μέρος κι αν βρίσκεται ο πελάτης με ένα τηλεφώνημα. Ισχύουν όλες οι υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής τραπεζικής που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η σύνδεση με την τράπεζα είναι 

εύκολη και γίνεται ακολουθώντας απλές οδηγίες μέσω του τηλεφώνου. 

Ένας άλλος εξελισσόμενος τομέας της ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι ο τομέας του 

mobile banking με τον οποίο είναι δυνατή η επικοινωνία του προσώπου με την τράπεζα μέσω 

του κινητού τηλεφώνου με τη μορφή γραπτών μηνυμάτων και τεχνολογίας WAP. Με αυτόν 

τον τρόπο παρέχονται όλες οι προβλεπόμενες από την ηλεκτρονική τραπεζική υπηρεσίες. 

 

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

4.1 Γενικά 

Στη σχέση του πελάτη με την τράπεζα υπάρχει έντονο το στοιχείο της εμπιστοσύνης 

και όπως έχει αποδειχθεί οι πελάτες των τραπεζών είναι ιδιαίτερα συντηρητικοί. Αυτό 

φαίνεται και από την προτίμηση των πελατών στα γκισέ σε σχέση με τα ΑΤΜ. Τραπεζικές 

υπηρεσίες όπως το phone banking δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ακόμη οι 
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θεωρίες για κατάργηση του τραπεζικού καταστήματος αποδεικνύεται ότι είχαν έντονο το 

στοιχείο της υπερβολής. 

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην ηλεκτρονική τραπεζική, επειδή απουσιάζει η 

φυσική επαφή με πρόσωπα εμπιστοσύνης, υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης μηχανισμών που θα 

αποδεικνύουν ότι το πρόσωπο με το οποίο πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η συναλλαγή είναι 

όντως το δηλούμενο στην συναλλαγή πρόσωπο. Απαιτείται δηλαδή η ύπαρξη ενός 

οργανισμού πιστοποίησης με σκοπό την επικύρωση της αυθεντικότητας της ταυτότητας του 

ατόμου ή της επιχείρησης και την τήρηση στοιχείων για την πραγματοποιηθείσα οικονομική 

πράξη. 

Οι ηλεκτρονικές επιθέσεις στα μηχανογραφικά συστήματα των τραπεζών και των 

επιχειρήσεων εγκυμονούν κινδύνους, όπως καταστροφές υλικού και λογισμικού, 

καθυστερήσεις, ματαιώσεις συναλλαγών, χρηματικά κόστη και κακή φήμη. Ο μόνος τρόπος 

αντιμετώπισης των κινδύνων είναι η συνεχής εκπαίδευση των υπευθύνων ασφαλείας των 

συστημάτων των τραπεζών και των επιχειρήσεων και η συνεχής τεχνολογική βελτίωση των 

συστημάτων ασφαλείας. Ένα σύστημα συναλλαγών θεωρείται ασφαλές όταν : i) λειτουργεί 

απρόσκοπτα, δηλαδή εκτός προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας, ii) διασφαλίζει το ότι 

κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης των μηνυμάτων που αποστέλλονται στους 

συναλλασσόμενους, iii) παρέχει σε κάθε συναλλασσόμενο κάποιο μέσο εξακρίβωσης της 

ταυτότητας της οντότητας με την οποία συναλλάσσεται, iv) διασφαλίζει το αναλλοίωτο των 

μηνυμάτων των συναλλασσομένων και v) διασφαλίζει σε κάθε συναλλασσόμενο το ότι η 

οντότητα με την οποία συναλλάσσεται δε θα αρνηθεί ότι έγινε μεταξύ τους συναλλαγή. 

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για την καθιέρωση πολιτικής ασφάλειας 

συστημάτων είναι η ανάλυση κινδύνου πριν από την εκδήλωση ηλεκτρονικής επίθεσης. Τα 

πιο σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν στο στάδιο της ανάλυσης κινδύνου 

είναι τα εξής : i) ποιοι πόροι πρέπει να προστατευθούν και από ποιον; ii) ποιο είναι το κόστος 

μιας πιθανής παραβίασης; iii) ποιο είναι το κόστος της ασφάλειας; iv) ποια είναι η 

πιθανότητα παραβίασης; Έχοντας αυτά τα δεδομένα μπορεί να υπολογισθεί η συνολική 

πιθανότητα παραβίασης του συστήματος και ο λόγος του κόστους παραβίασης προς το 

κόστος ασφάλειας. 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά μιας σωστής πολιτικής ασφάλειας είναι :  

• Να σχεδιάζεται σύμφωνα με την πραγματικότητα της καθημερινής λειτουργίας της 

επιχείρησης καθώς επίσης και με την κατεύθυνση της στρατηγικής της. 

• Να είναι εύκολα κατανοητή από τους υπαλλήλους της επιχείρησης. 

• Να «διαφημίζεται» αρκετά μέσα στην επιχείρηση. 

• Να είναι αρκετά συγκεκριμένη αντιμετωπίζοντας τις αιτίες και όχι τα συμπτώματα. 

• Να αναβαθμίζεται συχνά και να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. 
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Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό και χρήση των 

κατάλληλων εργαλείων υλοποίησής της. Τα κύρια εργαλεία είναι τα ψηφιακά πιστοποιητικά, 

η ψηφιακή υπογραφή, η κρυπτογράφηση, τα SSL, οι κωδικοί πρόσβασης και οι έξυπνες 

κάρτες (smart cards). 
 

4.2 Ψηφιακά πιστοποιητικά 

Κατά την πολιτική ασφάλειας ενός συστήματος συναλλαγών είναι απαραίτητη  η 

εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι το ωριμότερο 

εργαλείο ταυτοποίησης των χρηστών ενός συστήματος συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Ένα 

ψηφιακό πιστοποιητικό περιέχει τα στοιχεία του κατόχου του και το δημόσιο κλειδί του. 

Το δημόσιο και το ιδιωτικό κλειδί είναι ένα συμπληρωματικό ζεύγος στοιχείων 

(μοναδικά για κάθε συνδυασμό χρήστη-υπολογιστή) στο οποίο στηρίζεται η διαδικασία της 

κρυπτογράφησης. Η διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών πρέπει να επικυρώνεται 

από μια εκδίδουσα αρχή. 
 

4.3 Ψηφιακή υπογραφή 

Είναι ο συνδυασμός ενός μηνύματος προκύπτοντος από την επεξεργασία του 

πιστοποιητικού με κάποιον αλγόριθμο και με το ιδιωτικό κλειδί του υπολογιστή. Η ασφαλής 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δύο μερών εξασφαλίζεται από την ύπαρξη ενός ιδιωτικού και 

ενός δημόσιου κλειδιού για κάθε μέρος. 
 

4.4 Κρυπτογράφηση και SSL 

Η εγγενής αδυναμία του πρωτοκόλλου TCP/IP, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 

δεδομένων, αντιμετωπίζεται με την κρυπτογράφηση των διακινούμενων πληροφοριών, έτσι 

ώστε ακόμα κι αν κάποιος τις καταγράψει να μην μπορεί να τις αποκρυπτογραφήσει ή να τις 

μεταβάλλει. Το πρωτόκολλο που φροντίζει για τη μετάδοση κρυπτογραφημένων 

πληροφοριών λέγεται SSL. 
 

4.5 Κωδικοί πρόσβασης και έξυπνες κάρτες (smart cards) 
Με τη λεγόμενη έξυπνη κάρτα η ηλεκτρονικά αποθηκευμένη στην κάρτα αξία 

αγοράζεται από τον χρήστη και μειώνεται μετά από κάθε χρήση της κάρτας για την 

πραγματοποίηση πληρωμών. Εκτός από την έξυπνη κάρτα μέσο αποθήκευσης μπορεί να 

είναι και η μνήμη ενός Η/Υ. Πρόκειται για μορφές του λεγόμενου ηλεκτρονικού χρήματος. 

Ο συνδυασμός κωδικών πρόσβασης και έξυπνων καρτών κερδίζει έδαφος καθώς οι 

περισσότεροι κατασκευαστές περιφερειακών (π.χ. πληκτρολόγια) ενσωματώνουν αναγνώστες 

στα προϊόντα τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τις συσκευές αναγνώρισης αποτυπωμάτων. 
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Άλλα φυσικά χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση είναι η 

ίριδα του ματιού και η φωνή. 

Παρόλο που στην ηλεκτρονική τραπεζική απουσιάζει η φυσική επαφή με πρόσωπα 

εμπιστοσύνης, με τις νέες μεθόδους διασφάλισης των συναλλαγών, ο φόβος που προκαλεί η 

έλλειψη ασφάλειας στις συναλλαγές σταδιακά θα εξαλειφθεί. 

 

5. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ INTERNET BANKING 
 

5.1 Τραπεζική Νομοθεσία 

Η ηλεκτρονική τραπεζική  υπάγεται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας και τις 

οδηγίες της ΕΕ για τα πιστωτικά ιδρύματα. Σε αυτήν εφαρμόζονται η νομοθεσία για την 

εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι διατάξεις για τον περιορισμό του σκοπού και των 

ποσοστών συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα ή της 

συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλες επιχειρήσεις και οι διατάξεις για τη 

δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων. 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής ρυθμίζονται και από την οδηγία 2000/31 για 

το ηλεκτρονικό εμπόριο η οποία εισάγει την αρχή του «κράτους προέλευσης». Συνεπώς και 

το internet banking υπάγεται στην τραπεζική νομοθεσία του κράτους προέλευσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών στο 

διαδίκτυο διέπεται από την ελληνική και κοινοτική τραπεζική και χρηματοπιστωτική 

νομοθεσία. Αφενός εφαρμόζεται και ο ν. 2076/1992 για τα χρηματοδοτικά και πιστωτικά 

ιδρύματα και αφετέρου εφαρμόζεται ο ν 2396/1996 για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

Στις συναλλαγές του internet banking εφαρμόζονται και οι κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες 

ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Για την εξ’ αποστάσεως εμπορία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους 

καταναλωτές εξεδόθη η οδηγία 20002/65/ΕΚ. Η ενσωμάτωση της οδηγίας στο ελληνικό 

δίκαιο θα ολοκληρώσει το νομικό πλέγμα προστασίας του καταναλωτή στις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 
 

5.2 Η οδηγία 2002/65/ΕΚ 

Στο προοίμιο της οδηγίας αναφέρεται ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση 

αδιακρίτως στο ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που διατίθενται 

στην Κοινότητα ώστε να μπορούν να επιλέγουν τις κατάλληλες για τις ανάγκες τους. 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελευθερία επιλογής των καταναλωτών, είναι απαραίτητο 

ένα υψηλό επίπεδο προστασίας τους, ώστε να βελτιώνεται η εμπιστοσύνη τους στην εξ’ 

αποστάσεως πώληση. 
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Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λόγω του άυλου χαρακτήρα τους προσφέρονται 

κατ’ εξοχήν για εξ’ αποστάσεως πώληση. Η θέσπιση νομικού πλαισίου για την εξ’ 

αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αυξάνει την εμπιστοσύνη του 

καταναλωτή στη χρησιμοποίηση των νέων τεχνικών εξ’ αποστάσεως εμπορίας 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Η εξ’ αποστάσεως σύμβαση που περιλαμβάνει διαδοχικές πράξεις ή διακριτές 

πράξεις της αυτής φύσεως που κλιμακώνονται χρονικά μπορεί να χαρακτηρίζεται νομικά με 

διαφορετικούς τρόπους στα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι όμως σημαντικό η οδηγία να 

εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. 

