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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια αναμφισβήτητα η εντυπωσιακή τεχνολογική πρόοδος στον 

τομέα των τηλεπικοινωνιών έχει δώσει τεράστια ώθηση σε ένα ευρύ φάσμα 

λειτουργιών για κινητές συσκευές, υποστηρίζοντας διάφορες χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, όπως η διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, οι πληρωμές μεταξύ 

φυσικών προσώπων, η εξόφληση λογαριασμών, οι πληρωμές εγγύτητας στο σημείο 

πώλησης, οι εξ αποστάσεως πληρωμές για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς 

και άλλα είδη υπηρεσιών, όπως το κινητό marketing με βάση τη γεωγραφική θέση, η 

έκδοση εισιτηρίων, η παροχή εκπτώσεων ή κουπονιών. Οι πληρωμές που διεξάγονται 

μέσω κινητών συσκευών αποτελούν σήμερα την ταχύτερα αναπτυσσόμενη από όλες 

τις μεθόδους πληρωμής. Η ταχεία διάδοση των έξυπνων τηλεφώνων που προσφέρουν 

τη δυνατότητα εγκατάστασης εξελιγμένων εφαρμογών πληρωμών συνέβαλε στην 

εξέλιξη αυτή.  

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η σε βάθος μελέτη των 

συστημάτων πληρωμών μέσω κινητών συσκευών, με εστίαση στις νέες τεχνολογίες 

ασύρματων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των κινητών 

συναλλαγών καθώς και τα προβλήματα ασφαλείας και οι τρόποι αντιμετώπισης 

αυτών. Επίσης διερευνήθηκαν οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποδοχή των συστημάτων αυτών από τους χρήστες.  

Πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 

ώστε να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του οικοσυστήματος των κινητών 

πληρωμών και της παρούσας κατάστασης. Μεταξύ των περιγραφόμενων 

τεχνολογιών, η NFC λαμβάνει μια ολοένα αυξανόμενη προσοχή ως μέσο διεξαγωγής 

πληρωμών. Επιπλέον, η νέα λειτουργικότητα εξομοίωσης κάρτας, Host-based Card 

Emulation (HCE), προάγει περαιτέρω τη χρήση της NFC, επιτρέποντας σε ένα 

«έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, με NFC δυνατότητες, να εξομοιώσει μια έξυπνη κάρτα 

ανέπαφων συναλλαγών χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη ασφαλούς στοιχείου στην 

συσκευή.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: κινητές πληρωμές, τεχνολογία NFC, πληρωμές εγγύτητας, 

συστήματα πληρωμών, ασφάλεια πληρωμών. 
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ABSTRACT 

Over the last few years the indisputably outstanding technological advances in 

mobile technology have given a huge boost to a wide range of new functionalities for 

mobile devices, supporting several mobile financial services, such as account 

transfers, person to person transfers, bill payment, proximity payments at the point of 

sale, remote payments to purchase goods and services, as well as other kinds of 

services such as location based mobile marketing, ticketing, discounts, or coupons. 

Payments that are conducted via mobile devices are now the fastest growing of all 

payment methods. The rapid proliferation of smart phones that offer the possibility of 

installing sophisticated payment applications has contributed to this development. The 

aim of this thesis was the in depth study of mobile payment systems, focusing on the 

new wireless communication technologies used for the implementation of mobile 

transactions and the relative security problems and solutions. The factors affecting 

consumers' acceptance of mobile payments were also studied. 

An extensive literature review was carried out to offer a holistic view of the mobile 

payment ecosystem and state of the art, which allows practitioners and academics to study 

current and future mobile payment approaches. Among the described technologies, NFC 

is receiving an increasing attention as a way of conducting payments. The novel 

functionality of Host-based Card Emulation (HCE) further promotes the use of NFC by 

allowing an NFC-enabled smartphone to emulate a contactless smart card without 

requiring a secure element.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: mobile payments, NFC, proximity payments, mobile payment systems, 

mobile payment security. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εξάπλωση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια και η χρήση του για 

εμπορικούς σκοπούς δημιούργησε νέα δεδομένα στο χώρο των επιχειρήσεων. Οι 

επιχειρήσεις καλούνται να δημιουργήσουν  τις υποδομές εκείνες που θα επιτρέψουν 

στους καταναλωτές την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Ήδη στις 

περισσότερες χώρες του κόσμου το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αποτελεί μια 

αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, στην οποία οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

προσαρμοστούν προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές εξυπηρετώντας 

παράλληλα την πελατεία τους. 

Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου οι πληρωμές γίνονταν 

εκτός του διαδικτύου με καταβολή των ποσών σε κάποια τράπεζα. Όμως, αυτός ο 

τρόπος χρηματικής εκκαθάρισης των διαδικτυακών συναλλαγών δεν συμβάδιζε με 

την ταχύτητα και την αξιοπιστία που θα μπορούσαν να παρέχουν οι σύγχρονες 

διαδικτυακές συναλλαγές. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν μια σειρά από 

συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, τα οποία αναπτύχθηκαν σταδιακά. Τα 

συστήματα αυτά είτε αποτελούσαν μια μεταφορά παραδοσιακών πρακτικών του 

πραγματικού κόσμου στο διαδίκτυο όπως είναι η περίπτωση των online πληρωμών 

μέσω μιας πιστωτικής κάρτας είτε οι δημιουργοί τους προχώρησαν σε καινοτόμες 

λύσεις που εκμεταλλεύονταν τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου ή των δικτύων 

κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να προτείνουν πρωτοποριακές λύσεις όπως οι 

συναλλαγές μεταξύ 1ομοτίμων. 

Στην Ελλάδα, στα πλαίσια ευρύτερων θεσμικών αλλαγών, που δρομολογήθηκαν 

ήδη από την τελευταία πενταετία της δεκαετίας του 1990, το ηλεκτρονικό εμπόριο 

έχει αρχίσει σιγά - σιγά να κερδίζει έδαφος στην αγορά υποβοηθούμενο από 

κατάλληλες δράσεις τόσο του Β’ όσο και του Γ’ 2Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

αλλά και χάρη στη δραστηριότητα θυγατρικών μεγάλων πολυεθνικών. Εντούτοις, αν 

και έχουν γίνει συστηματικές αποτιμήσεις της πορείας και των προοπτικών που 

υπάρχουν για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα μια 

ενδελεχής αποτίμηση των συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών στη χώρα μας. 

                                                 
1Δίκτυο πληρωμής μεταξύ ομοτίμων (peer to peer): λειτουργεί από τους χρήστες του χωρίς 
κεντρική αρχή ή μεσάζοντες. 
2Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας μας 
και βοηθάει στην ολοκλήρωση έργων που είναι καθοριστικά για την ανάπτυξή της.   
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1 

Κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο 

1.1 Ορισμός ηλεκτρονικών πληρωμών 

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

payments) περιλαμβάνει κάθε πληρωμή προς τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες ή τις 

δημόσιες υπηρεσίες από πολίτες ή επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούνται με την 

μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου με χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας. 

Είναι προφανές ότι με βάση τον ορισμό αυτό οι ηλεκτρονικές πληρωμές 

αφορούν τις πληρωμές εκείνες που γίνονται από τον ίδιο τον πληρωτή είτε είναι 

καταναλωτής, είτε επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση άλλου φυσικού προσώπου. 

Επίσης, η πληρωμή γίνεται εξ αποστάσεως, χωρίς τη φυσική παρουσία του πληρωτή 

και φυσικά δεν περιλαμβάνει μετρητά. 

Ορίζοντας τις ηλεκτρονικές πληρωμές κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

συμπεριλαμβάνουμε την μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τους λογαριασμούς των 

εμπλεκομένων μερών στην συναλλαγή καθώς και τα τεχνολογικά μέσα ή κανάλια 

διανομής μέσω των οποίων πραγματοποιείται η συναλλαγή. Το εύρος του ορισμού 

έχει ως αποτέλεσμα να είναι εφικτές πολλαπλές ταξινομήσεις του φαινομένου. 

Με γνώμονα τα παραπάνω, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μια αρχική 

διάκριση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε αυτές που στηρίζονται  στη μεταφορά 

αξίας και σε αυτές που στηρίζονται στη μεταφορά πληροφοριών. 

Στην πρώτη κατηγορία, πραγματοποιείται η μεταφορά χρηματικών ποσών μέσω 

των συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών. Αντίθετα στη δεύτερη κατηγορία αυτό 

που μεταφέρεται μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών είναι πληροφορίες αφενός για 

την συναλλαγή και αφετέρου για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων. 

Η χρηματική συναλλαγή λαμβάνει χώρα είτε offline είτε με την χρήση ιδιόκτητων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή εταιριών. Σήμερα, ο κυρίως όγκος ηλεκτρονικών 

πληρωμών διεκπεραιώνεται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών που 

στηρίζονται στην μεταφορά πληροφοριών. 
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Ένας δεύτερος και πιο διαδεδομένος τρόπος ταξινόμησης των ηλεκτρονικών 

πληρωμών στηρίζεται στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό δίκτυο 

διανομής. Έτσι, οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν: 

• Μέσω διαδικτύου (internet). Πρόκειται για την πιο σύγχρονη μορφή 

ηλεκτρονικών πληρωμών. Η άνθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν καθιστά 

ιδιαίτερα σημαντική την ύπαρξη συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών 

που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως κανάλι διανομής. Επιπλέον, η εύκολη 

πρόσβαση στο διαδίκτυο από την πλειοψηφία του καταναλωτικού κοινού 

καθιστούν τα εν λόγω συστήματα ιδιαίτερα δημοφιλή στις μέρες μας. 

• Μέσω κινητής τηλεφωνίας (m-payments). Η ανάπτυξη τεχνολογιών όπως 

το WAP επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών χρηματικών συναλλαγών από 

κινητές και ασύρματες συσκευές, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου. 

Πρόκειται για ένα μέσο πιο αυτόνομο, ενώ η ευρεία αποδοχή και χρήση 

του από το κοινό το καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή λύση, συχνά 

ανταγωνιστική για τις πληρωμές μέσω διαδικτύου. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων για την 

πραγματοποίηση πληρωμών είναι συνηθισμένη πρακτική αρκετές δεκαετίες τώρα. 

Εντούτοις, την τελευταία πενταετία, ο χώρος των ηλεκτρονικών πληρωμών έχει 

προκαλέσει ενδιαφέρον στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Το αυξημένο αυτό 

ενδιαφέρον πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην ανάπτυξη του διαδικτύου αλλά και στην 

εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας που προσέφεραν νέες δυνατότητες στις 

επιχειρήσεις. 

Ο οικουμενικός χαρακτήρας και των δύο αυτών μέσων καθώς και η ευκολία 

πρόσβασης σε αυτά, διεύρυναν σημαντικά το πεδίο δράσης όλων των επιχειρήσεων 

με αποτέλεσμα το ηλεκτρονικό, κυρίως, αλλά και το κινητό επιχειρείν να εξελιχθούν 

σε μια σημαντική παράμετρο της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής. Δεδομένου 

ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που κάνουν χρήση των νέων αυτών 

τεχνολογιών χρειάζονται υποστήριξη από σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικών 

συναλλαγών η συζήτηση σε ότι αφορά το χώρο επικεντρώνεται κυρίως σε συστήματα 

πληρωμών μέσω διαδικτύου και μέσω κινητών συσκευών.  

Παρακάτω ο πίνακας μας δείχνει τα οφέλη του κινητού εμπορίου έναντι του 

ηλεκτρονικού. 
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Κινητό εμπόριο Ηλεκτρονικό εμπόριο Όφελος 

Τα μηνύματα καταλήγουν 

στον κάτοχο της συσκευής ο 

οποίος ειδοποιείται τις 

περισσότερες φορές 

πρακτικά και άμεσα. 

Τα μηνύματα καταλήγουν 

στο e-mail και ανάλογα με 

την χρήση του διαδικτύου 

και την προσβασιμότητα σε 

Η/Υ ο παραλήπτης μπορεί να 

τα παραλάβει ακόμα και 

μετά την πάροδο εβδομάδων. 

Άμεση «παραλαβή» του 

μηνύματος και αύξηση 

πιθανότητας επιθυμητής 

ενέργειας (π.χ. αγοράς ενός 

προϊόντος). 

Ο πάροχος κινητής 

τηλεφωνίας γνωρίζει ανά 

πάσα στιγμή τη γεωγραφική 

θέση ενός μοναδικού και 

αναγνωρίσιμου προσώπου. 

Η τοποθεσία του χρήστη δεν 

μπορεί να είναι γνωστή και 

επιπλέον πολλοί χρήστες του 

διαδικτύου δίνουν ανακριβή 

ή μη αληθή στοιχεία. 

Καλύτερη στόχευση στο 

επιθυμητό κοινό με 

γεωγραφικά και 

δημογραφικά κριτήρια. 

Το κινητό τηλέφωνο είναι 

μέσο μαζικής επικοινωνίας. 

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

αν και με αυξητικές τάσεις, 

δεν καλύπτει ακόμη την 

πλειονότητα του πληθυσμού. 

Μεγαλύτερο κοινό. 

Η κατοχή του κινητού 

τηλεφώνου εκτείνεται στο 

μεγαλύτερο μέρος του 

24ωρου. 

Ο χρήστης έχει επαφή με τον 

υπολογιστή λιγότερες ώρες 

μέσα στην εβδομάδα. 

Μεγαλύτερο χρονικό πεδίο 

για αποστολή μηνυμάτων. 

1.2 Ορισμός κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου 

Η δημιουργία του Κινητού Εμπορίου (mobile commerce) έρχεται ως ο 

συνδυασμός δύο ταχέως αναπτυσσόμενων κλάδων, δύο τεχνολογικών υποδομών που 

συνδυάζονται για να εκμεταλλευτούν η μια τα προτερήματα της άλλης, αλλά και για 

να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές. Οι κλάδοι του διαδικτύου και της ασύρματης 

επικοινωνίας διεισδύουν στην καθημερινή ζωή με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς. Στο 

σημείο όπου η διείσδυση του ενός συναντά το άλλο έχουμε την γέννηση του Κινητού 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου και αφορά τόσο τα κινητά τηλέφωνα όσο και τα personal 

digital assistants (PDAs). 

Όπως όλα τα νέα επιχειρηματικά υποδείγματα, αρχικά επέκτεινε τις υπάρχουσες 

εμπορικές εφαρμογές στο κινητό τηλέφωνο του καταναλωτή και πολύ σύντομα 
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άρχισε να δημιουργεί νέες, οι οποίες καθοδηγούνται από τις επιθυμίες και τις ανάγκες 

των χρηστών. 

Το περιβάλλον του κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μια περιοχή τόσο 

τεχνολογικής όσο και επιχειρηματικής τεχνολογίας. Για να καθιερωθεί μια 

τεχνολογική καινοτομία, κάποιος θα πρέπει να έχει κέρδος από την παροχή της και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση κέρδος έχει και ο καταναλωτής και η επιχείρηση. 

Επιπρόσθετα, το κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια επιχειρηματική 

καινοτομία, αφού για να αποδώσει καρπούς δεν στηρίζεται στον ανταγωνισμό αλλά 

στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων για το αμοιβαίο κέρδος. 

Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να γίνει ο διαχωρισμός των εννοιών «κινητό 

ηλεκτρονικό επιχειρείν» και «κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο». Καταρχήν και οι δύο 

έννοιες αναφέρονται σε δραστηριότητες που γίνονται «εν κινήσει». Η περιοχή του 

κινητού επιχειρείν εμπεριέχει την έννοια του κινητού εμπορίου. Το κινητό επιχειρείν 

δεν είναι απλά συναλλαγές κινητού εμπορίου, αλλά εκτείνεται όμως παραπέρα και σε 

επιχειρηματικά πλαίσια και δραστηριότητες. Συσχετίζεται με τον επαναπροσδιορισμό 

παλαιών επιχειρηματικών υποδειγμάτων που με την βοήθεια της τεχνολογίας 

μεγιστοποιούν την αξία των πελατών της επιχείρησης. 

Κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι η συνολική στρατηγική, ενώ το κινητό 

ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια ιδιαίτερη σημαντική πλευρά του κινητού επιχειρείν. 

Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται χωρίς να υπάρχει διαφορά αν θα χρησιμοποιηθεί ο 

ένας ή ο άλλος όρος. 

Στη συγκεκριμένη εργασία θα αναφέρονται εξίσου και οι δύο έννοιες, 

γνωρίζοντας ότι η έννοια του κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου εντάσσεται στα 

ευρύτερα πλαίσια της έννοιας του κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια οφέλη του κινητού εμπορίου, τα οποία 

μπορούν να θεωρηθούν ως στρατηγικά μέσα σύγκρισης για τον καθορισμό των 

επιτυχών μελλοντικών υπηρεσιών και εργαλείων που χτίζονται γύρω από μια κινητή 

συσκευή. Αυτά τα οφέλη είναι: 

 Πρόσβαση από παντού: Χρήση των υπηρεσιών του κινητού ηλεκτρονικού 

εμπορίου σε πραγματικό χρόνο, οποτεδήποτε και οπουδήποτε με μόνη 

απαίτηση την ύπαρξη κινητής συσκευής και διαδικτύου. 

 Εξατομίκευση υπηρεσιών: Ο χρήστης είναι σε θέση να λαμβάνει 

πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες του όπως αυτές 
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προκύπτουν από τις προσωπικές επιθυμίες, τα χαρακτηριστικά και τις 

προηγούμενες συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει. 

 Ευκολία χρήσης: Οι κινητές συσκευές έχουν απλοποιηθεί αρκετά ώστε να 

εξασφαλίζουν στον χρήστη ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον. 

Είναι δυνατό, επομένως, να υποστηριχθεί ότι επιτυχημένες κινητές υπηρεσίες 

είναι εκείνες που ισορροπούν με καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών τους. 

Οι στόχοι του κινητού εμπορίου είναι οι παρακάτω: 

1. Χτίσιμο και ανάπτυξη πωλήσεων: 

 α. Δοκιμή προϊόντος 

 β. Αύξηση της συχνότητας αγοράς του προϊόντος 

 γ. Αύξηση των πιστών πελατών 

2. Υποστήριξη πελατών 

3. Δημιουργία βάσης δεδομένων 

4. Έρευνα αγοράς. 

1.3 Κινητό εμπόριο και η ιδέα του ηλεκτρονικού πορτοφολιού 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του mobile commerce στην ολοκλήρωση 

μιας εμπορικής συναλλαγής. Η έννοια του ηλεκτρονικού πορτοφολιού που υπήρχε 

στο ηλεκτρονικό εμπόριο επεκτείνεται και πλέον μπορεί κάποιος να μιλά για το 

κινητό πορτοφόλι ή mobile wallet. Το πορτοφόλι ενσωματώνει στην συσκευή του 

κινητού τηλεφώνου στοιχεία όπως οι αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών και 

πιστωτικών καρτών, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, πιστοποιητικά με ψηφιακή 

υπογραφή, bonus πελατών από διάφορες αγορές και πλήθος άλλων δεδομένων 

χρήσιμων στην ολοκλήρωση μιας ψηφιακής συναλλαγής. 

Είναι συνηθισμένη πρακτική το mobile e-commerce να αντιμετωπίζεται ως μια 

υπηρεσία προστιθέμενης αξίας για τον καταναλωτή που του δίνει τη δυνατότητα να 

διεξάγει χρηματοοικονομικές συναλλαγές διαφόρων τύπων με ευκολία. 

Οι τομείς στου οποίους έχει μέχρι σήμερα ευδοκιμήσει το αποκαλούμενο κινητό 

πορτοφόλι είναι οι παρακάτω: 

 Τραπεζικές συναλλαγές (banking) 

 Εμπόριο και χρηματιστηριακές συναλλαγές (trading & brokerage) 

 Έκδοση εισιτηρίων (ticketing) 
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 Λιανικές αγορές προϊόντων (shopping) 

 Τυχερά παιχνίδια (games & gambling) 

Έτσι στο χώρο των τραπεζικών συναλλαγών, ο χρήστης καταναλωτής μπορεί να 

ελέγχει πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, να εκτελεί 

συναλλαγές μέσω αυτών των λογαριασμών, να δέχεται κάθε είδους ειδοποίηση που 

σχετίζεται με τη χρήση αυτών των λογαριασμών και άλλα πολλά. 