Μια «αρχική συμφωνία παροχής υπηρεσίας» μπορεί να είναι π.χ. το άνοιγμα ενός 

τραπεζικού λογαριασμού. «Πράξεις» μπορούν να είναι η ανάληψη ή η κατάθεση μετρητών 

προς ή από τον τραπεζικό λογαριασμό. Όταν στην αρχική συμφωνία παροχής υπηρεσίας 

προστεθεί ένα νέο στοιχείο (π.χ. χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μαζί με 

υφιστάμενο τραπεζικό λογαριασμό), αυτό δεν συνιστά «πράξη» αλλά πρόσθετη σύμβαση 

στην οποία εφαρμόζεται η οδηγία. 
 

Ορισμοί 

Σύμβαση εξ’ αποστάσεως είναι κάθε σύμβαση που αφορά χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες και συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή στο πλαίσιο 

συστήματος εξ’ αποστάσεως πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, που οργανώνεται από τον 

προμηθευτή και ο οποίος χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τη σύμβαση αυτή ένα ή 

περισσότερα μέσα επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης. 

Εδώ υπάγονται οι συμβάσεις παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που συνάπτονται στο 

διαδίκτυο. 

Ως προμηθευτής νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου το οποίο, στα πλαίσια της επαγγελματικής ή εμπορικής του δραστηριότητας, παρέχει 

υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων εξ’ αποστάσεως. 

Ως καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, στα πλαίσια συμβάσεων 

εξ’ αποστάσεως, ενεργεί για σκοπούς εκτός του πεδίου της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. 

Ως μέσο επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως νοείται κάθε μέσο το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτοπρόσωπη παρουσία του προμηθευτή και 

του καταναλωτή, για την εξ’ αποστάσεως εμπορία υπηρεσίας μεταξύ των μερών αυτών. 

Ως φορέας μέσου επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως νοείται κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα 

συνίσταται στη διάθεση ενός ή περισσοτέρων μέσων επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως στους 

προμηθευτές. 
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Υποχρέωση πληροφόρησης 

Η χρησιμοποίηση μέσων επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως δεν πρέπει να οδηγούν σε 

περιορισμό των πληροφοριών που παρέχονται στον πελάτη. Η οδηγία καθορίζει απαιτήσεις 

οι οποίες αποβλέπουν στην επαρκή ενημέρωση του καταναλωτή τόσο πριν όσο και μετά τη 

σύναψη της σύμβασης. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης θα πρέπει να παρέχονται στον 

καταναλωτή οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορεί να εκτιμήσει ορθά την 

χρηματοοικονομική υπηρεσία που του προτείνουν. Ο προμηθευτής πρέπει να υποδεικνύει 

ρητά για πόσο χρόνο ισχύει αμετάβλητη η προσφορά του. 

Ο καταναλωτής πριν δεσμευθεί από την εξ’ αποστάσεως σύμβαση λαμβάνει τις 

πληροφορίες που αφορούν τον προμηθευτή, τη χρηματοοικονομική υπηρεσία, τη σύμβαση 

εξ’ αποστάσεως (ύπαρξη ή μη δικαιώματος υπαναχώρησης, ελάχιστη διάρκεια σύμβασης, 

δικαίωμα πρόωρης λύσης της σύμβασης). Επίσης λαμβάνει πληροφορίες για την ύπαρξη ή μη 

εξωδικαστικών διαδικασιών υποβολής ενστάσεων και προσφυγών καθώς και για την ύπαρξη 

κεφαλαίων εγγύησης ή άλλων ρυθμίσεων για την παροχή αποζημιώσεων. 

Αν πρόκειται για επικοινωνία με φωνητική τηλεφωνία, πρέπει να δηλώνεται στην 

αρχή της συνομιλίας η ταυτότητα του προμηθευτή και ο εμπορικός σκοπός του 

τηλεφωνήματος. Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης του καταναλωτή πρέπει να παρέχονται 

οι παρακάτω πληροφορίες : i) η ταυτότητα του προσώπου που έρχεται σε επαφή με τον 

καταναλωτή και η σχέση του με τον προμηθευτή, ii) η περιγραφή των κυριότερων στοιχείων 

της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας, iii) το συνολικό τίμημα που πρέπει να πληρώσει ο 

καταναλωτής συμπεριλαμβανομένων και των φόρων που εισπράττονται μέσω του 

προμηθευτή. Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί το τίμημα, τότε πρέπει να παρέχεται η βάση 

υπολογισμού του, iv) μνεία της ενδεχόμενης ύπαρξης άλλων φόρων που δεν εισπράττονται 

μέσω του προμηθευτή και δεν χρεώνονται από αυτόν και v) η ύπαρξη ή μη δικαιώματος 

υπαναχώρησης καθώς και η διάρκεια και οι προϋποθέσεις άσκησής του, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το ποσό που ίσως υποχρεούται να πληρώσει ο 

καταναλωτής. 
 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης 

Στην οδηγία καθιερώνεται δικαίωμα υπαναχώρησης για τον καταναλωτή μέσα σε 14 

ημέρες. Η προθεσμία παρατείνεται σε 30 ημέρες για συμβάσεις εξ’ αποστάσεως με 

αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής και για πράξεις που αφορούν σε ατομικές συντάξεις. Το 

δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται : i) σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η τιμή των 

οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της κεφαλαιαγοράς, επί των οποίων ο προμηθευτής δεν 

έχει καμία επίδραση και μπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας 

υπαναχώρησης, ii) σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόμοια 

βραχυπρόθεσμα συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη του ενός μηνός, iii) σε συμβάσεις των 
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οποίων η εκτέλεση ολοκληρώθηκε πλήρως και από τα δύο μέρη με ρητή αίτηση του 

καταναλωτή, πριν αυτός ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο (CD-ROM, 

DVD, σκληρός δίσκος) που τίθεται στη διάθεση του προμηθευτή και στο οποίο αυτός έχει 

πρόσβαση. Αν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να υποχρεωθεί να 

πληρώσει μόνο για τη χρηματοοικονομική υπηρεσία που του έχει όντως παράσχει ο 

προμηθευτής. Το πληρωτέο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό ανάλογο με την έκταση της 

υπηρεσίας που ήδη παρασχέθηκε και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι τέτοιο που να 

μπορεί να εκληφθεί ως ποινή. 

Τα κράτη-μέλη, με σκοπό οι προμηθευτές να τηρούν τις εθνικές διατάξεις, μπορούν 

να ορίζουν ότι ο καταναλωτής επιτρέπεται να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή 

χωρίς έξοδα και ποινές. 
 

Μη αιτηθείσες υπηρεσίες 

Στο άρθρο 9 της οδηγίας θεσπίζεται η απαγόρευση της παροχής χρηματοοικονομικής 

υπηρεσίας σε καταναλωτή χωρίς την ύπαρξη προηγούμενου αιτήματός του, όταν η παροχή 

περιλαμβάνει αίτηση για άμεση ή μεταγενέστερη πληρωμή. 
 

Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων 

Οι διατάξεις της οδηγίας έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα και δεν χωρεί παραίτηση του 

καταναλωτή από τα δικαιώματά του. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

Με τον όρο ηλεκτρονικές διατραπεζικές πληρωμές (ΗΔΠ) χαρακτηρίζεται η εν όλω ή 

εν μέρει υποκατάσταση των παραδοσιακών τεχνικών μεταβίβασης κεφαλαίων (επιταγής ή 

άλλου εγγράφου) με σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των υφιστάμενων 

μέσων πληρωμής. Υπό αυτήν την έννοια οι ΗΔΠ δεν καθιερώνουν έναν νέο τρόπο πληρωμής 

αλλά χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας με σκοπό την αποϋλοποίηση των 

τραπεζικών πληρωμών. Το διαφοροποιητικό στοιχείο που εισάγουν οι ΗΔΠ είναι η χρήση 

ηλεκτρονικών τεχνικών είτε κατά το στάδιο διαβίβασης των σχετικών εντολών πληρωμής 

είτε κατά το στάδιο της διενέργειας των αναγκαίων χρεοπιστώσεων. 

Στον εννοιολογικό προσδιορισμό των ΗΔΠ εντάσσεται και το στοιχείο του 

συμψηφισμού των απαιτήσεων που προκύπτουν από τη διεκπεραίωση των εντολών 

πληρωμής μεταξύ των τραπεζών. Η ρύθμιση του συμψηφισμού είναι δυνατόν να 

καταλλείπεται στην πρωτοβουλία των μερών του συστήματος ΗΔΠ. Τα μέλη μπορούν να 

καταρτίσουν διμερείς μεταξύ τους συμφωνίες σχετικά με την απόσβεση των απαιτήσεων. 

Επιπλέον η ραγδαία εξάπλωση και μαζική χρήση της πληροφορικής και των 

σύγχρονων τεχνολογιών επιτρέπουν την ηλεκτρονική επικοινωνία και διαβίβαση εντολών 

πληρωμής όχι μόνο μεταξύ τραπεζών αλλά και μεταξύ πελάτη και τράπεζας. Στο ίδιο πλαίσιο 

κινούνται και οι σύγχρονες μορφές διαβίβασης εντολών μέσω του telephone banking και του 

on-line banking1. 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων ΗΔΠ είναι η δυνατότητά τους να 

περιλαμβάνουν τόσο «κανόνες συστήματος» όσο και «κανόνες δικαίου», χωρίς να είναι 

υποχρεωτική η συνύπαρξή τους με την εξής παρατήρηση : ενώ οι «κανόνες συστήματος» 

εγγυώνται ότι κάθε εντολή πληρωμής θα κωδικοποιείται κατά ορισμένο τρόπο, θα 

συνοδεύεται από αύξοντες αριθμούς κλπ, οι «κανόνες δικαίου» ρυθμίζουν τις έννομες 

σχέσεις των μετεχόντων στη συναλλαγή. 

 

1. ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 

1.1 Πιστωτικές και χρεωστικές 

Αν η ΗΔΠ πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του οφειλέτη με σκοπό την πίστωση 

του λογαριασμού του δανειστή, λέγεται πιστωτική. Αν γίνεται με πρωτοβουλία του δανειστή 

με σκοπό την είσπραξη απαιτήσεών του με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού του 

οφειλέτη, ονομάζεται χρεωστική (π.χ. είσπραξη ασφαλίστρων με χρέωση του λογαριασμού 

του ασφαλιζόμενου). 
                                                 
1 Βλ. Χρυσάνθη, Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, 1997, σελ. 
118-123 
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1.2 Μεμονωμένες και διαρκείς 

Με κριτήριο τη φύση της κύριας ενοχής οι ΗΔΠ διακρίνονται σε μεμονωμένες και 

διαρκείς. Μεμονωμένη χαρακτηρίζεται η εντολή πληρωμής όταν αφορά σε μια 

εξατομικευμένη χρηματική ενοχή. Αν πρόκειται για διαρκή χρηματική ενοχή, όπου η 

εκπλήρωση γίνεται με διαδοχικές χρηματικές παροχές (π.χ. καταβολή ασφαλίστρων), τότε η 

εντολή πληρωμής ονομάζεται διαρκής2. 
 

1.3 Εμπορικές και καταναλωτικές 

Ένα άλλο κριτήριο είναι η εμπορική ή μη ιδιότητα των εμπλεκομένων προσώπων. Αν 

η ΗΔΠ πραγματοποιείται μεταξύ τραπεζών αποκλειστικά ή μεταξύ επιχειρήσεων προς 

εξόφληση χρεών, που απορρέουν από τις μεταξύ τους έννομες σχέσεις, τότε η εντολή 

πληρωμής χαρακτηρίζεται εμπορική. Αν η ΗΔΠ γίνεται με χρήση πιστωτικής κάρτας, τότε 

ονομάζεται καταναλωτική. 
 

1.4 Εντολές έγγραφες και αποϋλοποιημένες 

Στοιχείο του χαρακτηρισμού ενός συστήματος ΗΔΠ ως ηλεκτρονικού δεν είναι η 

πραγματοποίηση όλων των σταδίων μεταβίβασης μιας εντολής πληρωμής με ηλεκτρονικές 

τεχνικές. Αν ισχύει αυτό τότε πρόκειται για τις λεγόμενες αμιγώς αποϋλοποιημένες εντολές 

πληρωμής, οι οποίες αποτελούν και το ζητούμενο στις σύγχρονες διατραπεζικές συναλλαγές. 
 

1.5 Το κριτήριο του τρόπου διεκπεραίωσης της διατραπεζικής πληρωμής 

Αν τόσο ο οφειλέτης όσο και ο δανειστής διατηρούν λογαριασμό στο ίδιο 

υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας, η συναλλαγή χαρακτηρίζεται ως Intra-Branch. Εδώ η 

εκτέλεση της εντολής πληρωμής του οφειλέτη μπορεί να γίνει μόνο από το υποκατάστημα 

στο οποίο τηρούνται οι σχετικοί λογαριασμοί. Αν ο δανειστής και ο οφειλέτης διατηρούν 

λογαριασμούς σε διαφορετικά υποκαταστήματα της ίδιας τράπεζας, τότε η εντολή πληρωμής 

χαρακτηρίζεται ως Inter-Branch. Στην προκειμένη περίπτωση η εντολή του οφειλέτη 

διαβιβάζεται στο κεντρικό κατάστημα της τράπεζας στο οποίο τηρούνται οι λογαριασμοί που 

τηρούνται σε όλα τα υποκαταστήματα. Και στις δύο παραπάνω κατηγορίες η διεκπεραίωση 

της εντολής αποτελεί εσωτερική υπόθεση της τράπεζας. Απεναντίας συνεργασία μεταξύ 

τραπεζών λαμβάνει χώρα στην Inter-Bank ΗΔΠ, όπου δανειστής και οφειλέτης διατηρούν 

λογαριασμούς σε διαφορετικές τράπεζες. Αυτή η μορφή διατραπεζικής συνεργασίας 

δημιουργεί το πρόβλημα των δικτύων επικοινωνίας μεταξύ των τραπεζών, τα οποία 

διακρίνονται σε «κλειστά» και «ανοικτά». 

                                                 
2 Βλ. Χρυσάνθη, Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, 1997, σελ. 121 
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Στο «ανοικτό» δίκτυο συμμετέχει αδιάκριτα κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπό δύο 

όρους : πρώτον να διαθέτει τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά μέσα και δεύτερον να αποδέχεται 

τους τεχνικούς και συμβατικούς κανόνες του εκάστοτε συστήματος. Η εντολή στο ανοικτό 

δίκτυο μπορεί να διαβιβαστεί μέσω των κοινών τηλεπικοινωνιακών γραμμών με το τηλέφωνο 

ή την τηλεομοιοτυπία. Απεναντίας στο «κλειστό» σύστημα τα μέλη είναι περιορισμένα και 

επιλέγονται με διάφορα κριτήρια (π.χ. πιστοληπτικής ικανότητας, τόπου εγκατάστασης κλπ), 

ενώ η διαβίβαση των εντολών γίνεται με τη χρήση ειδικών τηλεπικοινωνιακών γραμμών και 

μέσω κωδικοποιημένων μηνυμάτων. 
 

1.6 ΗΔΠ σε «κλειστό» σύστημα στο οποίο δεν ανήκει η εντελλόμενη τράπεζα με 

ή χωρίς συμμετοχή ανταποκρίτριας τράπεζας μέλους τους συστήματος 

Αν μια τράπεζα δεν είναι μέλος ενός «κλειστού» συστήματος μπορεί να διενεργήσει 

τις συναλλαγές της μέσω κάποιας τρίτης ανταποκρίτριας τράπεζας η οποία παίζει το ρόλο του 

διαμεσολαβητή και ανήκει στο «κλειστό» σύστημα. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και συχνότερα η απευθείας (χωρίς 

διαμεσολάβηση τρίτης τράπεζας) πρόσβαση τραπεζών-μη μελών σε κλειστά δίκτυα. Η 

δυνατότητα αυτή συνίσταται στην άμεση διαβίβαση εντολών πληρωμής χωρίς τη 

μεσολάβηση τράπεζας-μέλους. Στον τραπεζικό συμψηφισμό που ακολουθεί δε συμμετέχει η 

τράπεζα-μη μέλος αλλά κάποια τράπεζα που έχει αναλάβει την υποχρέωση αντιπροσώπευσης 

συμψηφισμού. 

Επίσης γίνεται διάκριση ανάμεσα σε τράπεζες-μη μέλη, οι οποίες αποκτούν τη 

δυνατότητα να διαβιβάζουν απευθείας εντολές πληρωμής από τα τερματικά τους χωρίς όμως 

να μετέχουν στον συμψηφισμό και χαρακτηρίζονται ως «απλά μέλη», ενώ αν διαθέτουν και 

την τελευταία δυνατότητα είναι «πλήρη μέλη». 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 

Ένα πολύ συνηθισμένο ζημιογόνο φαινόμενο στη διεθνή τραπεζική πρακτική είναι η 

δημιουργία σφάλματος ή καθυστέρησης κατά τη διαβίβαση της εντολής πληρωμής. Στο 

πρώιμο στάδιο διαβίβασης της εντολής κάποια από τις μεσολαβούσες τράπεζες δεν ενεργεί 

σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει πάρει λόγω εσφαλμένου χειρισμού των υπαλλήλων της. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να μεταφράζεται είτε στην πίστωση λάθος λογαριασμού και όχι του 

λογαριασμού του δανειστή είτε στην πίστωση του σωστού λογαριασμού αλλά με λάθος ποσό 

ή σε λάθος νόμισμα. Επίσης δεν αποκλείεται η πλάνη στη δήλωση βούλησης να οφείλεται σε 
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πρόσκαιρη ή μόνιμη τεχνική αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος της μεσολαβούσας 

τράπεζας. 
 

2.1 Καθυστέρηση διεκπεραίωσης της εντολής 

Η τεχνική αδυναμία του συστήματος και η έλλειψη διεθνούς ομοιόμορφης 

τραπεζικής πρακτικής συνιστούν σε μεγάλο βαθμό λόγους καθυστέρησης κατά τη 

διεκπεραίωση μιας εντολής πληρωμής, η οποία πρέπει να διενεργηθεί αυθημερόν ή το 

αργότερο στην αρχή της επόμενης ημέρας από την οποία η τράπεζα αναλαμβάνει την 

εκτέλεσή της. 

Σύμφωνα με τον ΑΚ τα χρηματικά χρέη είναι κομίσιμα. Άρα αν ο οφειλέτης επιλέγει 

να εξοφλήσει μια χρηματική ενοχή μέσω κάποιου τραπεζικού μέσου πληρωμής, φέρει έναντι 

του δανειστή όλους τους κινδύνους της παροχής μέχρι τη στιγμή της καταβολής της, κυρίως 

δε, τον κίνδυνο καθυστέρησης εκπλήρωσης παροχής και την περιέλευσή του σε υπερημερία 

εφόσον πρόκειται για σύμβαση ακριβόχρονης εκπλήρωσης. 
 

2.2 Απάτη ή πλαστογραφία ως μορφές «σφάλματος» στις ΗΔΠ 

Τη διεθνή τραπεζική πρακτική δεν αφήνουν ανεπηρέαστη μορφές εντολών πληρωμής 

μη προερχόμενες από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο φέρεται ότι τις έδωσε. Επίσης δε 

λείπουν και τα φαινόμενα αλλοίωσης του ποσού της εντολής, του νομίσματος στο οποίο αυτή 

είναι εκπεφρασμένη ή του αριθμού του πιστωτέου λογαριασμού. Όλα αυτά συμβαίνουν εν 

αγνοία του αρχικού εντολέα, από την περιουσία του οποίου ο δράστης έχει σκοπό και 

επιτυγχάνει να προσποριστεί παράνομο περιουσιακό όφελος. Το νομικό πρόβλημα που 

ανακύπτει είναι ο εντοπισμός της πηγής προέλευσης της ευθύνης (αν αυτή προέρχεται από τη 

σφαίρα επιρροής της τράπεζας ή του πελάτη της). Η τράπεζα που εκτελεί την εντολή φέρει 

ευθύνη όταν δεν διενεργεί τον εφικτό κάθε φορά έλεγχο για να επιβεβαιώσει ότι οι οδηγίες 

που έχει λάβει δεν είναι μεταξύ τους αντιφατικές (π.χ. αν ο αριθμός λογαριασμού συμφωνεί ή 

όχι με το όνομα του δικαιούχου). 
 

2.3 Η αδυναμία διακανονισμού ως λόγος μη έγκαιρης εκπλήρωσης ή 

εμφιλοχώρησης σφαλμάτων 

Σημαντικά ζητήματα συμβατικής ευθύνης από τη μεσολάβηση των τραπεζών που 

μετέχουν στο σύστημα, κατά την εκτέλεση της εντολής πληρωμής, γεννώνται τόσο στις 

μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τον πελάτη, αν η παροχή δεν εκπληρωθεί  

έγκαιρα εξαιτίας της αδυναμίας διακανονισμού μεταξύ των μεσολαβουσών τραπεζών. Ο 

κίνδυνος αυτός έγκειται στο ενδεχόμενο μια τράπεζα στη διάρκεια μιας ημέρας να στείλει 

τόσες εντολές πληρωμής που να μην έχει αρκετά κεφάλαια να τις διακανονίσει. 
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Οι κύριες αιτίες της πρόκλησης αυτού του φαινομένου είναι το μεγάλο ύψος κάθε 

μεμονωμένης πιστωτικής εντολής πληρωμής, ο μεγάλος όγκος των διακινούμενων εντολών 

μέσα από ένα σύστημα ΗΔΠ, η ταχύτητα διεκπεραίωσης εντολών και η αδυναμία πολλών 

συστημάτων να πετύχουν τον συμψηφισμό των εντολών πληρωμής κατά τη στιγμή της 

διαβίβασής τους. 

Συνέπεια των παραπάνω είναι η δημιουργία ημερήσιων χρεωστικών υπολοίπων 

στους λογαριασμούς των τραπεζών που συμμετέχουν σε ένα σύστημα ΗΔΠ. Ως αντίδοτο 

θεσπίστηκαν τα ανώτατα όρια διαβίβασης και λήψης εντολών πληρωμής, επιχειρήθηκε η 

συντόμευση του χρόνου διακανονισμού και η συνομολόγηση συμβατικών ρητρών 

επιμερισμού της δημιουργούμενης ζημιάς. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

ασφαλιστικής κάλυψης των σχετικών κινδύνων αλλά και η προστατευτική παρέμβαση της 

Κεντρικής Τράπεζας από την οποία κατευθύνονται οι εντολές πληρωμής. 

Ξεχωριστή περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού αποτελεί η τεχνική κατάρρευση του 

συστήματος ΗΔΠ. Λόγοι για την εμφάνιση μιας τέτοιας ανωμαλίας στο σύστημα μπορεί να 

είναι τα ελαττώματα ή οι φθορές στο λογισμικό του συστήματος ή του τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου, η καταστροφή της βάσης δεδομένων του Η/Υ και η διακοπή της ηλεκτροδότησης. 