Για αγορά εισιτηρίων, παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν οι ενέργειες  της 

κράτησης, της τιμολόγησης, της πληρωμής αλλά και της παραλαβής αφού το 

εισιτήριο πλέον δεν θα έχει απαραίτητα την παραδοσιακή του μορφή, αλλά μια νέα 

ψηφιακή. Ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός μιας και περιλαμβάνει 

βιομηχανίες και κλάδους όπως οι αεροπορικές και άλλες μεταφορές, είσπραξη 

διοδίων, κινηματογραφικές αίθουσες, θέατρα, αθλητικά γεγονότα και άλλα πολλά. 

1.4 Υποδομή του κινητού ηλεκτρονικού συστήματος 

Για να λειτουργήσουν οι κινητές συσκευές απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

χρήση του λειτουργικού τους συστήματος. Τα πιο διαδεδομένα λειτουργικά 

συστήματα είναι το Αndroid (με ποσοστό χρήσης το 2015 της τάξης του 80%), το 

iOS (με ποσοστό χρήσης το 2015 της τάξης του 15%) και το Windows Phone (με 

ποσοστό χρήσης το 2015 της τάξης του 4%). 

 Android: Το Android βασίζεται στον πυρήνα του λειτουργικού 

συστήματος Linux και πλέον αναπτύσσεται από την Open Handset 

Alliance.  Πρόκειται για μια σύμπραξη εταιριών κολοσσών στον τομέα 

της τεχνολογίας, όπως η Google, η Motorola, η HTC, η LG, η Samsung 

και άλλες, οι οποίες στις 5 Νοεμβρίου του 2007 έφεραν στο φως το νέο 

αυτό λειτουργικό σύστημα. Η Google δημοσίευσε το μεγαλύτερο μέρος 

του κώδικα του Android υπό όρους της Apache License, μιας ελεύθερης 

άδειας λογισμικού, γεγονός που επιτρέπει σε πλήθος προγραμματιστών να 

σχεδιάσουν εφαρμογές για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα με τη 

χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java. 

 iOS: Το iOS γνωστό και ως iPhone OS πριν από τον Ιούνιο 2010, είναι το 

λειτουργικό σύστημα της Apple. Είναι ένα λειτουργικό σύστημα κλειστού 

κώδικα που δεν χορηγεί την άδεια για εγκατάσταση του λειτουργικού σε 
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τρίτους. Οι συσκευές στις οποίες λειτουργεί είναι το iPhone, iPad και 

iPod. 

 Windows Phone: Είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε από 

την Microsoft. Αποτελεί βασικό ανταγωνιστή του Android και του iOS. 

Πέρα από τα λειτουργικά που αναφέρθηκαν, σημαντικό ρόλο στην υποδομή του 

κινητού ηλεκτρονικού συστήματος παίζει και το δίκτυο καθώς και το πρωτόκολλο 

WAP. Τα κυριότερα μέσα για την ασύρματη μετάδοση δεδομένων είναι τα ακόλουθα: 

• Κυψελωτό δίκτυο ραδιοκυμάτων (Cellular Radio Technology): Βασίζεται 

στη δημιουργία κυψελωτών περιοχών εξυπηρέτησης. Κάθε μια χωρίζεται 

σε εξάγωνα κελιά εξυπηρέτησης, στο κέντρο των οποίων βρίσκεται ένας 

πομποδέκτης ραδιοκυμάτων και ένας υπολογιστής που ελέγχει τις 

λειτουργίες της κυψέλης. 

• Κάρτα αναγνώρισης ρυθμίσεων συνδρομητή (SIM): Μια αποσπώμενη 

αποθηκευτική κάρτα που χρησιμοποιείται για αναγνώριση και διενέργεια 

συναλλαγών. 

• VoIP (Voice over IP): Τα τελευταία χρόνια τεράστιο ενδιαφέρον γνωρίζει 

η τηλεφωνία IP, η οποία είναι γνωστή ως Voice over IP και καθιστά 

εφικτή τη διπλή κατεύθυνσης, συγχρονισμένη επικοινωνία φωνής και 

κυκλοφορίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνολογία αυτών των 

δικτύων μπορεί να επεκταθεί για να δημιουργήσει απεριόριστες 

δυνατότητες για μετάδοση μόνο φωνής ή και για να συνδυαστεί με 

οποιεσδήποτε άλλες ψηφιακές πληροφορίες. Εξαιτίας αυτών των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μπορεί να αποθηκεύσει και να προωθήσει 

ψηφιακές εικόνες από μια περιοχή σε κάποια άλλη. 

Το WAP  ή Wireless  Application Protocol (Πρωτόκολλο Ασυρμάτων 

Εφαρμογών) σχεδιάστηκε αρχικά για να επιτρέπει στους χρήστες των κινητών 

τηλεφώνων να έχουν πρόσβαση, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, σε διάφορες 

πληροφορίες που αντλούνται από ειδικά διαμορφωμένες ιστοσελίδες. Πριν από το 

WAP η πρόσβαση σε online πληροφορίες από το κινητό τηλέφωνο μπορούσε να γίνει 

μόνο με χρήση κάποιου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με το WAP όμως η πλοήγηση 

μπορεί να γίνει από την οθόνη οποιουδήποτε κινητού, ακόμη και αν η οθόνη του έχει 

περιορισμένες διαστάσεις. Έτσι μια απλή συσκευή κινητής τηλεφωνίας μπορεί να 

μετατραπεί σε μια συσκευή για mobile commerce. Το WAP είναι για τα κινητά 
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τηλέφωνα ότι το HTTP για τους υπολογιστές. Το τηλέφωνο μπορεί δηλαδή να 

συνδέεται στο διαδίκτυο και ο WAP Browser του τηλεφώνου αναλαμβάνει να 

εμφανίσει στην οθόνη του το περιεχόμενο των σελίδων που επιθυμεί ο χρήστης. 

Στο WAP χρησιμοποιείται η τεχνολογία «proxy» για να διασφαλιστεί η σωστή 

μεταφορά των πληροφοριών από το web server προς τη ψηφιακή συσκευή και 

αντίστροφα. Το WAP Proxy εμπεριέχει το δρομολογητή πρωτοκόλλου, ο οποίος 

μεταφράζει τις αιτήσεις που δίνονται από το WAP σε αιτήσεις πρωτοκόλλου WWW. 

Παράλληλα διαθέτει κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές περιεχομένου, που 

μετατρέπουν τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να απεικονιστούν 

σωστά στην οθόνη της ψηφιακής συσκευής. 
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2 

Κινητές πληρωμές 
Σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο που αναπτύσσει η Ernst & Young 

συνήθως εμφανίζονται οι παρακάτω συμμετέχοντες στη διαδικασία αγοράς αγαθών 

και υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου: ο παροχέας περιεχομένου (content 

provider), ο παροχέας αυθεντικοποίησης του καταναλωτή (authentication provider), ο 

οργανισμός που εγκρίνει την πληρωμή (payement authoritation), ο διεκπεραιωτής της 

συναλλαγής (settlement provider), ο παροχέας υπηρεσιών πληρωμών (Payement 

Service Provider) και τέλος ο καταναλωτής (consumer). [1,2,3,4] 

Ο καταναλωτής είναι αυτός που έχει στην κατοχή του τη συσκευή κινητής 

τηλεφωνίας και προχωρά σε αγορά περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον παροχέα 

περιεχομένου. Ο παροχέας αυθεντικοποίησης της ταυτότητας του καταναλωτή ή 

αλλιώς Έμπιστη Τρίτη Οντότητα (ΕΤΟ) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που 

φροντίζει για την πιστοποίηση της ταυτότητας του καταναλωτή. Ο διεκπεραιωτής της 

συναλλαγής θα μπορούσε να είναι μια τράπεζα, μια εταιρία παροχής κινητής 

τηλεφωνίας ή ακόμη και ένας εκδότης πιστωτικών καρτών. 

Ο παροχέας υπηρεσιών πληρωμών (Payement Service Provider PSP), είναι η 

κεντρική οντότητα για την διαδικασία πληρωμής μέσω κινητού. Αυτός δέχεται το 

μήνυμα για αγορά αγαθού και το κατευθύνει στην ΕΤΟ. Το μήνυμα μπορεί να σταλεί 

με μια πληθώρα τεχνολογιών που υιοθετούνται από τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας 

όπως SMS, WAP, SIM application toolkit (SAT), USSD, IVR, dual slot phones, dual 

SIM phones, Bluetooth, Infrared, Bar code readers και contactless chips. 

 Οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω κινητού συνήθως περιλαμβάνουν μια 

εφαρμογή ηλεκτρονικού πορτοφολιού που επιτρέπει στους καταναλωτές να 

αποθηκεύουν τις πληροφορίες της αγοράς του αγαθού, όπως τον αριθμό της 

πιστωτικής τους κάρτας και/ ή τη διεύθυνση αποστολής του αγαθού σε έναν ασφαλή 

διακομιστή (server) του παροχέα υπηρεσιών πληρωμών. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

πίσω από τους ρόλους του Παροχέα Υπηρεσιών Πληρωμών, της Έμπιστης Τρίτης 

Οντότητας και του Παροχέα Περιεχομένου συνήθως βρίσκεται μια εταιρία παροχής 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η διαδικασία μιας κινητής πληρωμής όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. 
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Αρχικά, ο καταναλωτής (consumer) χρειάζεται να δημιουργήσει έναν 

λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσίας πληρωμής (PSP) προκειμένου να είναι δυνατή 

η υλοποίηση μιας πληρωμής (Βήμα 0 – Εγγραφή). Η διαδικασία υλοποίησης μια 

κινητής πληρωμής μπορεί να γίνεται με ευκολία από τον καταναλωτή ανάλογα με τις 

λειτουργικές επιλογές του PSP. Η συναλλαγή ακολουθεί να εξής βήματα: [5] 

1. Ο καταναλωτής εκδηλώνει την επιθυμία αγοράς περιεχομένου. 

2. Ο πάροχος περιεχομένου προωθεί το αίτημα αγοράς στον PSP. 

3. Ο PSP απαιτεί την επικύρωση (authentication) και την εξουσιοδότηση από 

την Έμπιστη αρχή πιστοποίησης. 

4. Ο PSP ενημερώνει τον πάροχο περιεχομένου για την επιτυχία του 

αιτήματος αγοράς. 

5. Ο πάροχος περιεχομένου παραδίδει το περιεχόμενο στον καταναλωτή. 

6. Η Έμπιστη Αρχή Πιστοποίησης αποστέλλει στον καταναλωτή τα στοιχεία 

για την υλοποίηση της συναλλαγής. 

7. Ο καταναλωτής επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της συναλλαγής (π.χ. PIN). 

8. Υλοποιούνται οι πληρωμές που αφορούν στις τυχόν αμοιβές των 

ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών (PSP, TTP). 

Οι μεταβλητές που προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις αγορές μέσω 

κινητού τηλεφώνου είναι συνήθως ο χρόνος διεκπεραίωσης της συναλλαγής, το 

περιεχόμενο αυτής και το ύψος της αγοράς. Έτσι έχουμε τα παρακάτω είδη 

συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου: 

a) Προπληρωμένες αγορές: Ο καταναλωτής προπληρώνει στον PSP ένα 

συγκεκριμένο ποσό για το περιεχόμενο της υπηρεσίας ή των αγαθών που 

Consumer Content Provider 

Payment Service Provider Trusted Third Party 

         1. Purchase indication 

         5. Delivery of content 

2. Purchase        
     request 3. Authentication /         

    Authorization 

4. Purchase     
     authorization 
& 
8. Revenue  
    sharing 

6. Billing 7. Payement 

8. Revenue sharing 
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θα αγοράσει με την μορφή αγοραστικών μονάδων ή μονάδων μιας κάρτας 

ομιλίας. 

b) Πληρωμές μετά την αγορά: Ο καταναλωτής αφού προβεί στην αγορά του 

αγαθού πληρώνει εκ των υστέρων, συνήθως με χρέωση της πιστωτικής 

του κάρτας ή με χρέωση του λογαριασμού του κινητού του τηλεφώνου. 

c) Αγορά σε πραγματικό χρόνο: Ο καταναλωτής προχωρά στην αγορά ενός 

αγαθού την στιγμή που εξερευνά την ηλεκτρονική ιστοσελίδα μιας 

εταιρίας μέσω της κινητής συσκευής του. 

Το είδος των αγαθών που μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής συνήθως 

χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Ψηφιακά αγαθά (MP3, ringtones ή πληροφορία επιπλέον αξίας, όπως 

παρακολούθηση των τιμών των μετόχων στο χρηματιστήριο κ.α.) 

• Παραδοσιακά αγαθά (αγορά τηλεόρασης κλπ.) 

• Ψηφοφορίες (ψήφος σε ένα τηλεπαιχνίδι) 

• Αγορά εισιτηρίων (κινηματογράφου, θεάτρου κλπ.). 

Επίσης, αναλόγως του περιεχομένου της αγοράς, οι πληρωμές χωρίζονται σε 

μίκρο και μάκρο πληρωμές. Συνήθως το διαχωριστικό όριο αξίας του αγαθού είναι το 

ποσό των 10 ευρώ. 

Η κεντρική τράπεζα της Φιλανδίας σε έκθεσή της το 2003 κάνει μια αναφορά 

στα πιο διαδεδομένα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών ανά την Ευρώπη. Ένα από 

τα πιο γνωστά συστήματα είναι το PAYBOX, το οποίο εφαρμόστηκε αρχικά στη 

Γερμανία και αργότερα υιοθετήθηκε από την Αυστρία, την  Ισπανία, τη Σουηδία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους καταναλωτές να προβούν 

στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω του κινητού τους τηλεφώνου και στη 

μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. 

Μια άλλη εφαρμογή αρκετά διαδεδομένη στην Ισπανία αναφέρεται να είναι το 

MOBIPAY. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, 

αλλά ακόμη και για πληρωμή υπηρεσιών μεταξύ φυσικών προσώπων αλλά και για 

εξόφληση λογαριασμών. 

Τέλος, το σύστημα PAYEX είναι αρκετά διαδεδομένο στην Νορβηγία. Οι 

καταναλωτές ανοίγουν έναν λογαριασμό στο σύστημα PAYEX και μετά βάζουν 

χρήματα σε αυτόν, ώστε να προβούν στις αγορές που θέλουν μέσω της συσκευής 

τους. 
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2.1 Καινοτομικά συστήματα στο διαδίκτυο 

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν συστήματα πληρωμών, τα οποία κάνουν χρήση 

καινοτομικών τεχνολογιών που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιμες για την 

διεξαγωγή πληροφοριών.  

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payments Council EPC), που 

εκπροσωπεί τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, υποστηρίζει και προωθεί την 

ολοκλήρωση και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πληρωμών για τον Ενιαίο Χώρο 

Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area SEPA). Το EPC δεσμεύεται να 

συμβάλει σε ασφαλείς, αξιόπιστες, αποτελεσματικές, βολικές, οικονομικά 

ισορροπημένες και βιώσιμες πληρωμές, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

χρηστών των κινητών πληρωμών και υποστηρίζουν τους στόχους της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας σε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 

οικονομία. Επιδιώκει το σκοπό αυτό με την ανάπτυξη και τη διαχείριση 

πανευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών και τη διατύπωση θέσεων και προτάσεων 

για θέματα ευρωπαϊκών πληρωμών σε συνεχή διάλογο με άλλους ενδιαφερόμενους 

και ρυθμιστικούς φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το κύριο καθήκον του EPC είναι να 

διαχειρίζεται τα προγράμματα πίστωσης SEPA Credit Transfer και προγράμματα 

άμεσης χρέωσης SEPA Direct Debit Schemes. Το EPC είναι μια διεθνής ένωση μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία καθιστά διαθέσιμα όλα τα παραδοτέα της 

δωρεάν στην ιστοσελίδα του EPC. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 

στη διεύθυνση www.epc-cep.eu.[22] 

Μερικά από τα συστήματα αυτά, όπως οι έξυπνες κάρτες, χρησιμοποιούνται και 

στο φυσικό κόσμο ενώ άλλα είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για χρήση στο 

διαδίκτυο. Ειδικότερα τα καινοτομικά συστήματα είναι: 

 Ηλεκτρονικό χρήμα 

 Πληρωμές μεταξύ ομοτίμων 

 Προπληρωμένες κάρτες. 

Σχήματα ηλεκτρονικού χρήματος: Ως ηλεκτρονικό χρήμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ορίζει «την αποθήκευση χρηματικής αξίας σε ψηφιακή μορφή μέσω μιας 

συσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για την πραγματοποίηση πληρωμών 

σε δίκτυα χωρίς την χρήση τραπεζικών λογαριασμών. Το ηλεκτρονικό χρήμα θα 

λειτουργεί ως προπληρωμένο υπόθεμα, ενώ τα δίκτυα θα είναι είτε ανοιχτά δηλαδή 

http://www.epc-cep.eu/
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θα επιτρέπουν την άμεση μεταφορά χρημάτων μεταξύ υποθεμάτων, είτε κλειστά όπου 

η χρέωση του υποθέματος θα γίνεται από συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό 

αποκλειστικά». 

Μέχρι τώρα τα ισχύοντα σχήματα ηλεκτρονικού χρήματος στηρίζονται είτε σε 

κάρτες αποθηκευμένης αξίας είτε σε ειδικό λογισμικό. Στην πρώτη περίπτωση η 

κάρτα περιέχει ένα χρηματικό ποσό ανάλογο με αυτό που έχει προπληρώσει ο 

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

της μπορεί να τη γεμίζει κάθε μέρα με το ποσό που επιθυμεί. Για λόγους ασφαλείας, 

η κάρτα προστατεύεται από τετραψήφιο κωδικό. Στα σχήματα ηλεκτρονικού 

χρήματος μέσω λογισμικού πραγματοποιείται έκδοση ηλεκτρονικών νομισμάτων από 

έναν παροχέα υπηρεσιών πληρωμών. Τα ηλεκτρονικά αυτά νομίσματα είναι 

αποθηκευμένα σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι στο κινητό του χρήστη, ο οποίος 

μπορεί να χρησιμοποιήσει για τις αγορές μέσω του διαδικτύου. 

Το βασικό πλεονέκτημα των σχημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών και στις δύο 

περιπτώσεις είναι ότι διατηρείται η ανωνυμία των συναλλαγών που είναι ιδιαίτερα 

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

ιδιαίτερα ευέλικτο μέσο πληρωμής που επιτρέπει και διεθνείς συναλλαγές. 

Ομότιμες κινητές πληρωμές: Οι ομότιμες πληρωμές (P2P Mobile Payments) 

επιτρέπουν στα άτομα να πληρώσουν ο ένας τον άλλο μέσω ενός έμπιστου τρίτου 

μέρους. Οι P2P υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες προσφέρονται από πολλές τράπεζες 

και από τρίτους, επιτρέπουν σε εμπόρους και επιχειρηματίες να μεταφέρουν χρήματα 

σε έναν πελάτη ή προμηθευτή και το αντίστροφο, χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση e-

mail ή έναν αριθμό κινητού. Οι χρήστες μπορούν να διενεργούν συναλλαγές 

χρησιμοποιώντας χρήματα από έναν τραπεζικό λογαριασμό, μέσω χρεωστικής, 

πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας ή μέσω του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας 

που καλείται να εξοφλήσει ο κάτοχος κινητής συσκευής. [2] 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου κινητών πληρωμών είναι ότι 

επιτρέπει την μεταβίβαση χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας την 

ανταλλαγή χρημάτων μεταξύ προσώπων οποτεδήποτε και οπουδήποτε. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το Paypal, με το μεγαλύτερο παγκόσμιο 

δίκτυο πληρωμών, βασισμένο στο διαδίκτυο. Υποστηρίζει τις εξ αποστάσεως 

πληρωμές, μέσω κινητής εφαρμογής για μεταφορά χρημάτων στηριζόμενη σε 

διεύθυνση e-mail ή τηλεφώνου και επιπλέον υποστηρίζει μεταφορές χρημάτων με 
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χρήση SMS. Πρόσφατα άρχισε να υποστηρίζει και τις πληρωμές εγγύτητας μέσω της 

αξιοποίησης της NFC τεχνολογίας των κινητών συσκευών. 

Ηλεκτρονικά μετρητά και ιστός: Συστήματα όπως τα Digicash και Net Cash 

επιτρέπουν στον πελάτη να καταθέσει μετρητά σε έναν τραπεζικό λογαριασμό και 

μετά να χρησιμοποιήσει τα μετρητά για να αγοράσει αντικείμενα από το διαδίκτυο. 

Σε ένα σύστημα όπως το Digicash οι πελάτες λαμβάνουν έναν κωδικοποιημένο 

αριθμό 64-bit για κάθε νόμισμα των 5 σεντς που μετατρέπουν σε ηλεκτρονικά 

μετρητά, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη. 