Είναι σημαντικό το γεγονός, ότι παρόλο που οι παραπάνω τεχνικές αδυναμίες των 

μέσων διατραπεζικών πληρωμών έχουν περιοριστεί δραστικά με την ενσωμάτωση στα 

συστήματα πληρωμών ειδικών προϊόντων λογισμικού προηγμένης τεχνολογίας, ο σχετικός 

κίνδυνος δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος. 

 

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΔΠ 

ΜΕΡΩΝ 
 

Με την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων σε παγκόσμια κλίμακα οι ΗΔΠ 

παρουσίασαν ραγδαία ανάπτυξη δημιουργώντας σειρά από νομικά ζητήματα που χρήζουν 

αντιμετώπισης. 

Το πρώτο από τα σχετικά προβλήματα συνίσταται στη διερεύνηση της νομικής φύσης 

των εντολών πληρωμής. Οι εντολές πληρωμής δεν αποτελούν μία και ενιαία έννομη σχέση 

αλλά πρόκειται για τριμερείς σχέσεις, διακρινόμενες σε σχέση αξίας (δανειστής-τράπεζα), σε 

σχέση καλύψεως (οφειλέτης-τράπεζα) και σε σχέση αιτίας (δανειστής-οφειλέτης). 

Η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ εντολέα και τράπεζας με την αποδοχή της 

εντολής πληρωμής πρόκειται για σύμβαση έργου εμπλουτισμένη με στοιχεία εντολής. 

Περιεχόμενο της εν λόγω σύμβασης αποτελεί η μεταφορά της συμφωνημένης ποσότητας σε 

ορισμένο πρόσωπο (δικαιούχο) είτε με την καταβολή αυτούσιου χρήματος (έμβασμα) είτε με 
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την πίστωση του λογαριασμού που τηρεί σε ορισμένη τράπεζα (πράξη τραπεζικού γύρου). Η 

εντολή πληρωμής συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του εντολέα προς την τράπεζα με την 

οποία της δίνει την εξουσία να παρέμβει στον τηρούμενο λογαριασμό του για να ενεργήσει 

τις αντίστοιχες χρεώσεις. 

Αν η τράπεζα εκπληρώσει πλημμελώς τα καθήκοντά της, υποχρεούται να 

αποκαταστήσει κάθε ζημιά του εντολέα της από το σφάλμα ή την καθυστέρηση. Αν 

εμπλέκεται και τρίτη τράπεζα (ανταποκρίτρια), υπάρχει θεωρητική διαμάχη για το αν η 

ανταποκρίτρια είναι βοηθός εκπλήρωσης ή υποκατάστατος. 

Απέναντι στον δικαιούχο η τράπεζα υποχρεούται, αν πρόκειται για έμβασμα, να τον 

ειδοποιήσει για την άφιξή του και να τον προσκαλέσει να το παραλάβει. Με την αποδοχή της 

ειδοποίησης από τον δικαιούχο καταρτίζεται αφηρημένη υπόσχεση χρέους. Σε περίπτωση 

πράξης γύρου απαιτείται λογιστική εγγραφή του ποσού της τραπεζικής μεταφοράς στον 

λογαριασμό του δικαιούχου, ειδοποίηση και αποδοχή της ειδοποίησης, η οποία μπορεί να 

είναι και σιωπηρή. 

Σε περίπτωση πλάνης ή εσφαλμένης δήλωσης βούλησης του εντολέα ή της τράπεζας 

μπορεί να χωρήσει ανάκληση του εμβάσματος. Το ζήτημα της πλαστότητας αναδεικνύει το 

πρόβλημα της κατανομής των κινδύνων. Ειδικότερα εξετάζεται στη σφαίρα ποιου (της 

τράπεζας ή του πελάτη) εντάσσεται η πλαστότητα, με κριτήριο κυρίως ποιος ήταν αμελής ή 

ποιος ήταν σε θέση να εντοπίσει την πλαστότητα. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 

Με τον όρο συστήματα πληρωμών νοείται το σύνολο των μέσων, διαδικασιών και 

κανόνων για τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των μετεχόντων στο σύστημα. Με άλλα λόγια 

έτσι αποκαλείται η συμφωνία, που βασίζεται στη σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων και του 

χειριστή του συστήματος, ώστε η μεταφορά κεφαλαίων να πραγματοποιείται με τη χρήση 

μιας προσυμφωνημένης τεχνικής υποδομής και διαδικασίας. 

Τα συστήματα πληρωμών διακρίνονται σε συστήματα μεγάλων ή μικρών αξιών, 

εγχώρια ή διασυνοριακά, σε συστήματα διμερούς και πολυμερούς διακανονισμού και σε 

συστήματα μονονομισματικά και πολυνομισματικά. Επίσης με βάση το κριτήριο του τρόπου 

διενέργειας του διακανονισμού, τα συστήματα πληρωμών διακρίνονται σε συστήματα 

συμψηφισμού (Netting Systems) και σε συστήματα διακανονισμού εντολών πληρωμής σε 

συνεχή χρόνο (RTGS). 
 

1.1 Τα συστήματα συμψηφισμού 

Στα συστήματα αυτά οι διακανονισμοί μεταξύ των μελών συμψηφίζονται σε σταθερό 

χρονικό σημείο της ημέρας. Όταν το σύστημα συμψηφισμού λαμβάνει μια εντολή πληρωμής, 

ενημερώνει αυτόματα το λαμβάνον μέλος για το αν οι οδηγίες πληρωμής ικανοποιούν 

συγκεκριμένα κριτήρια. Το εκάστοτε υπόλοιπο διακανονίζεται με λογιστικές εγγραφές στους 

λογαριασμούς που διατηρούν οι εμπορικές τράπεζες στην Κεντρική Τράπεζα στο τέλος της 

εργάσιμης ημέρας. 

Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα συστήματα συμψηφισμού ώστε 

να επιτυγχάνεται περιορισμός των κινδύνων είναι τα εξής : Καταρχήν τα μέλη των 

συστημάτων πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχει η λειτουργία των συστημάτων 

αυτών. Τα συμψηφιστικά συστήματα πρέπει να έχουν ισχυρή νομική βάση και να διαθέτουν 

διαδικασίες για την εξασφάλιση επιτυχούς ολοκλήρωσης των διακανονισμών ακόμα κι όταν 

το μέλος με τη μεγαλύτερη χρεωστική θέση παρουσιάζει αδυναμία να καλύψει τη θέση του. 

Τα πολυμερή συμψηφιστικά συστήματα πρέπει να έχουν καθορισμένες διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνων, ειδικά για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και του 

κινδύνου ρευστότητας, αλλά και διαδικασίες για την κατανομή των ευθυνών μεταξύ των 

μελών του συστήματος. Απαραίτητος όρος για τη συμμετοχή στα πολυμερή συμψηφιστικά 

συστήματα είναι η συνδρομή των κριτηρίων της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας. 
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1.2 Τα συστήματα διακανονισμού εντολών πληρωμής σε συνεχή χρόνο 

Με τα συστήματα διακανονισμού εντολών πληρωμής σε συνεχή χρόνο για τη 

μεταφορά κεφαλαίων επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 

στον διακανονισμό των πληρωμών. Στα συστήματα αυτά κάθε εντολή πληρωμής 

επεξεργάζεται μεμονωμένα και διακανονίζεται άμεσα,, οριστικά και ανέκκλητα, εφόσον 

υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στον λογαριασμό διακανονισμού του μέλους. Επειδή ο φορέας 

διακανονισμού είναι η Κεντρική Τράπεζα, οπότε ο διακανονισμός των εντολών γίνεται μέσω 

των λογαριασμών που τηρούν τα μέλη του συστήματος σε αυτή, η Κεντρική Τράπεζα έχει 

την ευθύνη και διαχειρίζεται τους όποιους κινδύνους ανακύψουν. 
 

1.3 Η ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορική εμπειρία 

Ο ρόλος των εθνικών κεντρικών τραπεζών στη λειτουργία των συστημάτων 

πληρωμών είναι ιδιαίτερα αυξημένος παγκοσμίως ειδικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι το Ενιαίο Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών έχει σημαντικό ρόλο σε όλα τα συστήματα πληρωμών στην Ένωση, καθώς στα 

βασικά του καθήκοντα περιλαμβάνεται και η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των 

διασυνοριακών συστημάτων πληρωμών. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα για κάθε κοινοτική 

νομοθετική ρύθμιση που υπάγεται στο πεδίο της αρμοδιότητάς της. Ιδιαίτερης σπουδαιότητας 

είναι η κανονιστική αρμοδιότητα που χορηγείται στην ΕΚΤ, καθώς έχει δικαίωμα να θεσπίζει 

κανονισμούς για τη διασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων πληρωμών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις συναλλαγές με άλλες χώρες. 

Τις τελευταίες δεκαετίες η διεθνής εξέλιξη των χρηματοοικονομικών αγορών και των 

εμπορικών δραστηριοτήτων έγινε με θεαματικό τρόπο. Αναγκαίο επακόλουθο υπήρξε η 

ανάπτυξη των συστημάτων μεγάλων πληρωμών. Τα συστήματα μεγάλων πληρωμών 

εξυπηρετούν τη μεταφορά μεγάλου όγκου πληρωμών μεταξύ των τραπεζών. Εντούτοις δεν 

πρέπει να παραβλέπουμε και τα μειονεκτήματά τους (την πιθανότητα μη επιτυχούς 

διακανονισμού και την αύξηση των επαπειλούμενων κινδύνων). Το ενδεχόμενο 

συστηματικού κινδύνου είναι πάντοτε πιθανό, καθώς μια απλή τοπική χρηματοοικονομική 

κρίση μπορεί να οδηγήσει σε αντίστοιχη διεθνή. 

Στην Ελλάδα η δομή και η λειτουργία των συστημάτων και των μέσων πληρωμής 

εκσυγχρονίστηκε σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα 

δημιούργησε καινούργια προϊόντα αλλά και την απαραίτητη οργάνωση για τη συμμετοχή του 

στη νέα πραγματικότητα των ηλεκτρονικών διατραπεζικών συναλλαγών. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ίδρυσε και καθιέρωσε το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών 

ΕΡΜΗΣ, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή ροή των ηλεκτρονικών μεταφορών 

εγχώριων και διασυνοριακών κεφαλαίων. Το σύστημα ΕΡΜΗΣ πραγματοποιεί τη 
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διεκπεραίωση εντολών πληρωμής σε πραγματικό χρόνο. Η ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ 

και η καθιέρωσε του ευρώ οδήγησε στην ενοποίηση του ΕΡΜΗΣ με το ευρωπαϊκό σύστημα 

πληρωμών TARGET. Το νέο ενοποιημένο σύστημα με το γενικό όνομα ΕΡΜΗΣ 

διακανονίζει εγχώριες και διασυνοριακές εντολές πληρωμών σε ευρώ. 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών στην Ελλάδα είναι τα εξής : i) το 

διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, ii) το γραφείο συμψηφισμού Αθηνών, iii) το σύστημα 

πληρωμών ΕΡΜΗΣ, iv) το σύστημα άυλων τίτλων. 

Η ΔΙΑΣ ΑΕ στα πλαίσια της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της Ένωσης 

Ελληνικών Τραπεζών διαχειρίζεται τα παρακάτω διατραπεζικά συστήματα : i) σύστημα 

DIASATM,  ii) σύστημα DIASCHEQUE, iii) σύστημα DIASTRANSFER, iv) σύστημα 

DIASPAY, v) σύστημα DIASPOS. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ίδρυσε, κατέχει και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του : i) 

γραφείου συμψηφισμού Αθηνών, ii) συστήματος πληρωμών ΕΡΜΗΣ, iii) συστήματος άυλων 

τίτλων. Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος θέτει τους κανόνες για τη ρύθμιση των συστημάτων 

και των μέσων πληρωμών. Οι συμμετέχοντες στα συστήματα πληρωμών δεσμεύονται να 

σεβαστούν τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία τους., αποδεχόμενοι τον 

καθοριστικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξασφαλίζει τη 

νομιμότητα και εγγυάται την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών στη χώρα μας. 
 

2.1 Το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ 

Το ΔΙΑΣ είναι ένα διατραπεζικό σύστημα διακανονισμού τραπεζικών συναλλαγών 

προς τελικούς πελάτες λιανικής τραπεζικής στο οποίο μετέχουν πιστωτικά ιδρύματα ως μέλη. 

Το ΔΙΑΣ αποτελείται από πέντε υποσυστήματα. 
 

Σύστημα DIASATM 

Είναι το διατραπεζικό ηλεκτρονικό σύστημα ΑΤΜ Switching για την παροχή 

δυνατότητας διασύνδεσης των αυτόματων δικτύων ΑΤΜ των τραπεζών. Σκοπός του 

συστήματος είναι να παρέχει τη δυνατότητα σε πιστωτικά ιδρύματα-μέλη να εξυπηρετούν 

συναλλαγές πελατών τους οι οποίες πραγματοποιούνται σε ΑΤΜ άλλων τραπεζών που 

μετέχουν επίσης στο σύστημα. 
 

Σύστημα DIASCHEQUE 

Πρόκειται για το διατραπεζικό ηλεκτρονικό σύστημα συμψηφισμού επιταγών. Με 

αυτό δίνεται η δυνατότητα της τυποποίησης και αυτοματοποίησης της διακίνησης και 
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εκκαθάρισης των επιταγών, τις οποίες αγοράζουν οι τράπεζες και οι οποίες σύρονται σε 

βάρος λογαριασμών καταθέσεων που τηρούνται σε άλλες τράπεζες. Το σύστημα λειτουργεί 

με τη μέθοδο “cheque transaction” με την οποία αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία της 

επιταγής στις εκδότριες τράπεζες ενώ το σώμα της επιταγής παραμένει στην τράπεζα που την 

αγόρασε. 
 

Σύστημα DIASTRANSFER 

Είναι το διατραπεζικό ηλεκτρονικό σύστημα κίνησης κεφαλαίων. Με αυτό δίνεται η 

δυνατότητα της απλούστευσης, τυποποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών 

διακίνησης και εκκαθάρισης των εντολών μεταφοράς κεφαλαίων που διενεργούνται μεταξύ 

των τραπεζών για λογαριασμό των πελατών τους. Το σύστημα λειτουργεί με βάση την αρχή 

του συγκεντρωτικού διακανονισμού για όλες τις διακινούμενες μέσω αυτού συναλλαγές. 
 

Σύστημα DIASPAY 

Είναι το διατραπεζικό ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμής αποδοχών. Το σύστημα 

διαχειρίζεται με αυτόματο τρόπο, μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών, τη διαδικασία 

πληρωμής των αποδοχών κάθε μορφής (κυρίως μισθούς και συντάξεις). 
 

Σύστημα DIASPOS 

Είναι το διατραπεζικό ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμής υποχρεώσεων με πιστωτικές 

κάρτες, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων των 

φορολογουμένων προς το ελληνικό δημόσιο μέσω χρήσης πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. 
 

2.2 Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών 

Το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών (ΓΣΑ) ιδρύθηκε το 1928 μετά την ίδρυση της 

Τράπεζας της Ελλάδος και εδρεύει στο κεντρικό της κατάστημα. Σκοπός του είναι ο 

διακανονισμός επιταγών με φυσική μορφή ανεξαρτήτως ποσού σε ευρώ και σε συνάλλαγμα. 

Στο ΓΣΑ έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με το σύστημα ΔΙΑΣ, στο ΓΣΑ τα σώματα των επιταγών 

παραδίδονται από τις κομίστριες στις πληρωτέες τράπεζες. 
 

2.3 Το σύστημα ΕΡΜΗΣ 

Σκοπός της ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος αυτού είναι η διευκόλυνση 

της ροής των διατραπεζικών πληρωμών και ο περιορισμός των κινδύνων. Την ευθύνη για τη 

διαχείριση του συστήματος έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το σύστημα ΕΡΜΗΣ αποτελεί ένα 

RTGS σύστημα διακανονισμού πληρωμών σε ευρώ σε πραγματικό χρόνο. Οι τράπεζες που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα επιτρέπεται να είναι μέλη του συστήματος  εφόσον 

πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις : i) διαθέτουν οικονομική ευρωστία, ii) τηρούν στην 
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Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό διακανονισμού, iii) έχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδομή. 

Η διαδικασία για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ 

είναι η εξής : i) υποβολή αίτησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος, ii) υπογραφή της σύμβασης 

συμμετοχής και αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του συστήματος,  iii) άνοιγμα 

λογαριασμού διακανονισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, iv) καταβολή της προβλεπόμενης 

εισφοράς συμμετοχής. 

Το σύστημα διακανονίζει όσες εγχώριες, ευρωπαϊκές και διεθνείς εντολές πληρωμής 

αποστέλλονται μέσω του δικτύου SWIFT από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και 

σχετίζονται με : i) διατραπεζικές εντολές πληρωμής για λογαριασμό των ιδίων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίζονται ως διατραπεζικές εντολές πληρωμής στις οποίες τόσο ο 

αρχικός εντολέας όσο και ο τελικός δικαιούχος είναι πιστωτικά ιδρύματα, ii) εντολές 

πληρωμής για λογαριασμούς της πελατείας τους που ορίζονται ως εντολές πληρωμής 

πελατείας των τραπεζών, στις οποίες είτε ο αρχικός εντολέας είτε ο τελικός δικαιούχος  δεν 

είναι πιστωτικό ίδρυμα. 

Με το σύστημα ΕΡΜΗΣ  η Τράπεζα της Ελλάδος διεκπεραιώνει : i) πληρωμές 

σχετικές με την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, ii) πληρωμές σε 

ευρώ για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος του ευρωσυστήματος, iii) πληρωμές σε 

ευρώ όπου η Τράπεζα της Ελλάδος  είναι λαμβάνουσα ή αποστέλλουσα τράπεζα, iv) τα 

υπόλοιπα των συστημάτων συμψηφισμού μεγάλων αξιών σε ευρώ. 

Όπως προαναφέρθηκε κάθε μέλος του συστήματος τηρεί έναν λογαριασμό 

διακανονισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη διεκπεραίωση των εγχώριων, ευρωπαϊκών 

και διεθνών εντολών πληρωμής. Η Τράπεζα της Ελλάδος τηρεί τον λογαριασμό 

διακανονισμού στο κεντρικό της κατάστημα και τον κινεί μέσω λογιστικών εγγραφών, με την 

ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του συστήματος κατόπιν εντολής του μέλους του δικαιούχου 

του λογαριασμού. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εξουσιοδοτημένη από τα μέλη να χρεώνει 

τους λογαριασμούς διακανονισμού τους υπό την προϋπόθεση σχετικής ενημέρωσης των 

μελών. 

 

3. ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ TARGET 
 

Το TARGET είναι το διευρωπαϊκό σύστημα διακανονισμού σε πραγματικό χρόνο για 

την επεξεργασία εντολών σε ευρώ. Αποτελεί ένα μοναδικό RTGS σύστημα πληρωμών για 

διασυνοριακές πληρωμές μεγάλων ποσών στον κόσμο που καλύπτει ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναπτύχθηκε από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με στόχο την ύπαρξη ενός ασφαλούς και αξιόπιστου μηχανισμού για τον 

διακανονισμό των διασυνοριακών εντολών μεγάλων ποσών σε ευρώ. 
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Σκοπός του είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διασυνοριακών 

πληρωμών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρωτίστως η εξυπηρέτηση των αναγκών της 

Ενιαίας Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. 

Το TARGET είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα πληρωμών αποτελούμενο από : i) τα 

15 RTGS συστήματα των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών,  ii) το σύστημα μηχανισμού 

πληρωμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, iii) τον μηχανισμό διασύνδεσης. 

Το TARGET διακανονίζει αφενός τις πληρωμές που σχετίζονται άμεσα με την 

άσκηση της Νομισματικής Πολιτικής και τα υπόλοιπα των συστημάτων συμψηφισμού 

διασυνοριακών συναλλαγών μεγάλων ποσών σε ευρώ και αφετέρου τις διατραπεζικές 

εντολές πληρωμής και τις εντολές πληρωμής των πελατών των τραπεζών. 

Το TARGET ελαχιστοποιεί τους εγγενείς κινδύνους του συστήματος με τους 

παρακάτω τρόπους λειτουργίας : i) δίνει έμφαση στις πληρωμές μεγάλων ποσών 

σχετιζόμενων με τη χρηματαγορά και το συνάλλαγμα, ii) ολοκληρώνει την επεξεργασία των 

διασυνοριακών εντολών πληρωμής σε λίγα δευτερόλεπτα και τα λαμβανόμενα κεφάλαια 

είναι άμεσα διαθέσιμα για χρήση. 

Επειδή το TARGET απαρτίζεται από τα 15 RTGS εθνικά συστήματα των μελών-

Κεντρικών Τραπεζών, η εμφάνιση προβλήματος σε ένα από αυτά έχει αντίκτυπο και στα 

υπόλοιπα. Γι’ αυτό κάθε μέλος έχει αναπτύξει και ένα δεύτερο επικουρικό μηχανογραφικό 

σύστημα και εναλλακτικές διαδικασίες για την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων. 

Η ανάπτυξη του TARGET λαμβάνει χώρα με θεαματικό τρόπο τα τελευταία χρόνια 

καθώς η αξιοπιστία του, το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων και η 

αποτελεσματικότητά του το καθιέρωσαν σαν το βασικό σύστημα μεγάλων πληρωμών σε 

ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Από το 2007 το διευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών TARGET θα αντικατασταθεί 

τεχνολογικά από το TARGET II. Το TARGET II θα αποτελείται από μια ενιαία πλατφόρμα 

των εθνικών συστημάτων πληρωμών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας και θα 

εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών-μελών σε διασυνοριακές διατραπεζικές 

πληρωμές σε ευρώ. 
 

3.1 Ζημία και αποζημίωση από δυσλειτουργίες των συστημάτων πληρωμών 

ΕΡΜΗΣ και TARGET 

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θεσπίσει ένα σύστημα κανόνων για τη ρύθμιση της 

ευθύνης, αν παρουσιαστούν προβλήματα λειτουργίας στα συστήματα ΕΡΜΗΣ και TARGET. 

Ο ζημιωθείς για να λάβει αποζημίωση  υποχρεούται να προσκομίσει στην Τράπεζα της 

Ελλάδος επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έλαβε χώρα μια από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις : i) η αποσταλείσα από αυτόν εντολή πληρωμής στο σύστημα ΕΡΜΗΣ δεν 

διεκπεραιώθηκε την ίδια ημέρα,  ii) η αποσταλείσα εντολή πληρωμής επεστράφη χωρίς 
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διακανονισμό την ίδια ημέρα λόγω προβλημάτων των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/TARGET, iii) το 

σύστημα χρέωσε λανθασμένα τον λογαριασμό του αποστέλλοντος χωρίς να επακολουθήσει 

εκτέλεση ή επιστροφή της εντολής την ίδια ημέρα, iv) δεν υπήρχε η δυνατότητα εισαγωγής 

του μέλους στο σύστημα λόγω δυσλειτουργίας. Αν πρόκειται για διασυνοριακές εντολές 

πληρωμής τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να κριθούν ικανοποιητικά και από το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. 