Κατόπιν, ο πελάτης μπορεί να μεταφέρει τα μετρητά σε πωλητές στο διαδίκτυο 

(αρκεί ο πωλητής να δέχεται αυτή τη μέθοδο πληρωμής). Ο πωλητής μετά επιστρέφει 

τα ηλεκτρονικά μετρητά στην τράπεζα ανταλλάσσοντάς τα με πραγματικά χρήματα. 

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού είναι: 

• Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων: Τα ηλεκτρονικά μετρητά δεν 

μπορούν να ανιχνευθούν. Η τράπεζα δεν συνδέει τα νούμερα με ένα 

συγκεκριμένο άτομο κι έτσι είναι αδύνατο να συνδεθεί η πληρωμή με 

αυτόν που πληρώνει. Ο πελάτης δεν χρειάζεται να ανησυχεί ότι θα 

προστεθεί σε μια σειρά από ταχυδρομικές λίστες, εκτός εάν έχει 

παραγγείλει εμπόρευμα το οποίο πρέπει να αποσταλεί στο σπίτι του αντί 

για πληροφορίες που μπορούν να αποσταλούν μέσω διαδικτύου. 

• Περιορισμένη ευθύνη: Ο πελάτης μπορεί να χάσει μόνο όσα χρήματα 

μεταφέρει. Ο κόσμος προτιμά περισσότερο να χειρίζεται ηλεκτρονικά 

μετρητά και να διακινδυνεύει τα 20 ευρώ στο "ηλεκτρονικό πορτοφόλι" 

παρά να διακινδυνεύει το ποσό τον 5.000 ευρώ της χρυσής κάρτας του 

στο δίκτυο. 

Υπάρχουν πολλοί ακόμα εναλλακτικοί τρόποι ομαδοποίησης των κινητών 

πληρωμών. Σύμφωνα με την Federal Reserve Bank της Βοστόνης, υπάρχουν δύο είδη 

πληρωμών μέσω κινητών συσκευών, οι πληρωμές εγγύτητας (Proximity Mobile 

Payments) και οι απομακρυσμένες κινητές πληρωμές (Remote Mobile Payments). Οι 

Longoni και Gaza χρησιμοποιούν το Μοντέλο Πλαισίου συναλλαγής (Transaction 

Context Model), το οποίο ομαδοποιεί τα είδη των κινητών πληρωμών ανάλογα με: α) 

τα συναλλασσόμενα μέρη, σε συναλλαγές μεταξύ προσώπων (Person to Person ή 

Consumer to Consumer) και συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων 
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(Consumer to Business ή C2B) και β) την σχετική τους θέση, σε κινητές πληρωμές 

εγγύτητας και σε απομακρυσμένες. 

Κινητές πληρωμές εξ αποστάσεως: Ο όρος κινητές πληρωμές εξ αποστάσεως 

(Remote Mobile Payments) περιλαμβάνει τις συναλλαγές στις οποίες τα εμπλεκόμενα 

μέρη δεν βρίσκονται σε κοντινή γεωγραφική τοποθεσία. Οι καταναλωτές 

χρησιμοποιούν μια κινητή συσκευή για να κάνουν αγορές χωρίς άμεση 

αλληλεπίδραση με τη συσκευή που βρίσκεται στο φυσικό σημείο πώλησης (POS). Οι 

πληρωμές αυτές πραγματοποιούνται είτε μέσω ενός mobile web browser, είτε μέσω 

μιας εφαρμογής εγκατεστημένης στο smartphone του χρήστη. Η κινητή συσκευή 

χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του χρήστη, με στοιχεία που είναι 

αποθηκευμένα σε διαφορετική τοποθεσία. 

 Οι κατεξοχήν πληρωμές της κατηγορίας αυτής είναι οι κινητές online 

πληρωμές. Οι πληρωμές δηλαδή, οι οποίες ξεκινούν από την κινητή συσκευή του 

χρήστη – καταναλωτή, χρησιμοποιούν συνήθως τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και το 

κινητό internet, ενώ η αποδοχή της πληρωμής στην πλευρά του πελάτη υλοποιείται 

μέσω ενός εικονικού τερματικού POS. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν επίσης οι κινητές μεταφορές χρημάτων, δηλαδή 

οι μεταφορές χρηματικών ποσών από έναν λογαριασμό σε έναν άλλον. Ο 

λογαριασμός αυτός μπορεί να είναι τραπεζικός ή λογαριασμός κινητού πορτοφολιού 

(m-wallet) ή λογαριασμός μέσω τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Αφορούν κυρίως 

συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών (C2C) στις οποίες και τα δύο μέρη της συναλλαγής 

χρησιμοποιούν κινητές συσκευές. 

Περίπτωση χρήσης MRCP - Consumer-to-Business Mobile Remote SEPA Card 

Payment - Mobile Wallet 

Σε αυτό το σενάριο, ο καταναλωτής χρησιμοποιεί την κινητή συσκευή του για 

να πραγματοποιήσει μια πληρωμή σε έναν έμπορο, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ή 

αγαθά (π.χ. κινητό περιεχόμενο). O καταναλωτής χρησιμοποιεί ένα κινητό πορτοφόλι 

για να αποκτά πρόσβαση και να ανακτά τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής του όταν 

κάνει την πληρωμή στον έμπορο. Πριν ξεκινήσει το σενάριο, ο καταναλωτής θα 

έπρεπε να έχει ενεργοποιήσει τις κάρτες για τη διεξαγωγή απομακρυσμένων 

πληρωμών μέσω ενός μενού διαμόρφωσης για το κινητό πορτοφόλι. Έτσι έχουμε τα 

ακόλουθα: 
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1. Κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο με την κινητή συσκευή, ο 

καταναλωτής θα ξεκινήσει από την πλοήγηση στην ενότητα checkout της 

ιστοσελίδας του εμπόρου. 

2. Ο ιστότοπος του εμπόρου θα παρουσιάσει τις πληροφορίες πληρωμής στο 

κινητό τηλέφωνο του καταναλωτή. 

3.  Ο καταναλωτής επιλέγει την επιλογή "πληρωμή με κάρτα" μέσω 

διαδικτύου και ανακατευθύνεται στην ενότητα πληρωμής υπό τον έλεγχο 

μιας πύλης πληρωμής για να προχωρήσει στη συναλλαγή υπό ασφαλή 

σύνδεση http (https). Τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής για τον 

καταναλωτή παρέχονται μέσω της χρήσης ενός πορτοφολιού για κινητά 

και της καταχώρησης του CSC (Card Security Code) από τον 

καταναλωτή, το οποίο ενεργοποιεί μια απομακρυσμένη συναλλαγή SCP. 

4. Η συναλλαγή στη συνέχεια επεξεργάζεται περαιτέρω ως στατική 

συναλλαγή m-commerce με κάρτα SEPA. 

5.  Ο έμπορος απελευθερώνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες στον 

καταναλωτή.[22] 

Περίπτωση χρήσης MRCT - Consumer-to-Consumer Mobile Remote SCT (SEPA 

Credit Transfer) – Alias –Strong authentication via MRCT application in mobile 

wallet 

Εδώ, έχουμε μια περίπτωση χρήσης όπου ο καταναλωτής (πληρωτής) χρησιμοποιεί 

τη κινητή συσκευή του για να πραγματοποιήσει μια απομακρυσμένη πληρωμή από 

τον δικό του λογαριασμό στο λογαριασμό άλλου καταναλωτή (δικαιούχου) 

χρησιμοποιώντας το κινητό πορτοφόλι. Σε μερικές από τις απομακρυσμένες 

πληρωμές,  ο δικαιούχος χρησιμοποιεί  ένα ψευδώνυμο, το οποίο μπορεί να συνδέεται 

αποκλειστικά με το όνομα του δικαιούχου και τον αριθμό IBAN του σε περίπτωση 

απομακρυσμένης SCT ή για τον εντοπισμό του λογαριασμού πληρωμών του 

δικαιούχου σε περίπτωση απομακρυσμένης SCP. Μπορεί επίσης, να χρησιμοποιηθεί 

το ψευδώνυμο ως αναγνώριση του πληρωτή του δικαιούχου (π.χ. αριθμός κινητού 

τηλεφώνου του δικαιούχου) οπότε παράλληλα πραγματοποιείται ισχυρός έλεγχος 

ταυτότητας. Ενόψει της χρήσης ενός ψευδωνύμου, πρέπει να καθιερωθεί και να 

λειτουργήσει μια λεγόμενη "κοινή υποδομή" που επιτρέπει την καταχώρηση των 

ψευδώνυμων δικαιούχων στα στοιχεία του λογαριασμού τους. Έτσι έχουμε τα εξής 

βήματα: 
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1. Ο πληρωτής και ο δικαιούχος συμφωνούν για το ποσό που πρέπει να 

καταβληθεί στον δικαιούχο. Στη συνέχεια, ο δικαιούχος παρέχει το 

ψευδώνυμό του στον πληρωτή. 

2.  Ο πληρωτής ανοίγει το κινητό του πορτοφόλι. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται 

την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης κινητού πορτοφολιού. Στη συνέχεια, ο 

πληρωτής επιλέγει την εφαρμογή πληρωμής MRCT (P2P) στο κινητό 

πορτοφόλι. 

3. Μόλις επιλεγεί η εφαρμογή MRCT, το IBAN_pay συμπληρώνεται αυτομάτως 

από το κινητό πορτοφόλι. Ο πληρωτής εισάγει τα στοιχεία της συναλλαγής 

μέσω της κινητής συσκευής του δηλαδή, το ποσό της συναλλαγής και το 

ψευδώνυμο του δικαιούχου. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εισαχθούν 

χειροκίνητα από τον πληρωτή στην κινητή συσκευή ή να επιλεγούν μέσω του 

κινητού πορτοφολιού σε περίπτωση προσυμπληρωμένου δικαιούχου. 

4. Το αίτημα μεταφοράς πίστωσης παρέχεται στον PSP του πληρωτή. 

5. Ο PSP του πληρωτή ελέγχει την πληρότητα των δεδομένων που 

καταχωρήθηκαν και που αφορούν τις συναλλαγές. Ο PSP του πληρωτή 

στέλνει το ψευδώνυμο του δικαιούχου σε μια κοινή υποδομή που επιστρέφει 

τις κατάλληλες λεπτομέρειες της πληρωμής του δικαιούχου (π.χ. το όνομα του 

λογαριασμού και το IBAN) και τους να επιτρέπουν τη σωστή δρομολόγηση 

της πράξης πληρωμής. 

6. Στη συνέχεια, ο φορέας πληρωμής των πληρωτών αποστέλλει αίτημα ελέγχου 

ταυτότητας που περιλαμβάνει το όνομα του λογαριασμού του δικαιούχου. 

7. Το αίτημα ελέγχου ταυτότητας γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή MRCT 

στη φορητή συσκευή του πληρωτή. Το όνομα του λογαριασμού του 

δικαιούχου και ο πληρωτής του ποσού συναλλαγής εμφανίζονται στην κινητή 

συσκευή ενώ ο πληρωτής καλείται να εισάγει τον κωδικό του κινητού μία 

φορά κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Εάν η επαλήθευση του κωδικού γίνει 

με επιτυχία από την εφαρμογή MRCT, υπολογίζει μια απάντηση ελέγχου 

ταυτότητας που παρέχεται στον PSP του πληρωτή. 

8. Ο PSP του πληρωτή επαληθεύει την απόκριση ελέγχου ταυτότητας και τα 

ληφθέντα δεδομένα. 

9. Ο PSP του πληρωτή ελέγχει τη διαθεσιμότητα χρημάτων στον λογαριασμό 

του πληρωτή και προετοιμάζει την εντολή μεταφοράς πίστωσης. Ο PSP του 
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πληρωτή υποβάλλει την εντολή μεταφοράς πίστωσης στον PSP του 

δικαιούχου. 

10. Ο PSP του δικαιούχου πιστώνει το λογαριασμό του δικαιούχου με το ποσό της 

συναλλαγής. 

11. Ο δικαιούχος προαιρετικά λαμβάνει ένα μήνυμα από τον PSP του πληρωτή 

ότι έχει πιστωθεί ο λογαριασμός του. Ο πληρωτής προαιρετικά λαμβάνει ένα 

μήνυμα από τον PSP του που τον ενημερώνει ότι ο λογαριασμός του έχει 

χρεωθεί.[22] 

Κινητές πληρωμές εγγύτητας: Οι κινητές πληρωμές εγγύτητας (Proximity Mobile 

Payments) αναφέρονται σε συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται  κατά κανόνα 

τοπικά στο σημείο πώλησης μέσω ανέπαφων τεχνολογιών και αφορούν πληρωμές 

τόσο μεταξύ των καταναλωτών (C2C) όσο και μεταξύ καταναλωτών και 

επιχειρήσεων (C2B). 

Περιλαμβάνουν τις ανέπαφες κινητές πληρωμές (contactless mobile payments), 

στις οποίες ο  καταναλωτής, για να πληρώσει για αγαθά ή υπηρεσίες, πλησιάζει την 

κινητή του συσκευή σε ένα τερματικό πώλησης, ασύρματο (wireless POS) ή κινητό 

(mobile POS). Ένα άλλο παράδειγμα ανέπαφης πληρωμής είναι η μεταφορά 

χρηματικών μονάδων μεταξύ δύο ατόμων πλησιάζοντας τις φορητές τους συσκευές. 

Τα διαπιστευτήρια πληρωμής, τα στοιχεία δηλαδή του πελάτη για σκοπούς 

ταυτοποίησης, αποθηκεύονται στην κινητή συσκευή και ανταλλάσσονται μέσω του 

αέρα (ΟΤΑ), χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες όπως Bluetooth, NFC, QR-

codes κ.α. Με άλλα λόγια η κινητή συσκευή λειτουργεί ως μια κάρτα ανέπαφων 

πληρωμών, αποτελώντας έτσι μια νέα μορφή πληρωμής. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο σε θέσεις POS με υπάλληλο, όσο και σε σημεία POS χωρίς 

την επίβλεψη κάποιου υπαλλήλου, όπως σε μηχανήματα αυτόματης πώλησης. 

2.1.1 Μελέτη περιπτώσεων χρήσεων για τις πληρωμές εγγύτητας 

Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύντομη περιγραφή των ανέπαφων πληρωμών 

Mobile Contactless SEPA Card Payment (MCP), οι οποίες ορίζονται ως πληρωμές 

χωρίς κάρτα που πραγματοποιούνται από τον κάτοχο της εικονικής κάρτας 

(καταναλωτή) χρησιμοποιώντας κινητή συσκευή με δυνατότητα NFC. 
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MCP 1 – Mobile Contactless SEPA Card Payment – Tap and Go 

Ας πάρουμε ως εκδοχή μια πιθανή διαδικασία πληρωμής σε ένα σούπερ μάρκετ 

για μια συναλλαγή χαμηλής αξίας. Πριν ξεκινήσει η πληρωμή, ο καταναλωτής πρέπει 

να εγγραφεί πρώτα στην υπηρεσία πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου έτσι ώστε να 

περαστεί εικονικά η κάρτα βάσει της οποίας θα γίνει η πληρωμή. Προαιρετικά, ο 

καταναλωτής εισάγει τον κωδικό ή το δακτυλικό αποτύπωμα στο κινητό για να 

"ανοίξει" την υπηρεσία MCP πριν από την έναρξη της συναλλαγής. Έτσι έχουμε τα 

ακόλουθα βήματα: 

1) Ο έμπορος ξεκινά εισάγοντας το ποσό συναλλαγής στο τερματικό POI 

(Point Of Interaction). 

2) Ο καταναλωτής είτε επιλέγει μια κάρτα πληρωμής μέσω ενός 

αποκλειστικού μενού στην κινητή συσκευή για την πληρωμή είτε η 

προεπιλεγμένη κάρτα πληρωμής στην κινητή του συσκευή 

χρησιμοποιείται αυτόματα για την πληρωμή. Επομένως, για να 

επιβεβαιώσει τη συναλλαγή πληρωμής, ο καταναλωτής χρειάζεται μόνο 

να αγγίξει την κινητή συσκευή στην περιοχή τερματικού POI με 

δυνατότητα NFC. 

3) Στη συνέχεια, η συναλλαγή επεξεργάζεται ως τυπική συναλλαγή SCP. 

4) Ο έμπορος είναι σε θέση να ελέγξει την πληρωμή. 

MCP 2 - Mobile Contactless SEPA Card Payment - Double Tap with Mobile Code 

Ας πάρουμε πάλι ως εκδοχή μια πιθανή διαδικασία πληρωμής σε ένα σούπερ 

μάρκετ για μια συναλλαγή υψηλής αξίας αυτή τη φορά. Πριν ξεκινήσει η πληρωμή, ο 

καταναλωτής πρέπει να εγγραφεί πρώτα στην υπηρεσία πληρωμών μέσω κινητού 

τηλεφώνου έτσι ώστε να περαστεί εικονικά η κάρτα βάσει της οποίας θα γίνει η 

πληρωμή. Οπότε μετά έχουμε να εξής βήματα: 

1) Ο έμπορος ξεκινά εισάγοντας το ποσό συναλλαγής στο τερματικό POI 

2) Ο καταναλωτής έχει είτε μια προεπιλεγμένη κάρτα πληρωμής είτε 

επιλέγει μια κάρτα πληρωμής που θα χρησιμοποιηθεί στην κινητή 

συσκευή και βάζει τη φορητή συσκευή στην περιοχή τερματικού POI με 

δυνατότητα NFC. 

3) Το ποσό της συναλλαγής εμφανίζεται στην κινητή συσκευή και ο 

καταναλωτής καλείται να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή πληρωμής 

εισάγοντας τον κωδικό στην συσκευή του. 
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4) Στη συνέχεια, ο καταναλωτής συνδέει τη φορητή συσκευή για δεύτερη 

φορά στην περιοχή τερματικού POI με δυνατότητα NFC. 

5) Έπειτα, η συναλλαγή γίνεται ως τυπική συναλλαγή SCP. 

6) Ο έμπορος είναι σε θέση να ελέγξει την πληρωμή. 

MCP 3 - Mobile Contactless SEPA Card Payment - Single Tap and PIN 

Στην περίπτωση αυτή, έχουμε μια πιθανή διαδικασία πληρωμής σε ένα σούπερ 

μάρκετ για μια συναλλαγή πληρωμής υψηλής αξίας, όπου το POI του εμπόρου είναι 

ένα τερματικό στο διαδίκτυο και ο καταναλωτής εισάγει τον κωδικό PIN του σε αυτό 

το τερματικό POI. Επομένως έχουμε τα παρακάτω: 

1) Ο έμπορος ξεκινά εισάγοντας το ποσό συναλλαγής στο τερματικό POI. 

2) Ο καταναλωτής έχει είτε μια προεπιλεγμένη κάρτα πληρωμής είτε 

επιλέγει μια κάρτα πληρωμής που θα χρησιμοποιηθεί στην κινητή 

συσκευή και φέρνει τη φορητή συσκευή στην περιοχή τερματικού POI με 

δυνατότητα NFC. 

3) Ο καταναλωτής καλείται να εισαγάγει τον κωδικό PIN του στο POI για να 

ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Πληροφορίες για την τρέχουσα συναλλαγή 

εμφανίζονται προαιρετικά στην κινητή συσκευή. 

4) Ο καταναλωτής εισάγει τελικά τον κωδικό PIN του στο τερματικό POI 

για να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή πληρωμής. 

5) Στη συνέχεια η συναλλαγή γίνεται ως τυπική συναλλαγή SCP. 