 

4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που είναι συνυφασμένοι με τα 

συστήματα πληρωμών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομαλή λειτουργία των 

χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. Οι κίνδυνοι αυτοί κλιμακώνονται στα συμψηφιστικά 

συστήματα, όπου η χρονική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην μεταβίβαση της εντολής 

πληρωμής και στον διακανονισμό της, μπορεί να εκθέσει το πιστωτικό ίδρυμα που 

διεκπεραιώνει μια εντολή αλλά και το ίδιο το σύστημα σε κάποιον από τους παρακάτω 

κινδύνους ή σε συνδυασμό δύο ή περισσότερων κινδύνων, οπότε έχουμε το φαινόμενο της 

σώρευσης κινδύνων. 
 

1. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων ενός από τα δύο 

μέρη της συναλλαγής τη δεδομένη χρονική στιγμή κατά την οποία αυτό οφείλει να 

εκπληρώσει. Η αδυναμία μπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική. Ο πιστωτικός κίνδυνος στα 

συμψηφιστικά συστήματα ελέγχεται αποτελεσματικά από τη στιγμή κατά την οποία η 

τράπεζα εκτελεί τις εντολές πληρωμής αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός. 
 

2. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κορυφαίος κίνδυνος για τα πιστωτικά ιδρύματα 

(περίπτωση φημών, πανικού, υπεραναλήψεων). Συνίσταται στην προσωρινή ανεπαρκή 

ύπαρξη κεφαλαίων του ενός από τους δύο αντισυμβαλλόμενους στον έγκαιρο διακανονισμό 

μιας συμφωνίας. Συνήθως οφείλεται στο γεγονός ότι μια τράπεζα έχει προβεί σε πληρωμές 

χωρίς σωστή εκτίμηση των ταμειακών εισροών της στη διάρκεια μιας ημέρας. 
 

3. Συστημικός ή συστηματικός κίνδυνος  

Με τον όρο συστημικός ή συστηματικός κίνδυνος νοείται η αλυσιδωτή αντίδραση 

που μπορεί να προκύψει ως συνέπεια της αδυναμίας ενός πιστωτικού ιδρύματος να καλύψει 
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τις υποχρεώσεις του στο σύστημα πληρωμών. Το γεγονός αυτό προκαλεί αδυναμία κάλυψης 

υποχρεώσεων και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Τα RTGS συστήματα δε δημιουργούν 

υπόλοιπα μεταξύ των τραπεζών και έτσι μειώνουν δραστικά την εμφάνιση συστημικού 

κινδύνου. 
 

4. Λειτουργικός κίνδυνος 

Λειτουργικός είναι ο κίνδυνος ο οποίος μπορεί να οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη, σε 

τεχνικά προβλήματα στους Η/Υ και σε προβλήματα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
 

 5. Κίνδυνος απάτης 

Ο κίνδυνος απάτης συνίσταται σε πράξεις ή παραλείψεις τελούμενες με δόλο που 

επιφέρουν ζημιά στα συστήματα πληρωμών. 
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου, ως επακόλουθο της 

ραγδαίας ανάπτυξης της πληροφορικής, και η παγκόσμια εξάπλωση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου καθιστούν επιτακτική τη δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και γενικότερα της οικογενειακής ζωής του χρήστη 

του διαδικτύου1. 

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων προβληματίζει τα 

εκατομμύρια των χρηστών του διαδικτύου. Η ελλιπής προστασία των προσωπικών 

δεδομένων αλλά και η ανασφάλεια που είναι συνυφασμένη με ένα ανοικτό δίκτυο όπως το 

internet αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 

συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτού2. 

Η λήψη μέτρων για την προστασία της ιδιωτικότητας δεν αποτελεί αρνητικό 

παράγοντα στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών3. Αντιθέτως αυξάνει την εμπιστοσύνη των 

χρηστών εφόσον υπάρχει αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Ο όρος που έχει επικρατήσει διεθνώς αναφορικά με την προστασία των δεδομένων 

του υποκειμένου είναι ατυχής. Στα ελληνικά αποδίδεται με τον όρο «προσωπικά δεδομένα». 

Με τον τρόπο αυτό η προσωπικότητα του ατόμου υποβιβάζεται σε «δεδομένα» έννοια που 

ανταποκρίνεται σε τεχνητά στοιχεία και όχι σε ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλώντας για 

προστασία εννοείται η προστασία της προσωπικότητας, των ατομικών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών. Έτσι ορθότερη φαίνεται η απόδοση της εν λόγω έννοιας που εμπεριέχεται τόσο 

στον τίτλο του ν. 2472/1997 που κάνει λόγο για την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και στον τίτλο της οδηγίας 

95/46/ΕΚ, «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». 

Ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε 

φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, και ως 

τέτοιο λογίζεται το πρόσωπο που μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει του 

                                                 
1 Βλ. Ιγγλεζάκη, Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο (Internet) – Ρυθμίσεις 
εθνικού και κοινοτικού δικαίου, ΕπισκΕΔ 2002, 679 
2 Βλ. Ιγγλεζάκη, ό.π., 682 
3 Βλ. Τουντόπουλο, Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών – Η προσαρμογή ου ελληνικού δικαίου στην οδηγία 97/66, ΔΕΕ 2000, 478  
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αριθμού της ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από φυσικής, βιολογικής, ψυχολογικής, οικονομικής, 

πολιτιστικής ή κοινωνικής άποψης. 

Ο ν. 2472/1997 προβαίνει σε διάκριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 

«κοινά» και σε «ευαίσθητα». Κοινά δεδομένα θεωρούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στο υποκείμενο των δεδομένων (φυσικό πρόσωπο), ενώ ευαίσθητα θεωρούνται εκείνα που 

αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε ένωση ή σωματείο, στην υγεία, στην ερωτική ζωή καθώς και 

τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Για τα ευαίσθητα δεδομένα ο νόμος επιβάλλει 

υψηλότερο επίπεδο προστασίας4. Η διάκριση αυτή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

από τον νομοθέτη κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της 

προστασίας του ατόμου από τη συλλογή και ανεξέλεγκτη επεξεργασία των δεδομένων που 

συνδέονται άμεσα με το πρόσωπό του. 

 

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η προστασία του ιδιωτικού βίου κατοχυρώνεται διεθνώς με μια πληθώρα διατάξεων 

μεταξύ των οποίων διεθνείς συμβάσεις. Επίσης μια σειρά από οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας ολοκληρώνουν το πλαίσιο της νομικής προστασίας εξουδετερώνοντας 

οποιαδήποτε επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα των ατόμων. Θεμέλιο για την προστασία των 

φυσικών προσώπων από την ελεύθερη κυκλοφορία και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα αποτελεί η οδηγία 95/46/ΕΚ, με την οποία εναρμονίστηκε η Ελλάδα θεσπίζοντας 

τον νόμο 2472/1997. 

Στη συνέχεια εκδόθηκε η οδηγία 97/66/ΕΚ «περί επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα». 

Η οδηγία αυτή εξειδίκευσε και συμπλήρωσε την οδηγία 95/46/ΕΚ συμπεριλαμβάνοντας στο 

προστατευτικό πεδίο της διατάξεις για την προστασία όχι μόνο των φυσικών προσώπων αλλά 

και για την προστασία των έννομων συμφερόντων των συνδρομητών-νομικών προσώπων. Η 

Ελλάδα εναρμονίστηκε με αυτή την οδηγία με τον νόμο 2774/1999 με τίτλο «προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα». Σκοπός του νόμου είναι 

η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και η θέσπιση των προϋποθέσεων 

για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. 

Εξίσου σημαντική με τις παραπάνω οδηγίες είναι και η οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά 

με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με την οποία ολοκληρώνεται η 

                                                 
4 Βλ. Πετρούλια, Υπόθεση ταυτοτήτων, ΤοΣ, 1113 επ., 1125 
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προστασία, θωρακίζεται η ιδιωτική ζωή του ατόμου και εξασφαλίζονται τα έννομα 

συμφέροντα των νομικών προσώπων. Με την οδηγία αυτή προστατεύονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα από την επεξεργασία στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και των εξοπλισμών 

και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα. Η οδηγία 2002/58/ΕΚ 

συμπληρώνει και εξειδικεύει την οδηγία 95/46/ΕΚ για την πραγματοποίηση των παραπάνω 

σκοπών. Από την 1η Νοεμβρίου 2003 καταργήθηκε η οδηγία 97/66/ΕΚ η οποία διαφέρει 

ουσιωδώς από την ισχύουσα οδηγία 2002/58/ΕΚ5. 

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε κανόνες 

θεμιτής επεξεργασίας με σκοπό αφενός τη μείωση του κινδύνου προσβολής της 

προσωπικότητας του ατόμου και αφετέρου τη διασφάλιση διαρκούς ελέγχου της 

επεξεργασίας τόσο από την πλευρά των υποκειμένων των προσωπικών στοιχείων όσο και 

από την πλευρά του κράτους6. Η επεξεργασία και η προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα διέπεται βασικά από τις διατάξεις του νόμου 

2472/1997 και συμπληρώνεται από άλλα νομοθετήματα. 
 

3.1 Η αρχή της νομιμότητας 

Θεμελιώδης αρχή στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η αρχή της 

νομιμότητας. Σύμφωνα με αυτή η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

είναι παράνομη, ενώ κατ’ εξαίρεση θεωρείται νόμιμη και θεμιτή μόνο εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας των δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται 

κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, καθώς και 

να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Σε 

αντίθεση με την οδηγία 95/46/ΕΚ ο Έλληνας νομοθέτης επέλεξε να αναγάγει τη 

συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων σε θεμελιώδη κανόνα και μόνο μετά από την 

συγκατάθεσή του μπορούν τα δεδομένα να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας. Στην οδηγία η 

                                                 
5 Βλ. Ιγγλεζάκη, ό.π., 695 επ. 
6 Βλ. Γέροντα, Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 
2002, σελ. 188 
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συγκατάθεση του υποκειμένου αποτελεί μια από τις απαριθμούμενες, διαζευκτικά νοούμενες, 

αναγκαίες προϋποθέσεις7. 

Σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 ως συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, 

ορίζεται η ελεύθερη, ρητή και ειδική επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων 

(αφού πρώτα ενημερωθεί) δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφόρηση για τον 

σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες των 

δεδομένων καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα8. Αναφορικά με τη συγκατάθεση του υποκειμένου 

σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο απαιτείται 

έγγραφος τύπος. 
 

3.2 Η αρχή του σκοπού 

Βασική αρχή της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί η 

αρχή του σκοπού. Σύμφωνη με την αρχή αυτή τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται κατά 

τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται 

θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών. 

Σε αντίθεση με την οδηγία 95/46/ΕΚ στον νόμο 2472/1997 υπάρχει στενή σύνδεση 

και άμεση συσχέτιση μεταξύ νομιμότητας της συλλογής και της περαιτέρω επεξεργασίας 

ενόψει των σκοπών αυτής. Δηλαδή η συλλογή των δεδομένων πρέπει να συνδέεται άμεσα με 

τον επιδιωκόμενο σκοπό και να επιλέγονται όσα δεδομένα κρίνονται πιο πρόσφορα και 

αναγκαία για την επιδίωξη του σκοπού9. 