6) Ο έμπορος είναι σε θέση να ελέγξει την πληρωμή.[22] 

2.1.2 Μελέτη περίπτωσης χρήσης για τις απομακρυσμένες πληρωμές 

Στις απομακρυσμένες πληρωμές ανήκουν οι συναλλαγές, οι οποίες 

πραγματοποιούνται μέσω κινητού τηλεφώνου, είναι πληρωμές SEPA (SCT, SDD, 

SCP) και γίνονται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (π.χ. GSM, κινητό διαδίκτυο 

κ.λπ. ) και μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα από τον τόπο πληρωμής (και / ή τον 

εξοπλισμό τους). Αυτό σημαίνει ότι η συναλλαγή πληρωμής δεν εξαρτάται από μια 

φυσική επαφή με ένα POI όπως ένα τερματικό POS. Στην κατηγορία αυτή ανήκει μια 

απλή συναλλαγή μέσω κινητού χρησιμοποιώντας το PAN της χρεωστικής κάρτας 

όπως και η χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού, οι οποίες αναφερθήκανε 

παραπάνω. 
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Περίπτωση χρήσης MRCP - Consumer-to-Business Mobile Remote SEPA Card 

Payment - Strong cardholder authentication 

Στις συναλλαγές μέσω απομακρυσμένης κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

δυναμική επαλήθευση όπως η CAP (Chip Authentication Program) ή η DPA 

(Dynamic Passcode Authentication). Για περισσότερη ευκολία ο καταναλωτής μπορεί 

να εγκαταστήσει μια δυναμική εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον (π.χ. στην SE της κινητής συσκευής του καταναλωτή ή σε έναν 

απομακρυσμένο διακομιστή) και να εισάγει έναν κωδικό, ο οποίος επαληθεύεται από 

την εφαρμογή με αποτέλεσμα την ισχυρή πιστοποίηση του καταναλωτή. Επομένως, ο 

καταναλωτής θα χρειαστεί να ενεργοποιήσει τις εφαρμογές επαλήθευσης ταυτότητας 

μέσα από ένα μενού διαμόρφωσης πορτοφολιού. Ως άλλη εναλλακτική λύση, εάν ο 

καταναλωτής έχει δυνατότητα NFC συμπεριλαμβανομένης μιας δυναμικής 

εφαρμογής ελέγχου ταυτότητας, όπως η CAP ή DPA, μπορεί να πιστοποιήσει την 

ταυτότητά του παρουσιάζοντας την κάρτα στον αναγνώστη NFC του κινητού 

τηλεφώνου. Και πάλι η χρήση αυτής της μεθόδου ταυτοποίησης θα πρέπει να 

υπόκειται σε έναν κωδικό κινητού τηλεφώνου που εισάγεται από τον καταναλωτή 

στο κινητό του τηλέφωνο.[22] 

2.2 Πρότυπα και μέθοδοι των ηλεκτρονικών πληρωμών 

Όλα τα συστήματα ηλεκτρονικής πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνουν την 

έννοια της χρηματικής αξίας και από την άποψη αυτή οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ισοδύναμοι με τις υπάρχουσες συνθήκες πληρωμής, 

δηλαδή το ηλεκτρονικό χρήμα θα πρέπει να είναι ανταλλάξιμο με κάθε άλλη μορφή 

χρήματος όπως επίσης  θα πρέπει να είναι δυνατή η αποθήκευση και η ανάκτηση 

αλλά όχι η αναπαραγωγή του. Λόγω της φύσης του ηλεκτρονικού χρήματος 

(ψηφιακές πληροφορίες αποθηκευμένες σε κάποιο μέσο), οι διαδικασίες 

ηλεκτρονικής πληρωμής θα πρέπει να προστατεύουν όλες τις συμβαλλόμενες πλευρές 

από κάθε εξωτερική επέμβαση στις πληροφορίες αυτές. 

Εκτός από τις παραπάνω θεμελιώδεις ιδιότητες του χρήματος, ένα σύστημα 

ηλεκτρονικής πληρωμής πρέπει επίσης να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

ασφάλεια, αξιοπιστία, δυνατότητα μαζικής χρήσης, ανωνυμία, αποδοχή, ευρεία βάση 

πελατών, ευελιξία, μετατρεψιμότητα, αποτελεσματικότητα συναλλαγών, μικρό 

κόστος και ευκολία χρήσης. 
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Τα έντεκα αυτά χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια για 

την ανάλυση των μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής που είναι σήμερα σε χρήση: 

1) κρυπτογραφημένη μετάδοση στοιχείων συμβατικής πληρωμής 

2) ψηφιακά μετρητά 

3) λογαριασμοί χρέωσης – πίστωσης 

4) ηλεκτρονικές επιταγές 

5) άμεση μεταφορά και 

6) υπηρεσίες είσπραξης. 

Κρυπτογραφημένη μετάδοση στοιχείων: Η κρυπτογραφημένη μετάδοση 

στοιχείων συμβατικής πληρωμής (π.χ. αριθμών πιστωτικών καρτών) είναι η ευρύτερα 

διαδεδομένη μέθοδος σήμερα, που ονομάζεται επίσης «μέθοδος της ασφαλούς 

αναπαράστασης». Η κρυπτογραφημένη μετάδοση εξασφαλίζει την ασφάλεια των 

πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον έμπορο ή κάποιον 

ενδιάμεσο οργανισμό. 

Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο πελάτης και ο 

έμπορος δεν υποχρεούνται να διατηρούν σχέση με κάποιον ενδιάμεσο οικονομικό 

οργανισμό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Η διαδικασία της 

πληρωμής ακολουθεί την συναλλαγή και δεν προϋποθέτει καμία προεργασία (pull 

model) έτσι ευνοούνται οι παρορμητικές αγορές και διευρύνεται η βάση πελατών. Ο 

κίνδυνος των οικονομικών δεδομένων που μεταδίδονται κρυπτογραφημένα μέσω του 

δικτύου είναι πολύ μικρότερος από τον κίνδυνο μετάδοσης των ίδιων δεδομένων με 

συμβατικό τρόπο (π.χ. ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά). 

Το αδύνατο σημείο αυτής της μεθόδου δεν είναι η μετάδοση των οικονομικών 

πληροφοριών αλλά η αποθήκευσή τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του 

εμπόρου ή του ενδιάμεσου οργανισμού, όπου παραμένουν μετά την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής και μπορούν να υποκλαπούν από κάποιον που μελλοντικά θα διεισδύσει 

παράνομα στους υπολογιστές αυτούς. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να προληφθεί με την 

τήρηση αυστηρών μέτρων ασφαλείας από τον έμπορο ή τον ενδιάμεσο οργανισμό. 

Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι το κόστος χρήσης ενός ενδιάμεσου οργανισμού 

για την πραγματοποίηση των πληρωμών. Ειδικά αν η τιμή των προϊόντων είναι πολύ 

μικρή, το κόστος μιας συναλλαγής μπορεί να είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της 

πώλησης. 
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Ψηφιακά μετρητά: Τα «ψηφιακά μετρητά» είναι ένα μέσο ηλεκτρονικής 

πληρωμής ανάλογο με τα κοινά μετρητά, κέρματα και χαρτονομίσματα. Ο πελάτης 

έχει ένα «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» συνήθως με τη μορφή μιας ειδικής ηλεκτρονικής 

κάρτας, που το «φορτώνει» χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό ή πληρώνοντας 

τα αντίστοιχα μετρητά στο ταμείο μιας τράπεζας. Η κάρτα είναι ανώνυμη και έχει 

αποθηκευμένη την αξία των χρημάτων με τα οποία έχει «φορτωθεί». 

Ένας έμπορος που δέχεται ψηφιακά μετρητά μπορεί να αφαιρέσει ένα ποσό από 

την κάρτα και να το μεταφέρει σε ένα δικό του ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Ο 

οικονομικός οργανισμός που υποστηρίζει τα ψηφιακά μετρητά μπορεί στη συνέχεια 

να ανταλλάξει την αξία που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα του εμπόρου με κοινά 

χρήματα. 

Τα ψηφιακά μετρητά έχουν δύο πλεονεκτήματα. Το πρώτο που έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τους πελάτες, είναι η ανωνυμία των συναλλαγών. Το δεύτερο είναι η 

δυνατότητα χρήσης των ψηφιακών μετρητών ως μέσο πληρωμής ακόμη και χωρίς την 

μεσολάβηση του οικονομικού οργανισμού που τα υποστηρίζει. Για παράδειγμα ένας 

έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει απευθείας το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι για να 

πληρώσει τις προμήθειές του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να το ξεφορτώσει στον 

τραπεζικό του λογαριασμό ή να μετατρέψει το περιεχόμενό του σε άλλο μέσο 

πληρωμής. 

Λογαριασμοί χρέωσης – πίστωσης: Το σύστημα των λογαριασμών χρέωσης – 

πίστωσης προϋποθέτει την υποδομή της τήρησης λογαριασμού τόσο από τον πωλητή 

όσο και από τον αγοραστή σε κάποιο ενδιάμεσο οικονομικό οργανισμό. Όταν 

πραγματοποιείται μια συναλλαγή, η αξία της αφαιρείται από τον λογαριασμό του 

αγοραστή και μεταφέρεται στον λογαριασμό του πωλητή. Στη διάρκεια της 

διαδικασίας πληρωμής ο ενδιάμεσος οργανισμός έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση 

της ταυτότητας του αγοραστή. Ο λογαριασμός του αγοραστή μπορεί να λειτουργεί με 

δύο τρόπους: είτε η αξία των αγορών να καλύπτεται προκαταβολικά, είτε να 

εξοφλείται μετά την πραγματοποίησή τους. Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας ο 

λογαριασμός ονομάζεται χρεωστικός ή πιστωτικός. 

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η ευελιξία. Ο ίδιος μηχανισμός 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά είδη συναλλαγών. Αν χρειαστεί το σύστημα 

μπορεί επίσης να επιτρέψει ανώνυμες συναλλαγές. 

Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η προεργασία για την πληρωμή 

προηγείται της συναλλαγής (push model) και κάθε πελάτης πρέπει να έχει ανοίξει 
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λογαριασμό πριν πραγματοποιήσει την πρώτη του αγορά. Έτσι το σύστημα δεν 

υποστηρίζει παρορμητικές αγορές. 

Ηλεκτρονικές επιταγές: Οι ηλεκτρονικές επιταγές είναι η φυσιολογική 

συνέχεια των παραδοσιακών επιταγών, που τώρα υπογράφονται και μεταβιβάζονται 

ηλεκτρονικά και να έχουν όλες τις παραλλαγές των κοινών επιταγών, όπως 

ταξιδιωτικές επιταγές ή πιστοποιημένες επιταγές. Οι ηλεκτρονικές επιταγές 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία των ψηφιακών υπογραφών και μπορούν να 

αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο που θα διευκολύνει το πέρασμα από τις 

υπάρχουσες μεθόδους πληρωμής στις μεθόδους ηλεκτρονικής πληρωμής. 

Άμεση μεταφορά: Αν ο αγοραστής και ο πωλητής διατηρούν λογαριασμό στον 

ίδιο οικονομικό οργανισμό, ο αγοραστής μπορεί να δώσει ηλεκτρονικά εντολή για τη 

μεταφορά του ποσού πληρωμής στον λογαριασμό του πωλητή, μόλις ο πωλητής 

βεβαιωθεί για την είσπραξη της πληρωμής, μπορεί να παραδώσει το προϊόν στον 

αγοραστή. Η μέθοδος αυτή είναι μια από τις σπανιότερα χρησιμοποιούμενες και έχει 

τα ίδια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με τους λογαριασμούς χρέωσης – 

πίστωσης, 

Υπηρεσίες είσπραξης: Οι υπηρεσίες είσπραξης, που ονομάζονται επίσης 

εκκαθάρισης συναλλαγών, δεν είναι μια αυτόνομη μέθοδος πληρωμής αλλά ένα μέσο 

για την πραγματοποίηση των πληρωμών με τις μεθόδους που έχουν αναφερθεί 

παραπάνω. 

Οι υπηρεσίες είσπραξης είναι ενδιάμεσοι που αναλαμβάνουν την είσπραξη 

πληρωμών για λογαριασμό των εμπόρων. Ο αγοραστής λαμβάνει από τον έμπορό τις 

απαραίτητες πληροφορίες για να πληρώσει στην υπηρεσία είσπραξης, η οποία δέχεται 

την πληρωμή και επιστρέφει στον πελάτη μια απόδειξη, με την οποία αυτός μπορεί 

να παραλάβει το προϊόν που έχει αγοράσει. 

Η διαδικασία της συναλλαγής περιπλέκεται, αλλά ο έμπορος έχει το 

πλεονέκτημα ότι η υπηρεσία είσπραξης μπορεί να δεχθεί όλες τις μεθόδους 

ηλεκτρονικής πληρωμής. 

2.3 Τεχνολογίες υλοποίησης συναλλαγών 

Προκειμένου να εξαπλωθεί η χρήση των συστημάτων κινητών πληρωμών, θα 

πρέπει να συνεργαστούν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς μεταξύ τους. Για την 

σωστή συνεργασία αυτών των οντοτήτων, η τεχνολογία διαδραματίζει πολύ 
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σημαντικό ρόλο. Ένα κινητό σύστημα πληρωμών συνήθως ενστερνίζεται διάφορες 

τεχνολογίες με όλες τις διαφορετικές δυνατότητες και τους περιορισμούς τους. 

Μπορεί να χρησιμοποιεί συνδυασμό των παρακάτω ασυρμάτων τεχνολογιών, όπως 

SMS και IR ή WAP και Bluetooth κλπ. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις 

σημαντικότερες από αυτές. 

Διαδραστική φωνητική απόκριση (IVR): Η διαδραστική φωνητική απόκριση 

(Interface Voice Response – IVR) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει σε έναν 

υπολογιστή να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους μέσα από τη χρήση φωνής και των 

DTMF τόνων εισόδου μέσω πληκτρολογίου. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η 

τεχνολογία IVR επιτρέπει στους πελάτες να αλληλεπιδρούν με το σύστημα υποδοχής 

μιας εταιρίας μέσω ενός τηλεφωνικού πληκτρολογίου ή με την αναγνώριση ομιλίας 

και εν συνεχεία να εξυπηρετούν τα δικά τους ερωτήματα, ακολουθώντας τον IVR 

διάλογο. Τα συστήματα IVR μπορούν να ανταποκριθούν με ηχογραφημένα ή 

δυναμικά δημιουργημένα μηνύματα ήχου προκειμένου να καθοδηγήσει περαιτέρω 

τους χρήστες σχετικά με το πώς θα προχωρήσουν. Οι IVR εφαρμογές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε σχεδόν οποιαδήποτε λειτουργία, όπου η διεπαφή μπορεί να 

αναλυθεί σε μια σειρά από απλές αλληλεπιδράσεις. 

Γραμμωτοί κώδικες (QR Codes): Ο κώδικας QR είναι ένας γραμμωτός 

κώδικας (barcode) δύο διαστάσεων, που δημιουργήθηκε από την ιαπωνική εταιρία 

Denso-Wave το 1994. Το QR προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Quick Response 

(Γρήγορη Απόκριση), γιατί οι δημιουργοί του είχαν ως κύριο σκοπό τα δεδομένα που 

περιέχονται στον κώδικα να αποκωδικοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα. 

Για να σαρώσει κάποιος έναν κωδικό QR, χρειάζεται μια κινητή συσκευή με 

Java και ενσωματωμένη κάμερα. Το barcode φωτογραφίζεται με τη φωτογραφική 

μηχανή, ένα ειδικό πρόγραμμα (π.χ. ένα προϊόν λογισμικό ανάγνωσης οθόνης για 

Android ή iPhone φορητές συσκευές) αναλύει και αποκωδικοποιεί τον κώδικα 

μετατρέποντας την κρυμμένη πληροφορία (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, σύντομο μήνυμα, 

επαγγελματική κάρτα) σε μια απλή αναγνώσιμη εικόνα. 

Οι QR κώδικες σχετίζονται με σχετικά μικρούς κινδύνους ασφαλείας. 

Αντιπροσωπεύουν το ιδανικό δόλωμα ψαρέματος (phishing bait), επειδή θα 

μπορούσαν εύκολα να συνδεθούν με κακόβουλα μηνύματα κειμένου ή ιστοσελίδας. 

Κανείς δεν ξέρει την προέλευση της εφαρμογής και στη χειρότερη περίπτωση 

κάποιος θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια άγνωστη ιστοσελίδα ή στην εγκατάσταση 

κακόβουλου λογισμικού στην κινητή του συσκευή. Ως εκ τούτου, οι άμεσοι κώδικες 
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(Direct QR codes) που περιέχουν πληροφορίες για ένα προϊόν δεν είναι ασφαλείς. 

Αυτό καθιστά τους έμμεσους κώδικες πιο κατάλληλους, αφού αυτοί απαιτούν την 

ύπαρξη συγκεκριμένης εφαρμογής και την χειροκίνητη αποδοχή μιας κλήσης από 

έναν online διακομιστή. Για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση των προαναφερθέντων 

κινδύνων προτείνεται η χρήση ασφαλών κωδικών (QRCs), οι οποίοι καθιστούν τα 

δεδομένα που περιέχουν αόρατα σε τρίτους μέσω κρυπτογράφησης. Η 

κρυπτογράφηση λαμβάνει χώρα κατά τη δημιουργία του ασφαλούς QRC (SQRC) και 

η αποκρυπτογράφηση γίνεται από τον αναγνώστη. [6] 

Οι πληρωμές μέσω QR codes είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να συνδεθούν οι 

χρήστες των κινητών τηλεφώνων με πληροφορίες που παρέχει ο έμπορος ή τα 

προϊόντα ενός καταστήματος. Το βασικό πλεονέκτημα των barcode πληρωμών είναι 

ότι προσφέρουν άνεση στον καταναλωτή και στο έμπορο χωρίς υψηλό κόστος. 

Μελέτη περίπτωσης MPCT – Consumer-to-Business Mobile Proximity SEPA 

Instant Credit Transfer 

Στην περίπτωση αυτή όπου ο καταναλωτής θέλει να πραγματοποιήσει μια 

συναλλαγή, ξεκινώντας θα πρέπει να εγγραφεί πρώτα στην υπηρεσία πληρωμών 

μέσω κινητού τηλεφώνου και να μεταφορτώσει την εφαρμογή που είναι συνδεδεμένη 

με έναν συγκεκριμένο λογαριασμό (IBAN) στην κινητή συσκευή του. Άρα 

προκύπτουν τα ακόλουθα βήματα: 

1. Ο έμπορος ξεκινά εισάγοντας το ποσό της συναλλαγής στο τερματικό POI 

το οποίο δημιουργεί έναν κωδικό QR πάνω στο ποσό της συναλλαγής και 

στο IBAN του εμπόρου. 

2. Ο καταναλωτής επιλέγει την εφαρμογή MPP στην κινητή συσκευή και 

σαρώνει τον κωδικό QR με την συσκευή του από το τερματικό POI. 

3. Για να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή πληρωμής, ο καταναλωτής εισάγει τον 

κωδικό του κινητού στη κινητή συσκευή του. 

4. Η εφαρμογή MPP εκκινεί μια SCT-Inst (SEPA Credit Transfer - Instant) 

με τον PSP (Payment Service Provider) του καταναλωτή. 

5. Ο PSP του καταναλωτή επεξεργάζεται και υποβάλλει την SCT-Inst στον 

PSP του εμπόρου, ο οποίος με τη σειρά του θα πιστώσει τον έμπορο. 

6.  Ο έμπορος θα μπορεί να λάβει επιβεβαίωση ότι η πληρωμή έχει ληφθεί 

και έχει πρόσβαση στα χρήματα.[22] 
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MRCT - Consumer-to-Business – Mobile Remote SCT-Inst - Consumer redirection 

with strong authentication via mobile browser 

Σε αυτήν την περίπτωση χρήσης που παρουσιάζεται ένα πιθανό παράδειγμα 

εμπειρίας χρήστη, όπου ο καταναλωτής (πληρωτής) χρησιμοποιεί την κινητή 

συσκευή του για να πληρώσει αγαθά ή υπηρεσίες που παραδίδονται από έναν έμπορο 

(δικαιούχο). Με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιείται μια SCT-Inst από τον λογαριασμό 

πληρωμών του καταναλωτή στον λογαριασμό πληρωμών του εμπόρου (δικαιούχου) 

που ξεκινάει χρησιμοποιώντας έναν browser. Προκύπτουν λοιπόν τα ακόλουθα 

βήματα: 

1. Ο καταναλωτής πλοηγείται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης 

της κινητής συσκευής του στον ιστότοπο του εμπόρου και επιλέγει τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες που επιθυμεί να αγοράσει. Μετά την αποδοχή των 

γενικών όρων αγοράς, καλείται να επιβεβαιώσει την αγορά. Στην ενότητα 

Checkout της ιστοσελίδας του εμπόρου εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της 

συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του ποσού και των επιλογών 

πληρωμής στον πελάτη. Ο πελάτης επιλέγει την προτιμώμενη λύση 

πληρωμής σε αυτό το τμήμα πληρωμής. 

2. Ο πελάτης ανακατευθύνεται με τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, 

συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δικαιούχου, της ποσότητας 

συναλλαγής και του IBAN στην πύλη της TPP. 

3. Ο καταναλωτής καλείται να εισαγάγει τον προτιμώμενο PSP σε αυτήν την 

πύλη για αυτή τη συναλλαγή. Μια άμεση αίτηση μεταφοράς πίστωσης, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού της συναλλαγής, του ονόματος του 

δικαιούχου και του IBAN διαβιβάζονται στον PSP του καταναλωτή. 

4. Ο καταναλωτής ανακατευθύνεται με την άμεση αναφορά αίτησης 

μεταφοράς πίστωσης από την πύλη της TPP στην κινητή υπηρεσία του 

PSP. 

5. Ο καταναλωτής καλείται να καταχωρίσει τα στοιχεία ταυτότητας χρήστη 

και τα στοιχεία αναγνώρισής του σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας του 

PSP. Μετά την επιτυχή αναγνώριση, εμφανίζεται στον καταναλωτή η 

αναφορά της άμεσης μεταφοράς πίστωσης με τις λεπτομέρειες της 

συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του ποσού συναλλαγής και του 

ονόματος εμπόρου. 
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6. Ο PSP του καταναλωτή στέλνει ένα αίτημα ελέγχου ταυτότητας που 

περιλαμβάνει έναν δυναμικό έλεγχο μέσω SMS προς τον καταναλωτή. 

7. Στη συνέχεια, ζητείται από τον καταναλωτή να αντιγράψει αυτόν τον 

δυναμικό έλεγχο ταυτότητας σε μια σελίδα αποκλειστικής πιστοποίησης 

για να επιτρέψει την αίτηση μεταφοράς πίστωσης που παρέχεται στον PSP 

του.  

8. Ο PSP του καταναλωτή επαληθεύει τον δυναμικό έλεγχο ταυτότητας και 

τα ληφθέντα δεδομένα. 

9. Ο καταναλωτής επαναπροσανατολίζεται με βάση τις πληροφορίες 

παραπομπής που έχει λάβει προηγουμένως από τον PSP του μέσω της 

πύλης TPP του εμπόρου. 

10. Ο PSP του καταναλωτή ελέγχει τη διαθεσιμότητα χρημάτων στον 

λογαριασμό του καταναλωτή και αποστέλλει επιβεβαίωση της αποδοχής 

της μεταφοράς πίστωσης στην TPP. 

11. Ο έμπορος ενημερώνεται από την TPP σχετικά με την επιβεβαίωση 

πληρωμής που επιτρέπει την απελευθέρωση των αγαθών ή των υπηρεσιών 

στον καταναλωτή. 

12. Ο καταναλωτής λαμβάνει επιβεβαίωση από τον έμπορο για την παράδοση 

αγαθών ή υπηρεσιών.  

13. Ο PSP του καταναλωτή προετοιμάζει και υποβάλλει την εντολή SCT-Inst 

στον PSP του εμπόρου. 

14.  Ο PSP του εμπόρου πιστώνει το λογαριασμό του εμπόρου με το ποσό της   

 συναλλαγής. 

15. Ο έμπορος προαιρετικά λαμβάνει ένα μήνυμα από τον PSP του ότι έχει 

πιστωθεί ο λογαριασμός του. Ο καταναλωτής προαιρετικά λαμβάνει ένα 

μήνυμα από τον PSP του ενημερώνοντας ότι ο λογαριασμός του έχει 

χρεωθεί.[22] 

Radio Frequency Identification – RFID: Το RFID είναι το επόμενο 

επαναστατικό βήμα για διάφορες επιχειρήσεις όπως η βιομηχανία ένδυσης, η 

πληρωμή διοδίων κλπ. Επίσης, έχει βρει εφαρμογή στα συστήματα συναλλαγών με 

πιστωτικές κάρτες τις γνωστές ευρέως RFID πιστωτικές κάρτες ή κάρτες ανέπαφων 

συναλλαγών, οι οποίες αποθηκεύουν δεδομένα σε ένα μικροτσίπ που είναι 

ενσωματωμένο στο πλαστικό της κάρτας. 
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Η τεχνολογία RFID είναι μια ασύρματη τεχνολογία που επιτρέπει την 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ενός RFID αναγνώστη (reader) και μιας ηλεκτρονικής 

RFID ετικέτας (RFID tag) μέσω ραδιοκυμάτων. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα 

βοηθούν στη μεταφορά δεδομένων έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να διαβάσει ή 

να γράψει δεδομένα από και προς την RFID ετικέτα. 

Η τεχνολογία RFID είναι ευάλωτη σε παραβιάσεις ασφάλειας, όπως η 

κλωνοποίηση, η λαθραία παρακολούθηση και η καταγραφή. Οι απειλές αυτές έχουν 

δημιουργήσει επιφυλάξεις μεταξύ των χρηστών πιστωτικών καρτών για την 

μετάβασή τους από απλές πιστωτικές κάρτες στις ανέπαφες. 

Μια πολλά υποσχόμενη πραγματικότητα αποτελεί πλέον η σύγκλιση της 

τεχνολογίας ανέπαφων συναλλαγών με τις κινητές συσκευές, η οποία έχει οδηγήσει 

στην ενσωμάτωση RFID συστημάτων στις κινητές συσκευές είτε σαν RFID ετικέτες 

(tags) είτε σαν RFID αναγνώστες (readers). 

 
Εικόνα 1- RFID tag 
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2.4 Αρχιτεκτονική πληρωμών εγγύτητας 

Ένα MPP δεν τροποποιεί με κανέναν τρόπο την υποκείμενη συναλλαγή 

πληρωμής SEPA. Συνεπώς, το μοντέλο εξυπηρέτησης του τελευταίου παραμένει 

ανεπηρέαστο. Αυτό απεικονίζεται παρακάτω στην περίπτωση μιας κινητής 

τηλεφωνικής πληρωμής (MCP). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα κατωτέρω, τα κύρια μέρη που συμμετέχουν σε μια 

συναλλαγή MCP δεν διαφέρουν από την "κλασική" πληρωμή με κάρτα SEPA. Η 

συναλλαγή πληρωμής εκτελείται με την επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων 

συσκευών πληρωμής για ανέπαφες πληρωμές, ενώ η χρήση των υποδομών και των 

συναλλαγών είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται ήδη για πληρωμές μέσω καρτών 

SEPA. 

 
Εικόνα 2 - Αρχιτεκτονική πληρωμών εγγύτητας 
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2.5 Αρχιτεκτονική απομακρυσμένων πληρωμών 

 
Εικόνα 3 - Αρχιτεκτονική απομακρυσμένων πληρωμών 

Στην παραπάνω εικόνα διακρίνονται τρία στρώματα: 

• Επίπεδο 1: Μέσο πληρωμής για μεταφορές αξίας και κίνηση κεφαλαίων. 

Η πραγματική μεταβίβαση αξίας ή η κίνηση κεφαλαίων θα 

πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα μέσα πληρωμής SEPA. 

• Επίπεδο 2: Κοινή υποδομή που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση 

πληρωμής. Η διευκόλυνση πληρωμής συμβάλλει στον εντοπισμό των 

μέσων πληρωμής που χρησιμοποιούν τα δύο μέρη σε μια συναλλαγή 

απομακρυσμένης πληρωμής. Διατίθενται διάφορα μοντέλα. Τα δύο μέρη 

μπορούν να γνωστοποιήσουν οικειοθελώς τα στοιχεία του μέσου 

πληρωμής μεταξύ τους. Μπορούν να βασίζονται σε κάποια μορφή 

διασύνδεσης (μέσω μιας κοινόχρηστης κοινής υποδομής που διαχειρίζεται 

ένα TTP) μεταξύ κινητών αναγνωριστικών και μέσων πληρωμής που 

ανήκουν στα μέρη που συνάπτουν συμβάσεις. 

• Επίπεδο 3: Συνδεσιμότητα και διεπαφή χρήστη που χρησιμοποιείται για 

την έναρξη της πληρωμής. Για την εκκίνηση μιας απομακρυσμένης 

πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικά μέσα, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης για κινητά, ένα SMS 

ή μια ειδική εφαρμογή MRP. Ως εκ τούτου, η συνδεσιμότητα και η 

διεπαφή χρήστη αποτελούν κρίσιμα συστατικά στοιχεία για την 

εξασφάλιση της καλής εμπειρίας των χρηστών σε αυτή τη φάση. 
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Επίσης, τα μηνύματα μεταξύ των διαφόρων μερών μιας συναλλαγής 

απομακρυσμένης πληρωμής είναι σημαντικά. Για παράδειγμα, ένας πληρωτής πρέπει 

να γνωρίζει πότε μια πληρωμή εγκρίθηκε ή ολοκληρώθηκε, ενώ για τον δικαιούχο 

μπορεί να είναι κρίσιμο να γνωρίζει το καθεστώς μιας πληρωμής, έτσι ώστε να 

μπορεί να ληφθεί απόφαση για την απελευθέρωση αγαθών ή υπηρεσιών ή ακόμα και 

να επιβεβαιώσει την παραλαβή για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή.  
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3 

Τεχνολογία NFC 
Η NFC (Near Field Communication) είναι μια νέα τεχνολογία ασύρματης 

επικοινωνίας που δημιουργήθηκε από τις εταιρίες Philips, Sony και Nokia το 2004. 

Έχει βασιστεί στην τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification) και τα 

πρότυπά της παρέχονται από το NFC forum. Το NFC forum είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει πάνω από 170 μέλη παγκοσμίως, του οποίου τα 

πρότυπα είναι απαραίτητα για να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των NFC 

διαφορετικών κατασκευαστών. Περιγράφεται από τα ISO 18092/ECMA 340 και ISO 

21481/ECMA και είναι συμβατό με τα ISO 14443, ISO 15693 και FELICA, κάτι που 

το κάνει ικανό να χρησιμοποιηθεί με υπάρχουσες υποδομές RFID. 

Η ραδιοσυχνότητα που χρησιμοποιεί το NFC είναι τα 13.56 Mhz και μπορεί να 

λειτουργήσει σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 10 εκατοστά. Η απόσταση αυτή το 

διαφοροποιεί από το RFID που είναι ικανό να λειτουργήσει σε μεγαλύτερες 

αποστάσεις. Οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που μπορούν να επιτευχθούν με το 

NFC δεν μπορούν να χαρακτηριστούν γρήγορες. Υπάρχουν τέσσερεις ταχύτητες που 

υποστηρίζονται και αυτές είναι οι 106, 212,424 και 848 kbps. Όπως φαίνεται από 

τους ρυθμούς μετάδοσης, το NFC δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά μεγάλου 

όγκου δεδομένων καθώς υπάρχουν ασύρματες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα το 

WiFi που παρέχουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. 

3.1 Επικοινωνία NFC και συσκευές 

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του NFC είναι ο τρόπος λειτουργίας 

του. Για να ξεκινήσει η επικοινωνία δεν απαιτείται καμία διαδικασία εγκαθίδρυσης 

σύνδεσης όπως συμβαίνει στις περισσότερες ασύρματες τεχνολογίες που γνωρίζουμε 

μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει για παράδειγμα ένα κωδικό ή να 

επιλέξει τη συσκευή που θέλει να επικοινωνήσει. Μόλις οι δύο συσκευές έρθουν σε 

απόσταση αρκετά μικρή, μπορούν αμέσως να επικοινωνήσουν χωρίς καμία άλλη 

διαδικασία, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα εύχρηστο αλλά και γρήγορο για τους χρήστες. 

Η επικοινωνία μεταξύ δύο συσκευών NFC είναι ημι-αμφίδρομη (half-dublex), 

δηλαδή κάθε συσκευή πρέπει να λάβει πρώτα το αίτημα και μετά να στείλει την 

ανάλογη απάντηση. Για την σωστή επικοινωνία απαιτείται να υπάρχει ο πομπός 
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(Initiator) και ο δέκτης (Target). Ο πομπός είναι η συσκευή που εκκινεί και καθοδηγεί 

τη διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δύο μερών. Ο δέκτης είναι η συσκευή 

που ανταποκρίνεται στα αιτήματα του πομπού. Το NFC πρωτόκολλο υποστηρίζει δύο 

μορφές επικοινωνίας: την ενεργή και την παθητική. 

Κατά την ενεργή μορφή επικοινωνίας και οι δύο συσκευές δημιουργούν το δικό 

τους ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ώστε να μεταφέρουν τα δεδομένα. Αντιθέτως στην 

παθητική μορφή, ο πομπός είναι υπεύθυνος για την δημιουργία του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, ενώ ο δέκτης κάνει χρήση της ενέργειας που έχει 

δημιουργηθεί από τον πομπό. 

Σε ένα σύστημα NFC διακρίνονται δύο συσκευές: η NFC ετικέτα και η συσκευή 

ανάγνωσης NFC. 

 Μια NFC ετικέτα (NFC tag), που ονομάζεται επίσης και έξυπνη ετικέτα, 

είναι συνήθως μια παθητική συσκευή, που αποθηκεύει δεδομένα και 

μπορεί να διαβαστεί από μια άλλη συσκευή με δυνατότητα επικοινωνίας 

NFC. Κατά βάση, πρόκειται για μια RFID ετικέτα συμβατή με την 

τεχνολογία NFC. Οι ετικέτες NFC αναφέρονται επίσης και ως κάρτες 

(contactless), δεδομένου ότι η κάρτα και η ετικέτα είναι τεχνικά τα ίδια 

αντικείμενα με μικρές παραλλαγές. 

 Μια συσκευή ανάγνωσης NFC (NFC enabled device) είναι μια ενεργή 

συσκευή που λειτουργεί σε μια από τις λειτουργίες του NFC και 

χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με ετικέτες NFC ή άλλες συσκευές 

με δυνατότητα NFC. 

Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στην RFID και NFC είναι ότι στα NFC 

συστήματα η συσκευή με ενσωματωμένη την NFC τεχνολογία μπορεί να 

λειτουργήσει ταυτόχρονα σαν συσκευή ανάγνωσης ή σαν ετικέτα. Αντίθετα, στα 

RFID συστήματα οι δύο αυτές συσκευές είναι ξεχωριστές με διαφορετικό μέγεθος 

αλλά και διαφορετικές δυνατότητες. 

Η τεχνολογία NFC αποτελεί την συγχώνευση των ανέπαφων έξυπνων καρτών 

(RFID smart cards) και των κινητών συσκευών. Τα κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα 

NFC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ανέπαφες κάρτες, RFID ετικέτες ή 

αναγνώστες. Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα, άλλες συσκευές με δυνατότητα NFC 

αποτελούν τα τερματικά σημεία πώλησης (POS), τα οποία μπορούν να εκτελούν 

ανέπαφες πληρωμές. 
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Οι περιπτώσεις χρήσης είναι πάρα πολλές και αυξάνονται συνεχώς καλύπτοντας 

ανάγκες επικοινωνίας και αυτοματοποίησης καθημερινών ενεργειών-συνηθειών μέσω 

έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones). 

3.2 Τύποι NFC ετικετών 

Το NFC forum έχει κατηγοριοποιήσει τις NFC ετικέτες σε τέσσερις τύπους: 

Τύπος 

NFC 

tag 

Σύντομη περιγραφή 

NFC 

forum 

type 1 

Οικονομικά, ιδανικά για πολλές εφαρμογές. Βασίζονται 
στο ISO/IEC 1443A. Μπορούν να διαβαστούν, να 
γραφούν, να επανεγγραφούν ή να προγραμματιστούν 
μόνο για ανάγνωση. Η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι από 
96 bytes έως 2 KB, ενώ η ταχύτητα επικοινωνίας είναι 
106 kbits/s. Δεν παρέχουν προστασία δεδομένων από 
σύγκρουση. 

NFC 

forum 

type 2 

Παρόμοια με τα tag type 1. Διαφέρουν ως προς τη 
διαθέσιμη χωρητικότητα που είναι από 48 bytes έως 2 KB 
και παρέχουν προστασία δεδομένων από σύγκρουση. 

NFC 

forum 

type 3 

Είναι ακριβότερες. Βασίζονται στο (JIS) X 6319-4, 
γνωστό και ως FeliCa. Είναι ρυθμισμένα από τον 
κατασκευαστή να είναι επανεγγράψιμα ή όχι. Η διαθέσιμη 
μνήμη είναι μεταβλητή. Η ταχύτητα επικοινωνίας είναι 
212 kbits/s ή 424 kbits/s. Έχουν προστασία των 
δεδομένων από σύγκρουση. 

NFC 

forum 

type 4 

Παρόμοια με τα tag type 1. Το περιβάλλον επικοινωνίας 
μπορεί να είναι τύπου Α ή τύπου Β. Είναι ρυθμισμένα από 
τον κατασκευαστή να είναι επανεγγράψιμα ή όχι. Η 
διαθέσιμη μνήμη διαφέρει και φτάνει τα 32 KB ανά 
υπηρεσία. Η ταχύτητα επικοινωνίας είναι 106 kbits/s, 212 
kbits/s ή 424kbits/s. Έχουν προστασία δεδομένων από 
σύγκρουση. 

3.3 NFC αρχιτεκτονική κινητών συσκευών 

Οι κινητές συσκευές που ενσωματώνουν την τεχνολογία NFC (NFC enabled) 

συνήθως περιλαμβάνουν: 

• Μια διεπαφή επικοινωνίας NFC (NFC interface) όπως απεικονίζεται και 

στην παρακάτω εικόνα. Η διεπαφή NFC αποτελείται από μια 

αναλογική/ψηφιακή οντότητα ανέπαφης επικοινωνίας, η οποία 
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ονομάζεται NFC Contactless Front end (NFC CLF), το ολοκληρωμένο 

κύκλωμα που καθιστά δυνατές τις NFC συναλλαγές που ονομάζεται 

ελεγκτής NFC (NFC controller) και μια NFC κεραία. 

• Ασφαλή στοιχεία (Secure Elements SEs) για την εκτέλεση ασφαλών 

συναλλαγών χρησιμοποιώντας συσκευές NFC, καθώς και την 

αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

• Based ή Host Controller, ο οποίος καθορίζει τους τρόπους λειτουργίας 

του ελεγκτή NFC, μέσω HCI (Host Controller Interface), επεξεργάζεται 

τα δεδομένα που αποστέλλονται και λαμβάνονται και δημιουργεί τη 

σύνδεση μεταξύ του ελεγκτή NFC και του ασφαλούς στοιχείου. 

 
Εικόνα 4- Αρχιτεκτονική μιας NFC κινητής συσκευής. 
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3.4 Τρόποι λειτουργίας 

Οι NFC συσκευές μπορεί να λειτουργήσουν σε τρείς διαφορετικές καταστάσεις 

με βάση τα πρότυπα ISO/IEC 18092, NFCIP-1 και ISO/IEC 14443 ανέπαφων 

έξυπνων καρτών: 

 Κατάσταση Ανάγνωσης/ Εγγραφής (Reader/Writer Mode): Σε αυτήν την 

περίπτωση χρήσης έχουμε επικοινωνία ανάμεσα σε μια ενεργή και σε μια 

παθητική συσκευή. Έχουμε λοιπόν για παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο 

το οποίο διαβάζει ή γράφει μια NFC ετικέτα. Όταν έρθουν σε κοντινή 

απόσταση το κινητό τηλέφωνο δημιουργεί το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

που βάζει σε λειτουργία την ετικέτα και ξεκινάει η ανταλλαγή των 

δεδομένων. Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται έχουν συνήθως μια 

συγκεκριμένη δομή που έχει ορίσει το NFC forum και ονομάζεται NFC  

Data Exchange Format (NDEF). 

 

Εικόνα 5- Λειτουργία Ανάγνωσης/Εγγραφής. 
 

 Κατάσταση Σημείου προς Σημείο (Peer to Peer Mode): Επιτρέπει σε δύο 

συσκευές να συνδεθούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν δεδομένα 

αυτόματα όταν βρεθούν σε απόσταση μικρότερη των 5 εκατοστών. Η 

επικοινωνία αυτή βασίζεται στο πρότυπο ISO/IEC 18092 το οποίο λέγεται 

NFCIP-1 (Near Field Communication Interface Protocol). Δεν 

υποστηρίζεται η ταυτόχρονη επικοινωνία. Όταν μια συσκευή στέλνει 

δεδομένα, η άλλη μπορεί μόνο να διαβάζει. Το πρωτόκολλο που 

χρησιμοποιείται λέγεται Logical Link Control Protocol (LLCP). Οι 

συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν φωτογραφίες, κείμενα, επαφές και 

άλλα αρχεία. 
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Εικόνα 6- Λειτουργία Peer to Peer. 

 

 Κατάσταση Εξομοίωσης κάρτας (Card Emulation Mode): Δύο ενεργές 

συσκευές αλληλεπιδρούν μεταξύ, η μία από αυτές εξομοιώνει μια έξυπνη 

κάρτα που λειτουργεί χωρίς επαφή (contactless smart card), ενώ η άλλη 

διαβάζει ή γράφει σε αυτή την “εικονική” κάρτα. Οι συσκευές που 

λειτουργούν ως κάρτες μπορούν να εξομοιώσουν όλους τους τύπους 

καρτών, οι οποίες είναι συμβατές με το πρότυπο του NFC (ISO/IEC 

14443), εκτελώντας όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές που είναι εφικτό 

να πραγματοποιηθούν με τις έξυπνες κάρτες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο 

λειτουργίας χρησιμοποιείται το ασφαλές στοιχείο της συσκευής (SE) 

αποτελεσματικά και με ασφάλεια, για την εκτέλεση λειτουργιών που 

απαιτούν υψηλή ασφάλεια, όπως οι συναλλαγές κινητών πληρωμών. 