Η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 

πραγματοποιείται για συγκεκριμένο σκοπό και να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 

αναγκαίο μέτρο, ώστε να επιχειρείται αυθαίρετα αλλαγή του σκοπού της επεξεργασίας10. 

Επίσης η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο, 

κατά την εκτέλεση μιας συναλλαγής on-line, δεν επιτρέπεται να γίνει για οποιονδήποτε άλλο 

σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του 

υποκειμένου των δεδομένων. 
 

3.3 Η αρχή της αναγκαιότητας 

Η αρχή της αναγκαιότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας συλλογής 

και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να είναι σαφή, πρόσφορα 

                                                 
7 Βλ. Μήτρου, Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, 1999, σελ. 17 
8 Βλ. Ιγγλεζάκη, ό.π., 689 
9 Βλ. Γέροντα, ό.π., σελ. 190-191 
10 Βλ. Ιγγλεζάκη, ό.π., 690 
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και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί 

της επεξεργασίας. Η αρχή της αναγκαιότητας χρήζει εφαρμογής και όταν λαμβάνει χώρα 

καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους έντυπους ή ηλεκτρονικούς 

καταλόγους συνδρομητών που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού ή είναι προσιτοί μέσω των 

υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου. Οι κατάλογοι αυτοί θα πρέπει να περιέχουν μόνο τα 

απαραίτητα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) για την αναγνώριση της 

ταυτότητας συγκεκριμένου συνδρομητή, εκτός εάν ο συνδρομητής έχει επιτρέψει ρητά τη 

δημοσίευση συμπληρωματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 

3.4 Η αρχή της ποιότητας των δεδομένων 

Η αρχή της ποιότητας των δεδομένων έχει την έννοια ότι τα προσωπικά δεδομένα 

επιβάλλεται να είναι αληθή, επίκαιρα και ακριβή και για να αξιοποιηθούν θα πρέπει να 

υποβάλλονται σε συνεχή ενημέρωση και έλεγχο, γεγονός που απαιτεί τη συμμετοχή του 

ενδιαφερόμενου προσώπου. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ώστε δεδομένα ελλιπή ή ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν 

συλλεγεί, να διαγράφονται ή να διορθώνονται. Η ευθύνη για διαρκή ενημέρωση και 

διόρθωση των δεδομένων βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και όχι τον ενδιαφερόμενο. 
 

3.5 Η αρχή της περιορισμένης χρονικής διάρκειας 

Βασική αρχή της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αρχή 

της περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Τα δεδομένα απαιτείται να διατηρούνται σε τέτοια 

μορφή, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας του υποκειμένου τους μόνο 

κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι κατάλληλη για την υλοποίηση του σκοπού της 

συλλογής και επεξεργασίας τους. Ειδικότερα, δεδομένα κίνησης αναφερόμενα σε 

συνδρομητές και χρήστες, υποβαλλόμενα σε επεξεργασία για την πραγματοποίηση κλήσεων 

και αποθηκευμένα από τον φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακής 

υπηρεσίας, επιβάλλεται να απαλείφονται ή να καθίστανται ανώνυμα κατά τη λήξη της 

κλήσης. 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Ο Έλληνας νομοθέτης προβαίνει στην κατοχύρωση τεσσάρων θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα προβλέπει το δικαίωμα ενημέρωσης, το 

δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα αντίρρησης και το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής 

προστασίας. Η από τον νόμο παροχή δικαιωμάτων στα άτομα έχει ως κύρια αποστολή την 

προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας από ενδεχόμενες προσβολές του εξαιτίας 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η απονομή αυτών των δικαιωμάτων 
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εντάσσεται στα μέσα άμυνας των φυσικών προσώπων. Αυτά τα δικαιώματα τους επιτρέπουν 

να γνωρίζουν και να προσδιορίζουν ποιες πληροφορίες σχετικές με τα φυσικά πρόσωπα 

επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας11. 

Η παροχή δικαιωμάτων στα υποκείμενα της επεξεργασίας προβλέπεται όχι μόνο στον 

ν. 2472/1997 αλλά εντάσσεται και στο προστατευτικό πεδίο του ν. 2774/199912. Στον ν. 

2774/1999 εξέχουσα θέση κατέχουν το δικαίωμα ενημέρωσης και το δικαίωμα αντίρρησης. 

Για τα δικαιώματα πρόσβασης και προσωρινής δικαστικής προστασίας εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του ν. 2472/1997. Τέλος άκυρη είναι οποιαδήποτε παραίτηση των υποκειμένων από 

τα παραπάνω δικαιώματα, ενώ η άσκησή τους ουδέποτε συνεπάγεται δυσμενείς επιπτώσεις 

για τα υποκείμενα των δεδομένων13. 
 

4.1 Το δικαίωμα ενημέρωσης 

Βάσει του δικαιώματος ενημέρωσης εξασφαλίζεται η διαφανής και σύννομη 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διευκολύνεται η άσκηση των 

δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης. Το δικαίωμα ενημέρωσης συνίσταται στην 

υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων να 

ενημερώνει το υποκείμενο κατά τρόπο πρόσφορο και σαφή. 

Το δικαίωμα ενημέρωσης απορρέει από το δικαίωμα πληροφοριακής αυτοδιάθεσης 

του ατόμου, αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα και έχει την έννοια της προηγούμενης ενημέρωσης 

του υποκειμένου αναφορικά με την επικείμενη επεξεργασία. Όπως ορίζει ο ν. 2472/1997 για 

τη συλλογή των δεδομένων είναι απαραίτητη η συνδρομή του υποκειμένου. Η συνδρομή του 

υποκειμένου έχει την έννοια της εκούσιας σύμπραξής του ως απαραίτητου όρου για τη 

συλλογή των δεδομένων14. Αν δεν υπάρχει η συνδρομή του υποκειμένου, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας οφείλει με τρόπο πρόσφορο, σαφή και κατανοητό να ενημερώσει το 

υποκείμενο αναφορικά με την ταυτότητά του, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες 

και την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης. Όμως, αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητάει τη 

συνδρομή του υποκειμένου, υποχρεούται να το ενημερώσει ειδικώς και εγγράφως15 ως προς 

τα παραπάνω στοιχεία αλλά και για τα ρυθμιζόμενα από το νόμο δικαιώματά του. Με την 

ενημέρωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί στο υποκείμενο αν υποχρεούται ή όχι να 

παράσχει τη συνδρομή του, με βάση ποιες διατάξεις, καθώς και για τις τυχόν συνέπειες της 

άρνησής του. 

Το δικαίωμα ενημέρωσης ισχύει επίσης για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Και σε αυτήν την περίπτωση απαραίτητη είναι η 

                                                 
11 Βλ. Μήτρου, ό.π., σελ. 29 επ. 
12 Ο ν. 2774/1999 εξειδίκευσε και συμπλήρωσε τον ν. 2472/1997 στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 
13 Βλ. Γέροντα, ό.π.., σελ. 221 
14 Βλ. Τουντόπουλο, Το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων, ΔΕΕ 1999, 577-578 
15 Βλ. Τουντόπουλο, ό.π., ΔΕΕ 1999, 579 
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ενημέρωση των συνδρομητών και του κοινού από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η ενημέρωση 

πρέπει να λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο τρόπο, ενώ σε κάθε περίπτωση το βάρος 

απόδειξης του αν έγινε ή όχι ενημέρωση φέρει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. 

Σε αντίθεση με τον ν. 2472/1997, όπου ορίζεται ως αποδέκτης της ενημέρωσης το 

υποκείμενο των δεδομένων το οποίο παρέχει την αναγκαία συνδρομή για τη συλλογή τους, 

στον ν. 2774/1999 ως αποδέκτες της ενημέρωσης θεωρούνται οι συνδρομητές και το κοινό 

είτε παρέχουν είτε δεν παρέχουν συνδρομή για την συλλογή των δεδομένων16. 

Τέλος στον ν. 2774/1999 γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον κίνδυνο παραβίασης της 

ασφάλειας ενός δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Ο φορέας που παρέχει στο κοινό 

τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει τους συνδρομητές για τον κίνδυνο αυτό 

και για όλες τις δυνατότητες αποτροπής του, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού 

κόστους. Η ενημέρωση αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα από την υποχρέωση να λάβει όλα τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να προστατευθεί η ασφάλεια των 

υπηρεσιών του και του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 
 

4.2 Το δικαίωμα πρόσβασης 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου και 

κατέχει δικαιολογημένα κεντρική θέση στο σύστημα τον απονεμόμενων δικαιωμάτων του 

ατόμου, εξαιτίας των δυσμενών συνεπειών που έχει για το άτομο η επεξεργασία δεδομένων 

που το αφορούν. Για τον λόγο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως η πανοπλία των δικαιωμάτων του 

υποκειμένου των δεδομένων. 

Ο ν. 2472/1997 ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο 

επεξεργασίας. Ειδικότερα το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητεί από τον υπεύθυνο να τον 

πληροφορήσει κατά τρόπο εύληπτο, ενώ ο υπεύθυνος υποχρεούται να του απαντήσει 

εγγράφως (δικαίωμα πληροφόρησης)17, αναφορικά με τις ακόλουθες πληροφορίες : i) για τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και την προέλευσή τους, ii) σχετικά με 

τους σκοπούς επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων, iii) για την εξέλιξη της 

επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση, iv) για τη λογική 

της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να απαντήσει 

εντός 15 ημερών ενώ αν η απάντησή του δεν κριθεί ικανοποιητική από το υποκείμενο, αυτό 

έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του ενδιαφερόμενου, κοινοποιεί 

την απάντησή του στην Αρχή και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι μπορεί να προσφύγει σε 

                                                 
16 Βλ. Τουντόπουλο, Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, ΔΕΕ 2000, 481 
17 Βλ. Γέροντα, ό.π.., σελ. 229-230 
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αυτήν. Μετά από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας και απόφαση της Αρχής μπορεί να 

αρθεί η υποχρέωση πληροφόρησης, εν όλω ή εν μέρει, εφόσον η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για την διακρίβωση 

ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. 
 

4.3 Το δικαίωμα αντίρρησης 

Το δικαίωμα αντίρρησης προβλέπεται στον ν. 2472/1997 και συνίσταται στην 

προβολή αντιρρήσεων εκ μέρους του υποκειμένου επεξεργασίας για τα προσωπικά του 

δεδομένα. Δικαίωμα αντίρρησης θεσπίζεται και στον ειδικό για τις τηλεπικοινωνίες νόμο 

2774/1999. Και στους δύο νόμους γίνεται διάκριση σε δικαίωμα γενικής και ειδικής 

αντίρρησης18. 
 

Το δικαίωμα γενικής αντίρρησης 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεν επιθυμεί να 

αποτελέσουν τα προσωπικά δεδομένα του αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για 

λόγους προώθησης πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως19. 

Στον ν. 2774/1999 ορίζεται ότι οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να μην 

συμπεριλαμβάνονται σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους. Μάλιστα μπορούν να 

δηλώνουν ρητά ότι δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων για 

απευθείας εμπορική προώθηση, ότι επιθυμούν την παράλειψη της διεύθυνσής τους εν μέρει, 

καθώς επίσης και την απάλειψη οποιασδήποτε αναφοράς αποκαλυπτικής του φύλου τους. Εν 

προκειμένω ο φορέας παροχής της υπηρεσίας μπορεί να χρεώνει τον συνδρομητή υπό τον 

όρο βέβαια ότι η χρέωση περιορίζεται στο πραγματικό κόστος του φορέα για την 

προσαρμογή και ενημέρωση της κατάστασης των συνδρομητών. Αν οι συνδρομητές είναι 

νομικά πρόσωπα τα δημοσιευόμενα σε τηλεφωνικούς καταλόγους στοιχεία περιορίζονται στα 

εντελώς απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας του νομικού προσώπου. 

Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ή η 

πραγματοποίηση μη ζητηθεισών κλήσεων γενικώς με οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό μέσο, 

με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας προώθησης προϊόντων ή 

υπηρεσιών ή για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο όταν ο συνδρομητής 

έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του. Η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών κλήσεων 

απαγορεύεται εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δέχεται τέτοιες 

κλήσεις. Ο φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό υποχρεούται να 

καταχωρίζει τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο ευρισκόμενο στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερόμενου. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν ισχύουν για τους συνδρομητές όταν είναι νομικά 

                                                 
18 Βλ. Τουντόπουλο, ό.π., ΔΕΕ 2000, 482 επ. 
19 Βλ. Τουντόπουλο, Το δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου των δεδομένων, ΤοΣ 1999, 25 επ. 
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πρόσωπα, εκτός εάν ο νομικός τους εκπρόσωπος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη λήψη μη 

ζητηθεισών κλήσεων για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή για κάθε είδους διαφημιστικούς 

σκοπούς. 

Η Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων τηρεί αρχείο για την καταχώρηση των 

στοιχείων των υποκειμένων και αυτά τα στοιχεία ο υπεύθυνος επεξεργασίας κάθε αρχείου 

οφείλει να τα λαμβάνει υπόψη του προτού προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία. Η 

υποχρέωση αυτή καθορίζεται ρητά από τον ν. 2472/1997, ενώ μετά την επεξεργασία 

προβλέπεται διαγραφή από το αρχείο των καταχωρισμένων προσώπων. 
 

Το δικαίωμα ειδικής αντίρρησης 

Η αναγνώριση της ταυτότητας της καλούσας γραμμής έχει ως κύρια αποστολή τη 

διευκόλυνση του καλούμενου να γνωρίζει εκ των προτέρων την ταυτότητα του καλούντος 

προσώπου. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η λειτουργία θα πρέπει και τα δύο συμμετέχοντα 

πρόσωπα στην επικοινωνιακή διαδικασία να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους20. Ο ν. 

2774/1999 ορίζει ότι όταν παρέχεται η ένδειξη ταυτότητας καλούσας γραμμής, ο καλών 

χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα με απλά μέσα και χωρίς επιβάρυνση να εμποδίζει αυτή 

τη λειτουργία. 

Οι φορείς παροχής στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να 

ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης ή 

απάλειψης της ένδειξης της καλούσας γραμμής και μάλιστα έχουν την υποχρέωση να 

διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα εξουδετέρωσης της καλούσας γραμμής της οποίας δεν 

αναγράφεται η ταυτότητα μετά από αίτηση του συνδρομητή που ζητεί τον εντοπισμό 

κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων. 

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι συνδρομητές πρέπει να διασφαλίζονται από την 

ενδεχόμενη ενόχληση εξαιτίας της αυτόματης προώθησης κλήσεων, θα πρέπει να είναι σε 

θέση να ανακόπτουν την προώθηση αυτή προς την τερματική τους συσκευή εμποδίζοντας 

έτσι τις αυτόματα προωθούμενες κλήσεις. Ο ν. 2774/1999 προβλέπει ότι ο φορέας παροχής 

στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλει να παράσχει χωρίς επιβάρυνση και με απλά 

τεχνικά μέσα αυτήν την δυνατότητα στους συνδρομητές. 

Τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών τα οποία εμπεριέχονται στους έντυπους ή 

ηλεκτρονικούς καταλόγους και τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, θα πρέπει 

καταρχήν να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας 

συγκεκριμένου συνδρομητή και μόνο μετά από την ρητή συγκατάθεσή του μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω χρήσης ή δημοσίευσης. Οι συνδρομητές έχουν την 

δυνατότητα να καθορίζουν αν και ποια από τα προσωπικά τους δεδομένα θα 

περιλαμβάνονται στους δημόσιους καταλόγους και να επαληθεύουν, να διορθώνουν ή να 
                                                 
20 Βλ. Τουντόπουλο, ό.π., ΔΕΕ 2000, 483 
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                                                                               Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

αποσύρουν τα εν λόγω δεδομένα. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα 

να ζητά να μην συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία του σε έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο. Η 

μη καταχώρηση σε κατάλογο διενεργείται από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας, ο οποίος 

μπορεί να χρεώνει τον συνδρομητή για αυτήν την δυνατότητα. 

Οι προϋποθέσεις αυτές τίθενται προκειμένου να προστατευθεί η ιδιωτική ζωή των 

φυσικών προσώπων αλλά και τα έννομα συμφέροντα των νομικών προσώπων και 

εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο του νομικά κατοχυρωμένου δικαιώματος πληροφοριακής 

αυτοδιάθεσης των υποκειμένων. Οποιαδήποτε διακινδύνευση αυτού του δικαιώματος 

απαγορεύεται ρητά από τον νόμο και τέτοια διακινδύνευση δημιουργείται από τη 

δημοσιοποίηση των τηλεφωνικών καταλόγων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των 

υποκειμένων. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της κοινωνίας της 

πληροφορίας όπως διαμορφώνεται στο πλαίσιο του διαδικτύου και των κλειστών 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων επέφεραν τεράστια αλλαγή στις σύγχρονες συναλλαγές. 
Η χρήση του διαδικτύου, η οποία αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσμια κλίμακα 

υπεισέρχεται σε όλους τους τομείς και αλλάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ως μέσο 

διεξαγωγής συναλλαγών το διαδίκτυο έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στο εμπόριο και 

στη μορφή των αγορών. Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές συνέβη στις online αγορές, όπου 

οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και 

υπηρεσιών με τη βοήθεια του Η/Υ τους χωρίς καν να χρειαστεί να αφήσουν την καρέκλα του 

γραφείου τους. 
Καθώς το διαδίκτυο μετακινείται από τον κόσμο της έρευνας στον κόσμο της 

οικονομίας και των συναλλαγών είναι προφανές ότι θα γίνει το σημαντικότερο όχημα για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Νέα συστήματα πληρωμών κυριαρχούν στις συναλλαγές και το 

διαδίκτυο ως κανάλι πώλησης κερδίζει συνεχώς σε δημοτικότητα. Η εξάπλωση των 

συνδέσεων DSL αυξάνει την ευκολία πληρωμής φυσικών και ψηφιακών αγαθών και 

διογκώνει την αγορά συστημάτων πληρωμής στο διαδίκτυο. 
Εκτός από τις κλασικές μεθόδους πληρωμής, οι καταναλωτές εμφανίζονται ακόμη 

διστακτικοί απέναντι στις μεθόδους πληρωμής μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο η εφαρμογή 

των προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών και η καθιέρωση τους είναι θέμα 

χρόνου, αφού τα οφέλη είναι πολλά και συγκεκριμένα. Η φύση του διαδικτύου δίνει τη 

δυνατότητα προσέγγισης μιας αγοράς που διαρκώς εξαπλώνεται. Οι μηχανισμοί 

ηλεκτρονικής είσπραξης έχουν πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη. Με την αποφυγή των 

αμοιβών ενδιάμεσων μειώνεται σημαντικά το κόστος των επιχειρήσεων. Επίσης 

προσφέρονται εναλλακτικές επιλογές στους πελάτες-καταναλωτές οι οποίες τους 

διευκολύνουν και μειώνουν και το δικό τους κόστος αφού δε χρειάζεται να μετακινηθούν, 

χάνοντας έτσι τον χρόνο τους, και έχουν τον απόλυτο έλεγχο των χρηματορροών τους. Οι 

τράπεζες προσφέρουν στους εμπόρους εγγύηση της πληρωμής τους και άμεση πίστωση των 

εισπράξεων τους. 
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές. Η αποδοχή και η χρήση τους αυξάνεται με ρυθμούς μεγαλύτερους και από τους 

ρυθμούς αύξησης του διαδικτύου. Οι νέες μέθοδοι ηλεκτρονικής πληρωμής αποτελούν 

προέκταση των υπαρχόντων τραπεζικών μεθόδων πληρωμής. Οι τράπεζες έχουν να παίξουν 

ένα σημαντικό ρόλο, υιοθετώντας μοντέρνες πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών, σύγχρονες 

τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας, ώστε να μπορέσουν να πετύχουν ποιοτικά 

και ποσοτικά οφέλη για τις ίδιες και για τους πελάτες τους. 

 91



Η ανάπτυξη του διαδικτύου και ή χρήση του για την πραγματοποίηση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχουν καταστήσει επιτακτική 

την ανάγκη ασφάλειας των εμπλεκομένων διαδικασιών. Οι χρήστες οι οποίοι 

συναλλάσσονται ηλεκτρονικά απαιτούν από τα δίκτυα να διαθέτουν τις βασικές ιδιότητες 

(εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικότητα, μη αποποίηση ευθύνης). Για το σκοπό αυτό 

αναπτύχθηκαν μηχανισμοί ασφάλειας με μικρό κόστος και δυνατότητα υλοποίησης ασφαλών 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Ο προμηθευτής που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο υποχρεούται να λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέσα προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του. Τα μέτρα 

αυτά είναι οι όροι των online συμβάσεων, η ασφαλής σύνδεση με την τράπεζα και η κάλυψη 

ισχύος ψηφιακού πιστοποιητικού τα οποία πρέπει να κατοχυρώνουν επίπεδο ασφάλειας 

ανάλογο με τον κίνδυνο παραβίασης του δικτύου. Ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώνει 

τους καταναλωτές σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιου κινδύνου. 

Στην Ελλάδα η εξάπλωση του διαδικτύου και η σταδιακή μείωση των ανησυχιών 

σχετικά με την ασφάλεια δείχνουν τα αποτελέσματα τους. Κάθε χρόνο ο αριθμός των 

ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές υπερδιπλασιάζεται. Ωστόσο στην 

πορεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας η Ελλάδα υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής ως βασικό 

χαρακτηριστικό της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχει θετικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο 

των ατόμων. Η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών μειώνει το κόστος και βελτιώνει την 

ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών, αυξάνοντας έτσι την κοινωνική ευημερία. Η ευκολία 

πρόσβασης σε πιο αποδοτικές τεχνολογίες και η δημιουργία νέων αγορών, δημιουργεί 

πρόσφορο έδαφος και προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας από νέους 

ανθρώπους. Η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, λόγω της χρήσης πιο 

αποδοτικών τεχνολογιών, δίνει τη δυνατότητα για αύξηση των αμοιβών τους γεγονός που 

συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. Η πορεία για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας αποτελεί μια συνεχή αλλαγή οικονομικών και κοινωνικών δομών. Απαιτείται 

ανάληψη πρωτοβουλιών και κατάλληλη προετοιμασία, από την πολιτεία, τους ιδιωτικούς 

φορείς αλλά και όλους τους πολίτες, για την αποδοχή των δεδομένων της νέας «ψηφιακής» 

κοινωνίας. 
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ΔΕΕ  Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (περιοδικό) 
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ΕΚΤ  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
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ΕΟΚ  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

επ.  επόμενα 
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ΗΔΠ  Ηλεκτρονικές Διατραπεζικές Πληρωμές 

Η/Υ  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

ν.  νόμος 

ό.π.  όπου παραπάνω 

ΠΔ  Προεδρικό Διάταγμα 

σελ.  σελίδα 

ΧΑΑ  Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
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