 

Εικόνα 7- Λειτουργία εξομοίωσης κάρτας. 

3.5 Πρότυπο ανταλλαγής μηνυμάτων NDEF 

Για να γίνει δυνατή η διαλειτουργικότητα κατά τη μεταφορά δεδομένων από και 

προς τις ετικέτες και μεταξύ των NFC συσκευών, το NFC Forum έχει καθορίσει μια 

κοινή μορφή των δεδομένων γνωστή ως NFC Data Format Exchange (NDEF). 
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Το NDEF είναι μια ελαφριά και συμπαγής δυαδική δομή που μπορεί να 

μεταφέρει διευθύνσεις URL, vCards και NFC συγκεκριμένους τύπους δεδομένων και 

να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ NFC συσκευών που 

υποστηρίζουν τα πρότυπα του NFC forum. Οι πληροφορίες ενθυλακώνονται και 

μεταφέρονται στα επονομαζόμενα NDEF μηνύματα. Πληροφορίες οποιουδήποτε 

είδους ή μεγέθους μπορούν να ενθυλακώνουν σε ένα ή περισσότερα NDEF 

μηνύματα. Κάθε NDEF μήνυμα αποτελείται από μία ή περισσότερες εγγραφές που 

ονομάζονται NDEF records. 

Κάθε NDEF εγγραφή μπορεί να έχει θεωρητικά μέγεθος μέχρι και περίπου 4 

GB, δεν υπάρχει όμως κανένα NFC tag που να υποστηρίζει τέτοια χωρητικότητα. 

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, η κεφαλίδα (Header) του NDEF record 

αποτελείται από τρία μέρη, το Identifier που είναι μοναδικό αναγνωριστικό, το 

Length που είναι το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου και το Type που υποδεικνύει τον 

τύπο των δεδομένων της NDEF εγγραφής. Υπάρχουν αρκετοί υποστηριζόμενοι τύποι 

δεδομένων όπως είναι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τα απλά κείμενα κ.α. Πέραν 

αυτών όμως, μια NDEF εγγραφή μπορεί να περιέχει δεδομένα που δεν ανήκουν 

στους υποστηριζόμενους τύπους αρκεί να βάλει την αντίστοιχη τιμή στο πεδίο Type. 

 
                                                  Εικόνα 8- Η γενική δομή ενός NDEF μηνύματος. 

3.6 Ασφαλές Στοιχείο (SE) 

Το Ασφαλές Στοιχείο (SE) είναι ένας συνδυασμός υλικού, λογισμικού, 

διεπαφών και πρωτόκολλων ενσωματωμένα σε μια μη πλατφόρμα, στη οποία δίνουν 

την δυνατότητα της μη παραβίασης. Παρέχει μια ασφαλή περιοχή για την εκτέλεση 
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αξιόπιστων εφαρμογών και την αποθήκευση εμπιστευτικών δεδομένων, όπως 

μυστικά κλειδιά κλπ. Υπάρχει μια ποικιλία οντοτήτων υλικού που μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως ασφαλή στοιχεία σε κινητές συσκευές. Από αυτές οι 

σημαντικότερες είναι: 

 Universal Integrated Circuit Card (UICC) – SIM: Οι κάρτες SIM νέας 

γενιάς UICC μπορούν να αποθηκεύσουν πολλαπλές εφαρμογές τόσο από 

τον πάροχο όσο και από τρίτους. Το λειτουργικό σύστημα των καρτών 

εμποδίζει τις εφαρμογές από την πρόσβαση ή την ανταλλαγή δεδομένων 

μεταξύ τους. Έτσι, οι UICC μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια 

για εφαρμογές, όπως οι κινητές πληρωμές, κάρτες πιστότητας (loyalty 

cards) ή οι συναλλαγές σε σημεία πώλησης (POS transactions). Η επιλογή 

αυτή δεν επιφέρει επιπλέον κόστος. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας 

προωθούν τη χρήση της κάρτας SIM ως secure element αφού αυτοί έχουν 

τον έλεγχο για αυτές τις κάρτες. 

 Ενσωματωμένο SE (Embedded SE ή Ese): Το eSE είναι μια έξυπνη κάρτα 

«κολλημένη» πάνω στο κινητό τηλέφωνο, η οποία προσφέρει το ίδιο 

επίπεδο ασφάλειας με την κάρτα UICC. Και σε αυτή τη λύση ολόκληρη η 

εφαρμογή αποθηκεύεται στο ασφαλές στοιχείο. Το τσιπ ενσωματώνεται 

στη συσκευή κατά την διαδικασία κατασκευής και πρέπει να 

εξατομικευτεί μετά την παράδοσή της στον χρήστη. Δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε διαφορετική συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα 

πρέπει να εξατομικεύει την κινητή του συσκευή κάθε φορά που αγοράζει 

μια νέα. Ένα παράδειγμα ενός κινητού τηλεφώνου με ενσωματωμένο SE 

είναι το iPhone της Apple. 

 Secure Memory Card (SMC): Είναι κάρτες μνήμης που εμπεριέχουν 

στοιχεία μιας έξυπνης κάρτας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως secure 

elements. Αφαιρούμενη και με μεγάλη χωρητικότητα, η SMC μπορεί να 

φιλοξενήσει έναν μεγάλο αριθμό εφαρμογών χωρίς να απαιτείται η αγορά 

νέου κινητού τηλεφώνου. Η SMC μπορεί να εισαχθεί σε οποιαδήποτε 

συσκευή που υποστηρίζει τεχνολογία NFC και δεν περιορίζεται σε 

κινητές συσκευές. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής 

καθώς η επικοινωνία μεταξύ της SMC και του ελεγκτή NFC δεν έχουν 

τυποποιηθεί ακόμη καιμόνο λίγα τέτοια τσιπ είναι σήμερα διαθέσιμα. 
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 Software SE ή soft-SE: Είναι μια νέα προσέγγιση στην εξομοίωση 

κάρτας, που παρουσιάστηκε στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα από την εταιρία 

RIM (Reasearch In Motion) στην πλατφόρμα του BlackBerry. Δεν 

αποτελεί κομμάτι υλικό, αλλά η λειτουργία του βασίζεται εξολοκλήρου 

στο λογισμικό. Μια εφαρμογή μπορεί να εξομοιώσει μια ετικέτα NFC 

Forum τύπου 4 απλά καθορίζοντας ένα μήνυμα NDEF που θα πρέπει να 

αποθηκευτεί στη εικονική ετικέτα. Αυτή η λειτουργία θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή 

NFC που λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργία ανάγνωσης/εγγραφής. 

Ωστόσο, η υλοποίηση του SE στο λογισμικό έχει κάποιο αντίκτυπο στην 

ασφάλεια αφού όλες οι λειτουργίες πλέον εξαρτώνται από τις δυνατότητες 

της ίδιας της CPU. 

Ένα ασφαλές στοιχείο εξομοιώνει ουσιαστικά μια ανέπαφη κάρτα. Εκτελεί την 

χειραψία με τον τερματικό σταθμό (POS), στέλνει τις σωστές απαντήσεις στα σωστά 

ερωτήματα, δημιουργεί δυναμικά κρυπτογραφήματα, πιστοποιεί την αποθηκευμένη 

κάρτα και ούτω καθεξής. Πιο συγκεκριμένα δεν είναι το ασφαλές στοιχείο που 

εξομοιώνει την κάρτα αλλά το λογισμικό που είναι αποθηκευμένο μέσα στο ασφαλές 

στοιχείο με τη μορφή των εφαρμογών πληρωμών ή applets. Το SE παρέχει την 

ασφαλή αποθήκευση και το περιβάλλον εκτέλεσης για τις εφαρμογές αυτές. 

Τέλος, το ασφαλές στοιχείο δεν είναι αναγκαίο για την εξομοίωση ανέπαφων 

καρτών, είναι όμως μια από τις πιο ασφαλές επιλογές μέχρι σήμερα. Μια 

εναλλακτική λύση είναι το Host-based Card Emulation (HCE), στο οποίο θα 

αναφερθούμε παρακάτω. 

3.7 HCE και Πληρωμές Υπολογιστικού Νέφους 

Μέχρι πρόσφατα, οι κινητές πληρωμές εξαρτιόντουσαν από την ύπαρξη 

ασφαλούς στοιχείου (SE) για την ασφαλή αποθήκευση των διαπιστευτηρίων σε 

κινητά τηλέφωνα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι εκδότες (issuers) να 

εργαστούν σε μια ενιαία πλατφόρμα που συνήθως ανήκει σε μια άλλη οικονομική 

οντότητα, μέσω μιας επιχειρηματικής σχέσης που μπορεί να είναι ή να μην είναι 

ευεργετική για τον εκδότη της πιστοποίησης. 
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Η ανακοίνωση της Google για την χρήση της τεχνολογίας NFC σε συνδυασμό 

με την Host-based Card Emulation (HCE) των Android συσκευών, αποτελεί την 

καινοτομία που αλλάζει τα δεδομένα στο οικοσύστημα των κινητών πληρωμών. 

3.8 Host-based Card Emulation (HCE) 

Η έκδοση Android 4.4 (KitKat) εισήγαγε μια νέα πλατφόρμα υποστήριξης 

ασφαλών NFC συναλλαγών μέσω του Host-based card Emulation (HCE), για τις 

κινητές πληρωμές, προγράμματα «πιστότητας» (loyalty programs), κάρτες 

πρόσβασης, ελέγχους διέλευσης και άλλες προσαρμοσμένες υπηρεσίες. 

Η λειτουργία Host-based Card Emulation (HCE) προσφέρει μια εναλλακτική 

λύση έναντι των παραδοσιακών πληρωμών μέσω NFC. Εξακολουθεί ωστόσο να 

στηρίζεται στην τεχνολογία NFC για την υλοποίηση πληρωμών εγγύτητας και η 

κινητή συσκευή πρέπει να ενσωματώνει την NFC τεχνολογία. 

Με την HCE οποιαδήποτε εφαρμογή σε μια συσκευή Android μπορεί να 

εξομοιώσει μια NFC έξυπνη κάρτα, επιτρέποντας στους χρήστες την εκκίνηση 

συναλλαγών με μια απλή κίνηση και με εφαρμογές της επιλογής τους, χωρίς να 

απαιτείται το SE στη συσκευή. Οι εφαρμογές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν 

μια νέα λειτουργία ανάγνωσης (Reader Mode) για να ενεργούν ως αναγνώστες για τις 

κάρτες HCE και για άλλες NFC συναλλαγές. 

3.9 Οι αρχιτεκτονικές υλοποίησης εξομοίωσης κάρτας 

Στις παραδοσιακές κινητές πληρωμές μέσω NFC, η εφαρμογή πληρωμής και τα 

πραγματικά διαπιστευτήρια της κάρτας αποθηκεύονται σε ένα φυσικό ασφαλές 

στοιχείο. Πολλοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν ξεκινήσει την παροχή λύσεων 

κινητών πληρωμών βασισμένες σε φυσικό ασφαλές στοιχείο, συχνά σε συνεργασία 

με τις τράπεζες. Αντίθετα, στην HCE η εφαρμογή πληρωμής αποθηκεύεται στο 

λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου (OS), τον host και αλληλεπιδρά απευθείας με 

τον ελεγκτή NFC και το σύστημα υπολογιστικού νέφους (cloud). Με αυτόν τον 

τρόπο, δεν είναι υποχρεωμένος ο εκδότης της κάρτας να χρησιμοποιήσει την SIM ή 

άλλο ασφαλές στοιχείο για την πραγματοποίηση ανέπαφων πληρωμών μέσω NFC 

κινητού τηλεφώνου. Γενικά, η λειτουργία εξομοίωσης κάρτας διακρίνεται σε: 
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o Εξομοίωση κάρτας με ασφαλές στοιχείο (SE-based Card Emulation): σε 

αυτήν την περίπτωση η εφαρμογή εξομοίωσης κάρτας εκτελείται στο SE, 

το οποίο επικοινωνεί απ’ ευθείας με τον ελεγκτή NFC, παρακάμπτοντας 

την host CPU. 

o Host-based εξομοίωση κάρτας (HCE): στην οποία ο ελεγκτής NFC 

δρομολογεί τα δεδομένα που λαμβάνονται στην host CPU, όπου τρέχουν 

οι Android εφαρμογές. Έτσι, δεν εμπλέκεται το SE. 

Η λειτουργία HCE υποστηρίζει την εξομοίωση καρτών βασισμένων στο 

πρότυπο ISO/IEC 7816, οι οποίες χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο ISO/IEC 14443-4 

(ISO-DEP) για ανέπαφες μεταδόσεις. Οι κάρτες αυτές χρησιμοποιούνται από πολλά 

συστήματα σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της υφιστάμενης NFC υποδομής 

πληρωμών EMVCo. Το Android χρησιμοποιεί αναγνωριστικά εφαρμογών (AIDS, 

Applications IDs), όπως ορίζονται στο πρότυπο ISO/IEC 7816-4, για την 

δρομολόγηση των συναλλαγών στις σωστές εφαρμογές. 

Η αρχιτεκτονική HCE στο Android βασίζεται στις υπηρεσίες (HCE Services) 

που λειτουργούν σαν εφαρμογές εγκατεστημένες στην εξομοιωμένη κάρτα. Κάθε 

υπηρεσία αναγνωρίζεται από ένα αναγνωριστικό εφαρμογής (AID, Application ID), 

που ορίζεται από το πρότυπο ISO/IEC 7816/4. Όταν ένας χρήστης πλησιάσει την 

συσκευή του σε έναν NFC αναγνώστη, επιλέγεται η σωστή εφαρμογή με βάση το 

AID του εισερχόμενου αιτήματος. 

Το HCE μπορεί ακόμη να συνυπάρχει με άλλες μεθόδους υλοποίησης 

εξομοίωσης κάρτας, όπως η SE-based. Οι διαφορετικές αρχιτεκτονικές λύσεις 

απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 9- Αρχιτεκτονικές υλοποίησης εξομοίωσης κάρτας μόνο με SE, μόνο με HCE και συνδυασμός 
των δύο. 
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Η επιλογή της διαδρομής δρομολόγησης βασίζεται στο AID που αναφέρεται στη 

εντολή SELECT APDU. Η προεπιλεγμένη διαδρομή έχει οριστεί στη host CPU. Εάν 

πρέπει να επιλεγεί άλλη διαδρομή για το SE, οι δρομολογήσεις αυτές πρέπει να 

αποθηκεύονται στον πίνακα δρομολόγησης του ελεγκτή NFC. 

3.10 Πλεονεκτήματα της χρήσης HCE 

Η λειτουργία HCE και η αποδοχή της από τα δίκτυα πληρωμών αποτελούν 

ευκαιρία για τους παρόχους που εμπλέκονται στο οικοσύστημα των κινητών 

πληρωμών για τη δημιουργία νέων καινοτόμων λύσεων πληρωμών. Αφαιρεί το ρόλο 

του εκδότη ασφαλούς στοιχείου (SE issuer) και των σχετικών εξαρτήσεων για τις 

τράπεζες. Επίσης, με την HCE, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να σχεδιάσουν, να 

αναπτύξουν και να ξεκινήσουν νέες υπηρεσίες πληρωμών κατά τρόπο αυτόνομο. Οι 

έμποροι μπορούν να προσθέσουν την δυνατότητα NFC πληρωμών στις ήδη 

υπάρχουσες εφαρμογές τους. Οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν 

εφαρμογές προσαρμοσμένες κατά περίπτωση ή με βάση απαιτήσεις του πελάτη. Η 

χρήση της HCE μπορεί να επιτρέψει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών προστιθέμενης 

αξίας που αξιοποιούν το περιβάλλον NFC, όπως συνδυασμός προσφορών, παροχή 

κουπονιών ή επιβράβευσης πόντων κ.α. 

3.11 Προτάσεις υλοποίησης HCE και SE 

Η λειτουργία HCE έδωσε την δυνατότητα στα λειτουργικά συστήματα που την 

υποστηρίζουν να δρομολογούν δεδομένα καρτών από οπουδήποτε. Επομένως, η 

εξομοίωση κάρτας μπορεί να υλοποιηθεί από διαφορετικά σημεία οδηγώντας στην 

ανάπτυξη αρκετών μοντέλων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 10- Διαφορετικά μοντέλα υλοποίησης HCE 

 

Στο πρώτο μοντέλο, η συσκευή θεωρείται μη αξιόπιστη επομένως προτείνεται η 

αποθήκευση τόσο των δεδομένων όσο και των εφαρμογών στο Cloud. Το προφανές 

μειονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι η ανάγκη ύπαρξης σύνδεσης με το διαδίκτυο 

για κάθε συναλλαγή. Ακριβώς το αντίθετο προτείνεται στο δεύτερο μοντέλο, όπου 

όλα φυλάσσονται στην κινητή συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ισχυρή 

ασφάλεια στο υλικό, ενώ σε περίπτωση κλοπής της συσκευής οι κίνδυνοι αυξάνονται. 

Δεν θεωρείται ασφαλές μοντέλο. Μια ενδιάμεση λύση προτείνεται στο τρίτο μοντέλο, 

με την αποθήκευση της εφαρμογής στην συσκευή και τα δεδομένα του χρήστη στο 

cloud. Έτσι, προστατεύονται τα δεδομένα του χρήστη αλλά πάλι απαιτείται η 

σύνδεση στο διαδίκτυο κατά την συναλλαγή. Το τέταρτο μοντέλο είναι το 

καταλληλότερο για τις εφαρμογές κινητών πληρωμών καθώς χρησιμοποιεί τεκμήρια 

αντί των πραγματικών στοιχείων του χρήστη, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο 

ασφάλειας καθώς στην πραγματικότητα δεν μεταφέρονται ποτέ τα ίδια τα δεδομένα 

αλλά μια κωδικοποιημένη μορφή αυτών. Επιπλέον, αρκεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο 

μόνο για την αποθήκευση των τεκμηρίων τοπικά στη συσκευή και όχι σε κάθε 

συναλλαγή. Το τελευταίο μοντέλο παρουσιάζει την κλασική SE-based λύση. 
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4 

Ασφάλεια κινητών συναλλαγών 
Για να υπάρχει ασφάλεια στις συναλλαγές, απαιτείται η παρουσία ενός 

ασφαλούς web server. Ο ασφαλής web server χρησιμοποιείται για την απόκρυψη 

δεδομένων μεταξύ ενός server και ενός browser. Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται 

προς τις δύο κατευθύνσεις, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει 

κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο. 

Η πρόσβαση μέσω ενός ασφαλούς server είναι σαφώς πιο αργή σε σύγκριση με 

τη σύνδεση μέσω ενός κοινού server και αυτό οφείλεται στην 

κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση η οποία χρειάζεται να γίνει στα δεδομένα. 

Εξαιτίας αυτού του επιπλέον φόρτου στον web server, η επιλογή της χρήσης του 

ασφαλούς web server πρέπει να γίνεται μόνο όταν πρόκειται για την προστασία 

ευαίσθητων δεδομένων. 

Πριν τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να γίνουν 

έλεγχοι έτσι ώστε να είναι βέβαιο πως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας του πελάτη ή 

οποιαδήποτε άλλα ευαίσθητα δεδομένα είναι επαρκώς προστατευμένα κατά τη 

μεταφορά τους από τον browser του πελάτη στον server του καταστήματος ή 

οποιονδήποτε άλλο server με τον οποίο συνεργάζεται το κατάστημα. Τα απαραίτητα 

στοιχεία για να υλοποιηθούν τα παραπάνω είναι τα εξής: 

1) Ο web server θα πρέπει να είναι ένας ασφαλής server, ο οποίος 

προστατεύει τα δεδομένα που στέλνονται από τον web server του πελάτη 

(π.χ. μέσω μιας web φόρμας) στον κεντρικό server κωδικοποιώντας τα. 

To URL ενός ασφαλούς server, μοιάζει με τα μέχρι τώρα 

χρησιμοποιούμενα, αλλά αντί για HTTP χαρακτηρίζεται ως HTTPS 

(HTTPSecure). 

2) Ο πελάτης χρειάζεται έναν από τους δύο μεγάλους browsers της αγοράς, 

είτε τον Netscape Navigator είτε τον Microsoft Internet Explorer, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η μετάδοση των δεδομένων από τον πελάτη προς 

τον server με ασφαλή τρόπο. 

4.1 Απαιτήσεις ασφάλειας 

Παρακάτω περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα πρέπει να έχει 

ένα σύστημα κινητών πληρωμών. [7] 
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Εμπιστευτικότητα: Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει την 

προσπελασιμότητα των κρίσιμων πληροφοριών μόνο από όσους έχουν τα απαραίτητα 

δικαιώματα. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τόσο τα δεδομένα των 

λογαριασμών των χρηστών όσο και τα στοιχεία των συναλλαγών. Ακόμη και η 

κοινωνική πληροφορία που βρίσκεται ενδεχομένως αποθηκευμένη σε μια κινητή 

συσκευή αξίζει να προστατευτεί. 

Ακεραιότητα: Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά 

δεδομένα των συναλλασσομένων δεν θα είναι διαθέσιμα στον οποιονδήποτε και για 

τον οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προσωπική έγκρισή τους. Επιπλέον θα πρέπει να 

παρέχει προστασία των πληροφοριών από ψευδή στοιχεία. Οι χρήστες των 

υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητής συσκευής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ψεύτικες 

ή αναμεταδιδόμενες πληροφορίες συναλλαγών και ακόμα χειρότερα μια εφαρμογή 

πληρωμής μπορεί να έχει τροποποιηθεί ή να καταστραφεί. 

Αυθεντικότητα και έγκριση συναλλαγής: Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις , ώστε να εξασφαλίζει τη νομιμότητα της συναλλαγής. 

Πιθανές προϋποθέσεις αποτελούν η φυσική κατοχή (π.χ. της κινητής συσκευής), οι 

κωδικοί πρόσβασης και η χρήση βιομετρικών στοιχείων (όπως, το δακτυλικό 

αποτύπωμα, η αναγνώριση φωνής ή προσώπου, κ.α.). Η αυθεντικοποίηση αποτελεί 

προστασία πρώτης γραμμής για την εξασφάλιση ότι μόνο ο εξουσιοδοτημένος 

χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία. 

Διαθεσιμότητα: Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει αποτελεσματική 

ασφάλεια και στιγμιαία χρονική απόκριση. Ακόμη, θα πρέπει να έχει ταχύτατη 

ανάκτηση δεδομένων στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του. Όλες οι 

συναλλαγές στον τομέα των κινητών πληρωμών βασίζονται στη διαθεσιμότητα του 

συστήματος πληρωμών μέσω κινητού. Μη διαθέσιμο σύστημα ή υπηρεσία θα 

οδηγήσει πιθανά σε σημαντικές οικονομικές απώλειες, καθώς οι χρήστες δεν θα είναι 

σε θέση να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους και να πραγματοποιούν 

συναλλαγές. 

Μη αποποίηση ευθύνης: Το σύστημα θα πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλες 

μεθόδους συναλλαγής ώστε από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί η γνησιότητα της 

ταυτότητας του προσώπου το οποίο συναλλάσσεται, να εξασφαλίζεται με 

αποδεικτικά μέσα και η γνησιότητα της συναλλαγής. Αυτό απαιτείται διότι στις 

κινητές πληρωμές, δεν πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές πρόσωπο με 
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πρόσωπο. Ορισμένες εφαρμογές πληρωμών δίνουν την δυνατότητα στους 

καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα όταν βρίσκονται κοντά στους εμπόρους, χωρίς 

να χρειάζεται να μπουν στα καταστήματα. Ως εκ τούτου, η μη αποποίηση ευθύνης θα 

πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να αρνηθούν τις συναλλαγές που 

έχουν πραγματοποιήσει. 

Εξουσιοδότηση και έλεγχος πρόσβασης: Το σύστημα θα πρέπει να δίνει την 

δυνατότητα παραχώρησης δικαιωμάτων στο χρήστη από τον ιδιοκτήτη. Οι 

λογαριασμοί χρηστών είναι η βάση των κινητών συναλλαγών. Έτσι, ο έλεγχος 

πρόσβασης (Access Control) στους λογαριασμούς χρηστών είναι κρίσιμος για την 

ασφάλεια του συστήματος των κινητών πληρωμών. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

και χρήση των λογαριασμών των χρηστών μπορεί να διαφθείρει τα συστήματα 

κινητών πληρωμών. 

4.2 Συνήθεις επιθέσεις σε NFC 

Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για τις πληρωμές, με πολύ λίγη ασφάλεια από το 

σχεδιασμό του, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για την κοινότητα των hackers. Επίσης, ο 

αριθμός των επιθέσεων στην τεχνολογία RFID, όπως η μη εξουσιοδοτημένη 

ανάγνωση, η παραποίηση του περιεχομένου, οι υποκλοπές και οι επιθέσεις σε back-

end συστήματα προσθέτουν ένα παραπάνω ενδιαφέρον για περαιτέρω εκμετάλλευση 

των αδυναμιών του NFC. 

4.2.1 Υποκλοπή (Eavesdropping) 

Όπως σε κάθε ασύρματη μετάδοση, έτσι και στην NFC, υπάρχει κίνδυνος της 

υποκλοπής πακέτων κατά την μετάδοση των δεδομένων. Όπως προαναφέρθηκε η 

μετάδοση στο NFC γίνεται με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ανάμεσα 

στις δύο συσκευές. Θεωρητικά λοιπόν, η επίθεση μπορεί να γίνει με χρήση μιας 

κεραίας ώστε ο εισβολέας να λάβει το ηλεκτρομαγνητικό κύμα και με τον κατάλληλο 

εξοπλισμό για αποκρυπτογράφηση δεδομένων να υποκλέψει τα πακέτα. 

Ένα σημαντικό ερώτημα αναφορικά με τις υποκλοπές της NFC επικοινωνίας 

είναι η μέγιστη απόσταση στην οποία κάποιος μπορεί να λάβει αυτά τα δεδομένα. 

Κατά προτίμηση αυτή η απόσταση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη 

αφού το NFC είναι σχεδιασμένο για επικοινωνία έως 10 εκ. Το εύρος ενός 

εκπεμπόμενου σήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το πιο σημαντικό είναι 
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το αν η συσκευή βρίσκεται σε ενεργητική ή παθητική κατάσταση. Οι ενεργές 

συσκευές μπορούν να έχουν μια εμβέλεια έως 10μ. ενώ οι παθητικές περιορίζονται 

στο 1μ. Η επίθεση eavesdropping είναι αρκετά δύσκολη επειδή επηρεάζεται από ένα 

μεγάλο πλήθος παραγόντων όπως είναι η γεωμετρία της κεραίας του θύματος αλλά 

και του επιτιθέμενου.[8][9] 

4.2.2 Τροποποίηση Δεδομένων (Data modification) 

Δεδομένα που μεταφέρονται μέσω NFC κινητών συσκευών μπορούν να 

συλληφθούν και να τροποποιηθούν από τη συσκευή ραδιοσυχνοτήτων του 

επιτιθέμενου, ο οποίος θα είναι σε θέση να αναστείλει την ανταλλαγή δεδομένων για 

ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά αρκετά μεγάλο για να αλλάξει την δυαδική 

κωδικοποίηση. Η πιο κοινή μέθοδος παρεμβολής στην ανταλλαγή δεδομένων NFC 

είναι με τη χρήση ενός RFID jammer. Η επίθεση της τροποποίησης των δεδομένων 

που λαμβάνει το θύμα είναι δυνατή μόνο σε συγκεκριμένους κωδικοποιητές.[9] 

4.2.3 Αλλοίωση Δεδομένων (Data Corruption) 

Αυτό το είδος της επίθεσης είναι μια επίθεση άρνησης υπηρεσίας (DoS – Denial 

of Service), στην οποία ο επιτιθέμενος παρεμβαίνει στη μετάδοση των δεδομένων,  

εμποδίζοντας ή μπλοκάροντας τα δεδομένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο δέκτης να μην 

είναι σε θέση να τα αποκρυπτογραφήσει. Ο επιτιθέμενος μεταδίδει ραδιοσήματα 

ώστε να μειώσει τα σήματα σε επίπεδο τυχαίων θορύβων, καταστρέφοντας έτσι την 

περιεχόμενη πληροφορία. 

4.2.4 Εισαγωγή δεδομένων (Data Insertion) 

Ένας επιτιθέμενος απαντά σε ένα μήνυμα που έλαβε πριν ο νόμιμος δέκτης 

μπορέσει να απαντήσει. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ο νόμιμος δέκτης αργήσει να 

απαντήσει, έχει δηλαδή υψηλό χρόνο απόκρισης. Αν η πλαστή απάντησή του 

επιτιθέμενου δεν έχει αποσταλεί πριν αρχίσει η αποστολή του νόμιμου δέκτη, τα δύο 

σήματα θα επικαλυφθούν και θα παρεμβάλλουν το ένα το άλλο με αποτέλεσμα την 

αποτυχία της επίθεσης. Η εισαγωγή δεδομένων επηρεάζει την ιδιότητα της 

ακεραιότητας των δεδομένων μιας συναλλαγής. 

4.2.5 Ενδιάμεσος (Man- in – the – middle) 

Παρά το γεγονός ότι το πρότυπο NFC απαιτεί εγγύτητα των συσκευών κατά τη 

διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων, εξακολουθεί να είναι επιρρεπές σε επιθέσεις 

MITM. Ο επιτιθέμενος μπορεί να υποκλέψει πληροφορίες, να τις επεξεργαστεί και να 
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τις μεταδώσει στη συσκευή λήψης. Η επίθεση MITM δεν έχει μεγάλη επικινδυνότητα 

καθώς θεωρείται αδύνατη σε πραγματικά σενάρια. 

4.2.6 Αναμετάδοση (Real Attack) 

Αποτελεί την πιο πιθανή και επικίνδυνη επίθεση. Σε μια επίθεση αναμετάδοσης 

η επικοινωνία μεταξύ δύο συσκευών αναμεταδίδεται σε εκτεταμένη απόσταση 

τοποθετώντας μια συσκευή μεσολάβησης (proxy device) εντός της εμβέλειας 

επικοινωνίας κάθε νόμιμου συμμετέχοντα και στη συνέχεια προωθείται η επικοινωνία 

χρησιμοποιώντας ένα άλλο κανάλι επικοινωνίας. Οι δύο νόμιμοι συμμετέχοντες 

λαμβάνουν έγκυρες μεταδόσεις ο ένας από τον άλλο και συνεπώς υποθέτουν ότι 

βρίσκονται σε στενή φυσική εγγύτητα. 

 

Εικόνα 11- Επικοινωνία ανάμεσα σε μια έξυπνη κάρτα και έναν αναγνώστη. 
 

Μια επίθεση αναμετάδοσης απαιτεί τα παρακάτω: 

1. Έναν αναγνώστη (mole/Relay Reader) κοντά στην νόμιμη κάρτα. 

2. Μια συσκευή εξομοίωσης κάρτας (Proxy/Card Emulator) για την 

επικοινωνία με τον νόμιμο αναγνώστη και 

3. Ένα γρήγορο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο παραπάνω συσκευών. 

Η επίθεση πραγματοποιείται πλησιάζοντας τον αναγνώστη (mole) στην κάρτα 

του θύματος. Ταυτόχρονα, η συσκευή εξομοίωσης κάρτας πλησιάζει έναν νόμιμο 

αναγνώστη (π.χ. τερματικό POS). Κάθε εντολή που λαμβάνει η συσκευή εξομοίωσης 

κάρτας από τον νόμιμο αναγνώστη προωθείται στον αναγνώστη μετάδοσης (mole), ο 

οποίος με την σειρά του, το μεταδίδει στην κάρτα του θύματος και λαμβάνει την 

απάντησή της, την οποία μεταδίδει μέσω του εξομοιωτή κάρτας στον νόμιμο 

αναγνώστη. Καμία από τις δύο συσκευές που μεσολαβούν δεν απαιτείται να κατανοεί 



- 59 - 
 

την μεταδιδόμενη πληροφορία. Απλά μεταδίδουν τα bits των δεδομένων που 

λαμβάνουν.  

Οι επιθέσεις αναμετάδοσης έχουν ερευνηθεί εκτεταμένα. Για τις πρώτες μελέτες 

χρειάστηκε η κατασκευή ειδικού υλικού (hardware) για την αναμετάδοση της 

συναλλαγής ανάμεσα σε μια έξυπνη κάρτα και έναν έγκυρο αναγνώστη.[10] 

Το 2005 οι Hanche et al. παρουσίασαν για πρώτη φορά μια επιτυχημένη επίθεση 

αναμετάδοσης εναντίον του προτύπου ISO/IEC 14443 των έξυπνων καρτών. Το 

σύστημά τους, που υλοποίησε απ’ ευθείας αναμετάδοση bits σε επίπεδο ζεύξης 

δεδομένων (data link layer), θα μπορούσε να γεφυρώσει μια απόσταση έως και 50 

μέτρα αλλά είχε σημαντικά ζητήματα χρονισμού. Παρουσίασαν πιθανούς 

μηχανισμούς προστασίας, όπως την χρήση πρωτοκόλλων με χρονικούς περιορισμούς, 

την οριοθέτηση απόστασης και την υιοθέτηση επιπλέον επιπέδων επαλήθευσης. 

Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι κανένας από τους υπό εξέταση μηχανισμούς δεν 

δύναται να αποτρέψει αποτελεσματικά τις επιθέσεις αναμετάδοσης χωρίς την 

εισαγωγή επιπλέον κόστους ή/και πολυπλοκότητας. 

Οι Kfir and Wool περιγράφουν ένα παρόμοιο σύστημα. Δείχνουν επίσης ότι η 

συσκευή αναμετάδοσης που χρησιμοποιείται για να αποκτηθεί πρόσβαση στην κάρτα 

του θύματος μπορεί να είναι έως και 50 εκατοστά μακριά από αυτή όταν 

χρησιμοποιούν επιπλέον ενίσχυση σήματος και φιλτράρισμα. [10] 

Ενώ οι έξυπνες κάρτες από μόνες τους θεωρούνται ασφαλείς, οι ανέπαφες 

κάρτες είναι ευάλωτες σε επιθέσεις αναμετάδοσης. Ένας αποτελεσματικός τρόπος 

αντιμετώπισης είναι η απομόνωση της κάρτας από τον περιβάλλοντα κόσμο όταν δεν 

είναι σε χρήση. 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, διάφορες ερευνητικές εργασίες υλοποιούν 

επιθέσεις αναμετάδοσης χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα με NFC δυνατότητες. 

Μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ μιας έξυπνης κάρτας και ενός κινητού τηλεφώνου 

με δυνατότητα NFC είναι η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. Μια έξυπνη κάρτα μπορεί 

εύκολα να απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο μέσω της θωράκισης. Αντίθετα, ένα 

κινητό τηλέφωνο που εξομοιώνει μια έξυπνη κάρτα, είναι μόνιμα συνδεδεμένο σε 

παγκόσμιο δίκτυο. Έτσι, ένα επιπλέον πρόβλημα προκύπτει από τη δυνατότητα 

αυθαίρετης εγκατάστασης πιθανόν μη αξιόπιστων εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα. 

[11][12] 
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Η απειλή των επιθέσεων αναμετάδοσης περιοριζόταν από το γεγονός ότι σε όλα 

τα σενάρια απαιτείται η φυσική εγγύτητα με την υπό επίθεση συσκευή. Ωστόσο, 

πρόσφατες έρευνες ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση. 

Το 2011 οι Francis et al. παρουσίασαν μια επίθεση αναμετάδοσης που 

υλοποίησαν με τη χρήση δύο κινητών τηλεφώνων. Στην επίθεση αυτή το κινητό 

Nokia 6131 ρυθμίστηκε ώστε να λειτουργεί ως πληρεξούσιος αναγνώστης (proxy-

reader) και το κινητό Blackberry 9900 ως πληρεξούσια έξυπνη κάρτα (proxy-token). 

Βάζοντας τον πληρεξούσιο αναγνώστη σε κοντινή επαφή με την πραγματική έξυπνη 

κάρτα και την πληρεξούσια έξυπνη κάρτα, κοντά στον πραγματικό αναγνώστη 

καρτών κατάφεραν να ολοκληρώσουν συναλλαγές που θα απαιτούσαν ο αναγνώστης 

και η κάρτα να έρθουν σε πολύ κοντινή απόσταση. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση τα 

δύο κινητά επικοινωνούν με Bluetooth για την ανταλλαγή των δεδομένων τους αλλά 

θα μπορούσε και να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ασύρματη τεχνολογία. Η 

αναμετάδοση παρατηρήθηκε ότι πρόσθεσε κάποια καθυστέρηση στην επικοινωνία, ο 

έλεγχος της οποίας ενδεχομένως να μπορούσε να αποτελέσει ένα μέτρο 

καταπολέμησης της επίθεσης αυτής.[11] 

4.2.7 Μη έμπιστος αναγνώστης 

Ο αναγνώστης βρίσκεται τοποθετημένος σε δημόσια προσβάσιμη θέση. 

Δυνητικά αυτό μπορεί να παραποιηθεί. Για παράδειγμα, ένας αναγνώστης μπορεί να 

αντικατασταθεί ή να τροποποιηθεί χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον χρήστη. Αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιηθούν οι επιθέσεις που αναφέρθηκαν 

νωρίτερα σε αυτό το κεφάλαιο. Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση αυτή, η επίθεση 

δεν γίνεται στο κανάλι επικοινωνίας NFC αλλά στο εσωτερικό του αναγνώστη. 

4.2.8 Απώλεια συσκευής (Device Theft) 

 Μια άλλη ανησυχία που έχει ανακύψει είναι η κλοπή της συσκευής. Θεωρητικά 

το άτομο που έχει στην κατοχή του την κινητή συσκευή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει 

για να κάνει αγορές σε οποιοδήποτε NFC τερματικό (POS). Ωστόσο, αυτή η απειλή 

μπορεί να μετριαστεί με τη χρήση απλών βημάτων από την πλευρά του ιδιοκτήτη της 

συσκευής με έναν κωδικό πρόσβασης. Επιπλέον, η διασφάλιση ότι μια κλεμμένη 

συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για αγορές είναι ουσιαστικά τόσο εύκολη όσο και η 

ακύρωση μια κλεμμένης πιστωτικής συσκευής. 

Τέλος, πολλές συσκευές έχουν ένα ακόμα επίπεδο ασφάλειας και επικύρωσης 

όπως η σάρωση δακτυλικού αποτυπώματος που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο 
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κάποιος άλλος εκτός από τον νόμιμο κάτοχο της συσκευής, να τη χρησιμοποιήσει για 

να υλοποιήσει πληρωμές. 

4.3 Μηχανισμοί ασφάλειας κινητών πληρωμών 

Πολλοί μηχανισμοί ασφάλειας έχουν υιοθετηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ασφάλεια των κινητών πληρωμών. Αυτή η ενότητα περιγράφει τους διάφορους 

μηχανισμούς ασφαλείας που εφαρμόζονται σήμερα στις εφαρμογές κινητών 

πληρωμών. 

4.3.1 Εγγύτητα (Proximity) 

Πολλοί υποστηρικτές του NFC επισημαίνουν ότι η απαιτούμενη από το 

πρωτόκολλο εγγύτητα καθιστά τις επιθέσεις δυσκολότερο να εκτελεστούν. Εν μέρει 

σωστό καθώς σε πολλές από τις προαναφερόμενες επιθέσεις, ο επιτιθέμενος θα 

πρέπει να είναι τόσο κοντά στο θύμα ή στην συσκευή του, ώστε να είναι δύσκολο να 

περάσει απαρατήρητος. Η εγγύτητα όμως από μόνη της δεν εξασφαλίζει τα 

συστήματα κινητών πληρωμών. 

4.3.2 Κρυπτογραφία 

Οι τεχνολογίες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία ως κατάλληλες για την 

επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές κατατάσσονται 

σε δύο γενικές κατηγορίες μεθόδων: συμμετρική και ασύμμετρη κρυπτογράφηση. 

Η κωδικοποίηση είναι η μετατροπή πληροφορίας σε μορφή μη κατανοητή ή 

αναγνώσιμη. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει το απόρρητο κρατώντας την 

πληροφορία κρυμμένη ακόμα και αν το κωδικοποιημένο κείμενο διαρρεύσει με 

κάποιον τρόπο σε μη εξουσιοδοτημένους αναγνώστες. Αποκωδικοποίηση είναι η 

εξαγωγή της πληροφορίας μέσα από το φαινομενικά ακατανόητο κωδικοποιημένο 

κείμενο. Για την κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίηση μιας πληροφορίας είναι 

απαραίτητη η χρήση μιας μυστικής πληροφορίας που ονομάζεται κλειδί και ανάλογα 

με το μηχανισμό κρυπτογράφησης, μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό για τις δύο 

διεργασίες. 

Η καθιέρωση της κρυπτογράφησης λοιπόν, έδωσε τη λύση σε όλα τα 

προβλήματα μετάδοσης ευαίσθητων πληροφοριών. Επίσης, εκτός από την 

κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση της πληροφορίας η κρυπτογράφηση, εισάγει και τη 

διαρκή πιστοποίηση (authentication) του δημιουργού αλλά και του τελικού αποδέκτη 
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της πληροφορίας. Το αποτέλεσμα είναι απλές, καθημερινές διαδικασίες, όπως η 

υπογραφή ενός κειμένου ως σημάδι γνησιότητας που μπορούν να μεταφερθούν μέσω 

της κρυπτογράφησης στο ηλεκτρονικό τους αντίστοιχο και να επικυρώσουν 

αποφάσεις, συμφωνίες, κτλ. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις δύο αυτές μεθόδους με σκοπό όχι την  

παρουσίαση τεχνικών ζητημάτων αλλά την πληρέστερη κατανόηση βασικών θεμάτων 

και χαρακτηριστικών ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών. 

4.3.2.1 Συμμετρική κρυπτογράφηση 

Στη συμμετρική κρυπτογράφηση (Secret Key Cryptography), ένα κοινό κλειδί 

ασφαλείας χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση. Οι 

συμμετρικοί κρυπτογραφημένοι αλγόριθμοι είναι εξαιρετικά ταχείς μιας και 

βασίζονται σε απλές μαθηματικές σχέσεις που βοηθούν την γρήγορη 

αποκρυπτογράφηση μεγάλου αριθμού κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Τα 

χαρακτηριστικά ασφάλειας όπως η μη αποποίηση ευθύνης, η αυθεντικότητα και η 

ακεραιότητα μπορούν να επιτευχθούν με ιδιαίτερη ευκολία μέσω της συμμετρικής 

κρυπτογράφησης. Τα υπόλοιπα δύο όμως για να επιτευχθούν χρειάζονται την 

εφαρμογή συμπληρωματικών μεθόδων. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε μέλος που εξυπηρετείται από το σύστημα 

διαθέτει προσωπικό κλειδί ασφαλείας. Τα πρωτόκολλα ασφάλειας DES (Data 

Encryption Standard), IDEA (International Data Encryption Algorithm) και AES 

(Advanced Encryption Standards) χρησιμοποιούνται σήμερα περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλα. Τα μειονεκτήματα της συμμετρικής κρυπτογράφησης 

εντοπίζονται κυρίως στην ανταλλαγή των κλειδιών ασφαλείας. Η συμμετρική 

κρυπτογράφηση αποδεικνύεται όχι και τόσο ασφαλής μέθοδος όταν πρέπει να γίνει 

ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ ενός μεγάλου όγκου χρηστών. Γι’ αυτό πολλοί 

ειδικοί σε θέματα ασφαλείας στρέφονται στην ασύμμετρη μέθοδο κρυπτογράφησης. 

4.3.2.2 Ασύμμετρη κρυπτογράφηση 

Η μέθοδος της ασύμμετρης κρυπτογράφησης PKC (Public Key Cryptography), 

μειώνει το πρόβλημα ανταλλαγής πολλών κλειδιών ασφαλείας μεταξύ ενός μεγάλου 

αριθμού χρηστών, με το να διαχωρίζει με μαθηματικό τρόπο τα κλειδιά 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης σε ένα μοναδικό ζευγάρι κλειδιών, εκ των 

οποίων το ένα παραμένει δημόσια διαθέσιμο (public) και το άλλο προσωπικό 
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(private). Ο κάτοχος αυτών των κλειδιών πρέπει να κρατά μυστικό το ιδιωτικό κλειδί 

ασφαλείας που του αντιστοιχεί, ενώ το δημόσιο μπορεί να είναι διαθέσιμο για όλους 

και να το διανέμει ελεύθερα. Στην ασύμμετρη κρυπτογράφηση, τα κρυπτογραφημένα 

δεδομένα του δημόσιου κλειδιού μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο στην 

περίπτωση που ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό του ιδιωτικού κλειδιού και 

αντίστροφα. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου της ασύμμετρης κρυπτογράφησης είναι 

ότι χρειάζονται λιγότερα κλειδιά ασφαλείας να ανταλλαχθούν για την διεκπεραίωση 

μιας συναλλαγής, μιας και τα ιδιωτικά κλειδιά ασφαλείας δεν χρειάζεται να 

μοιράζονται και στις δύο πλευρές αλλά μόνο να μεταδίδονται. Γι’ αυτό το λόγο η 

ασύμμετρη κρυπτογράφηση είναι περισσότερο διαδεδομένη σε ανοιχτά δίκτυα. 

Όπως και με την συμμετρική μέθοδο κρυπτογράφησης, τα χαρακτηριστικά 

ασφαλείας που περιγράφονται στην παραπάνω ενότητα, μπορούν επίσης να 

επιτευχθούν και με την κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού, όπως δείχνει και ο 

παρακάτω πίνακας. 

Αποστολέας 
κρυπτογραφεί  Δέκτης 

αποκρυπτογραφεί 
 

Ιδιωτικό κλειδί 
αποστολέα 

Ακεραιότητα 
----------------- 

Δημόσιο κλειδί 
αποστολέα 

Ο δέκτης συγκρίνει 
την περιγραφή του 
μηνύματος με το 
γνήσιο μήνυμα 

Ιδιωτικό κλειδί 
αποστολέα 

Πιστοποίηση της 
ταυτότητας του 

αποστολέα 
------------------- 

Δημόσιο κλειδί 
αποστολέα 

Υποθέτουμε ότι ο 
πραγματικός 

αποστολέας έχει 
στην κατοχή του το 

ιδιωτικό κλειδί 

Δημόσιο κλειδί 
δέκτη 

Εμπιστευτικότητα 
-------------------- Ιδιωτικό κλειδί δέκτη 

Μόνο ο δέκτης 
μπορεί να διαβάσει 

το μήνυμα με το 
ιδιωτικό του κλειδί 

 

Η κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού επιτρέπει, στις περιπτώσεις που 

χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές υπογραφές για την διεκπεραίωση της συναλλαγής, να 

επιβεβαιωθεί η ακεραιότητα του μηνύματος που αποστέλλεται και να πιστοποιηθεί η 

ταυτότητα του αποστολέα. Η απόδειξη πραγματοποίησης της συναλλαγής (non 

repudiation) εξαρτάται αφενός από το νομοθετικό πλαίσιο και αφετέρου από την 

εμπιστοσύνη που έχουμε στον κάτοχο του ιδιωτικού κλειδιού. 
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Το χαρακτηριστικό της εμπιστευτικότητας (confidentiality) της διακινηθείσας 

πληροφορίας μέσω της κρυπτογράφησης του μηνύματος από το δημόσιο κλειδί του 

δέκτη, συνήθως εξασφαλίζεται μέσω της χρήσης συμμετρικών τεχνικών. Η 

ασύμμετρη μέθοδος δεν ενδείκνυται για την εκπλήρωση αυτού του χαρακτηριστικού 

εξαιτίας των πολύπλοκων μαθηματικών σχέσεων που χρησιμοποιεί. 

4.3.3 Υποδομή Δημοσίου κλειδιού (PKI) 

Για να επιτευχθούν όμως τα παραπάνω χαρακτηριστικά ασφαλείας χρειάζεται 

και η συμβολή ενός έμπιστου οργανισμού που ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας. Η 

εισαγωγή και η εφαρμογή ενός συστήματος PKI, προϋποθέτει ότι το δημόσιο κλειδί 

θα πρέπει να είναι συμβατό με όλες τις διαδικασίες από πλευράς οργανισμού που 

απαιτεί και τον συνδυασμό ενός συστήματος PKC, τα οποία θα εγκατασταθούν στην 

κατάλληλη τεχνολογική υποδομή του οργανισμού που θα μπορεί να εξυπηρετήσει και 

αυτές τις υπηρεσίες ασφάλειας. 

Σε γενικές γραμμές, η τεχνολογική υποδομή ασύμμετρης κρυπτογράφησης θα 

πρέπει να στηρίζεται όπως τονίζεται και στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, στις παρακάτω λειτουργίες και στα πιστοποιητικά ασφαλείας: 

• Registration Authority (RA): Ο ρόλος της Αρχής Εγγραφής είναι να 

ανιχνεύει την ταυτότητα του προσώπου ή του οργανισμού που διενεργεί 

την συναλλαγή πριν την έκδοση του ζευγαριού των κλειδιών. 

• Certification Authority (CA): Το ζεύγος κλειδιών ασφαλείας εκδίδεται 

από την Αρχή Πιστοποίησης αφού πρώτα έχουν καταγραφεί τα στοιχεία 

του ενδιαφερόμενου στην RA. Αναλόγως του επιθυμητού επιπέδου 

ασφαλείας, το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται σε μια έξυπνη κάρτα ή σε μια 

κάρτα SIM ή στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή. Το δημόσιο κλειδί 

ασφαλείας αποθηκεύεται στις Υπηρεσίες Καταλόγου. 

• Directory Services: Στις υπηρεσίες καταλόγου γίνεται η αποθήκευση των 

δημοσίων κλειδιών ασφαλείας καθώς και η ανάκτησή τους. Οι παραπάνω 

υπηρεσίες προσφέρονται συνήθως από εταιρίες παροχής τέτοιων 

πιστοποιητικών (Certification Service Providers). 

4.3.4 Ασύμμετρες τεχνικές κρυπτογράφησης 

 Secure Socket Layer SSL and Transport Layer Security TLS 
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Η τεχνολογία τύπου SSL, είναι ένα από τα  πιο γνωστά πρωτόκολλα 

επικοινωνίας που εξυπηρετούν μεθόδους ασύμμετρης κρυπτογράφησης. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ασφαλή σύνδεση μεταξύ του 

χρήστη και του κεντρικού διακομιστή. Το πρωτόκολλο SSL παρέχει ακεραιότητα και 

ασφάλεια στα δεδομένα που διακινούνται μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου.

 Πρώτα υλοποιήθηκε από την εταιρία Netscape και αργότερα υιοθετήθηκε από 

την Internet Engineering Task Force (IETF) σαν γενικό πρωτόκολλο ασφαλείας. 

Χρησιμοποιείται επίσης και ευρέως σε πολλά συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής 

(Internet Banking). 

Εικονικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα περισσότερα προγράμματα προβολής 

ιστοσελίδων (web browsers), χρησιμοποιούν την τεχνολογία SSL για να 

αυθεντικοποιούν και να κρυπτογραφούν τα δεδομένα που διακινούνται. 

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι η τεχνολογία SSL, δεν παρέχει το 

χαρακτηριστικό συνολικής ασφάλειας περί της απόδειξης πραγματοποίησης της 

συναλλαγής (non repudiation). Η μετεξέλιξη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας SSL 

αναφέρεται να είναι το Transport Layer Security (TLS). 

 Συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την αγορά μέσω πιστωτικών 

καρτών 

Ένα από τα πιο διαδομένα συστήματα ασφαλείας στις αγορές μέσω πιστωτικών 

καρτών αναφέρεται να είναι το SET (Security Electronic Transaction), που βασίζεται 

στη μέθοδο PKI. Υλοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από τις εταιρίες 

παροχής πιστωτικών καρτών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών VISA και 

MasterCard. Το SET παρέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφαλείας: 

αυθεντικοποίηση, ακεραιότητα, ασφάλεια των δεδομένων από τρίτους και 

δυνατότητα απόδειξης της συναλλαγής. 

Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα κρυπτογράφησης των δεδομένων που 

διακινούνται μέσω του διαδικτύου αλλά και φύλαξης ευαίσθητων πληροφοριών που 

περιέχονται πάνω στην πιστωτική κάρτα όπως η ημερομηνία έκδοσής της. Το 

πρωτόκολλο SET βασίζεται σε μια ιεραρχική διαδικασία αυθεντικοποίησης (trust 

chaining). Παρ’ όλα αυτά το SET είναι ένα ακριβό σύστημα και η διαδικασία 

εισαγωγής του σε έναν οργανισμό είναι αρκετά περίπλοκη. 

Έτσι, το 2001 μεγάλες εταιρίες έκδοσης πιστωτικών καρτών προχώρησαν στην 

υλοποίηση νέων συστημάτων αυθεντικοποίησης για την ασφάλεια διαδικτυακών 
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συναλλαγών. Η VISA για παράδειγμα εισήγαγε ένα νέο σύστημα με την επωνυμία 3-

D Secure ή αλλιώς είναι ευρέως γνωστό ως Verified by Visa και αντίστοιχα η 

Mastercard εισήγαγε το SPA (Secure Payment Application). Και τα δύο αυτά 

συστήματα χρησιμοποιούν τεχνολογία SSL για να εξασφαλίσουν τα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά ασφάλειας στις συναλλαγές. Το 3-D Secure χρειάζεται ένα 

αποθηκευμένο όνομα χρήστη και έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης από τον πελάτη 

που θέλει να προχωρήσει σε μια αγορά και επαληθεύει τα στοιχεία του με τον 

κεντρικό διακομιστή της VISA. 

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας PKI χρησιμοποιούνται μόνο για το μέρος της 

συναλλαγής μεταξύ του εμπόρου και της τράπεζας που έχει εκδώσει την κάρτα VISA. 

Το Mastercard SPA παρέχει διάφορους τρόπους αυθεντικοποίησης της ταυτότητας 

του πελάτη, για παράδειγμα μέσω του αποθηκευμένου ονόματος χρήστη και 

προσωπικού κωδικού πρόσβασης,  μέσω μιας έξυπνης κάρτας, μέσω ψηφιακών 

πιστοποιητικών ή ακόμα και βιομετρικών μεθόδων. Ο χρήστης είναι αυτός που 

προσδιορίζει τον τρόπο που θα έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του. 

 CEPS – Common Electronic Purse Specification 

Το CEPS είναι ένα πρωτόκολλο διαχείρισης ηλεκτρονικού χρήματος που 

χρησιμοποιείται ως μέσω συναλλαγής στις πλαστικές κάρτες. Σχεδιάστηκε για να 

εξυπηρετεί τη διακίνηση χρήματος ηλεκτρονικά και κυρίως εξυπηρετεί όταν 

πρόκειται για μεταφορά νομισμάτων διαφορετικών εθνικοτήτων. Το σύστημα αυτό 

παρέχει υψηλά επίπεδα ασφαλείας χρησιμοποιώντας τεχνολογία τύπου PKI. 

 Σύστημα PKI σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζουν 

σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης ηλεκτρονικών πληρωμών. Το κινητό τηλέφωνο έχει 

τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως μια τερματική συσκευή διεκπεραίωσης 

ηλεκτρονικών πληρωμών. Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτενής έρευνα σχετικά με τη 

συμβατότητα του πρωτοκόλλου PKI και τις συσκευές κινητών τηλεφώνων. 

Τα αποτελέσματα αυτά τα βλέπουμε πλέον στα κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς, 

στα οποία σε συνδυασμό με τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας GPRS και UMTS 

διευκολύνεται σημαντικά η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών. 
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4.4 Ασφαλές κανάλι (Secure Channel) 

Ένα ασφαλές κανάλι παρέχει ασφαλή μεταφορά των δεδομένων, που 

αναφέρονται ως τα δεδομένα της εφαρμογής, σε ένα μη ασφαλές κανάλι 

επικοινωνίας, έτσι ώστε οι ιδιότητες ενός ασφαλούς συστήματος, δηλαδή της 

εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας να μην παραβιάζονται. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

1) Ο έλεγχος ταυτότητας είναι προαιρετικός. Αυτό γίνεται πριν από την 

οποιαδήποτε αποστολή δεδομένων εφαρμογής προκειμένου να αποδειχθεί 

ότι τα μέρη που μετέχουν στην επικοινωνία είναι αυτά που ισχυρίζονται 

ότι είναι. 

2) Τα δεδομένα της εφαρμογής είναι κρυπτογραφημένα πριν την αποστολή. 

Τυπικά χρησιμοποιείται η συμμετρική κρυπτογράφηση επειδή είναι 

υπολογιστικά λιγότερο δαπανηρή σε σύγκριση με την ασύμμετρη. 

3) Προαιρετικά ένα πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιών (key exchange 

protocol) καθιερώνει ένα μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την 

κρυπτογράφηση. Αυτό αναφέρεται ως το κλειδί της συνόδου (session 

key). 

4) Ένα κωδικός επαλήθευσης της ταυτότητας του μηνύματος (Message 

Authentication Code, MAC) προστίθεται στα δεδομένα. Οι MAC, είναι 

σχεδιασμένοι ώστε να ανιχνεύουν σχεδόν εκούσια ή ακούσια συναλλαγή, 

το οποίο περιφρουρεί την ακεραιότητα των δεδομένων της εφαρμογής. 

Χρησιμοποιεί κρυπτογραφικούς αλγόριθμους όπως η κρυπτογράφηση 

(CMAC) ή μια συνάρτηση κατακερματισμού (HMAC). 

Αφού τα ασφαλή κανάλια και τα πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης είναι στενά 

συνδεδεμένα, τα περισσότερα πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης μπορούν να 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς κλειδιού. 

4.5 Ασφαλή αυθεντικοποίηση 

Το πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση ασφαλούς 

αυθεντικοποίησης σε ένα μη ασφαλές κανάλι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 

κρυπτογράφησης και ένα μηχανισμό πρόκλησης/απόκρισης (challenge/response 

mechanism). Η υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας υποβάλλει μια ερώτηση (πρόκληση) 
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για το χρήστη και αν η απάντηση είναι έγκυρη (απόκριση), ο έλεγχος ταυτότητας 

είναι επιτυχής. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα μηχανισμού πρόκλησης/απόκρισης 

είναι ο κωδικός πρόσβασης. Χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης, ωστόσο, δεν 

αποτρέπονται οι επιθέσεις υποκλοπών, διότι αν ο κωδικός πρόσβασης έχει αποσταλεί 

ως απλό κείμενο μέσω καναλιού επικοινωνίας μπορεί να υποκλαπεί από έναν 

επιτιθέμενο. 

4.6 Ταυτοποίηση συσκευής και ιδιοκτήτη 

Στην περίπτωση των κινητών συσκευών είναι απαραίτητο να επαληθευτεί ότι ο 

χρήστης που κάνει την πληρωμή είναι ο εξουσιοδοτημένος χρήστης. Ένας από τους 

συχνά χρησιμοποιούμενους μηχανισμούς είναι οι κωδικοί PIN, οι οποίοι είναι 

συνήθως 4-ψήφιοι και επομένως επιρρεπείς σε επιθέσεις ωμής βίας (brute-force 

attacks). Μια άλλη μέθοδος είναι η χρήση βιομετρικών αισθητήρων, όπως σαρωτές 

δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αισθητήρες καρδιακού παλμού. Όσον αφορά τη 

σάρωση δακτυλικού αποτυπώματος, σχετικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι 

εύκολο να αντιγραφεί (spoofing attacks), ενώ στην περίπτωση του καρδιακού 

παλμού, αυτός από μόνος του δεν ταυτοποιεί τον χρήστη αφού δεν είναι μοναδικός 

για κάθε άτομο. Αυτοί οι αισθητήρες όμως μπορούν να γίνουν πιο ασφαλείς αν 

συνδυαστούν με άλλους μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας (multimodal systems). 

Εκτός από την ταυτοποίηση του χρήστη, η αναγνώριση της συσκευής είναι 

επίσης απαραίτητη. Ένας μηχανισμός είναι η χρήση ενός τυχαιοποιημένου μοναδικού 

αριθμού ανά συσκευή, τον οποίο δεν μπορεί εύκολα κάποιος να μαντέψει ή να 

αντιγράψει και μπορεί επιπλέον να κρυπτογραφηθεί. Μια άλλη πρόταση είναι η 

χρήση διαπιστευτηρίων, στα οποία τα δεδομένα αυθεντικοποίησης παράγονται από 

protocredential και μυστικά παρεχόμενα από τον χρήστη (π.χ. κωδικό PIN). To 

protocredential είναι μια δομή δεδομένων αποθηκευμένη στην κινητή συσκευή. Όταν 

ο χρήστης εισάγει το PIN, η κρυπτογραφημένη συνάρτηση χρησιμοποιεί το PIN και 

το protocredential για την δημιουργία ενός ζεύγους κλειδιών για συναλλαγές.  
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4.7 Γενικά για τις ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές με το  

σύστημα SET 

Το SET (Secure Electronic Transaction) είναι ένα πρωτόκολλο εμπορικών 

συναλλαγών με τη χρήση καρτών σε ανοιχτά δίκτυα, το οποίο αναπτύχθηκε από την 

Mastercard και την Visa σαν μια μέθοδος εξασφάλισης των συναλλαγών με τη χρήση 

καρτών διαμέσου του διαδικτύου. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει έναν αριθμό ελέγχων ασφαλείας που 

πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών που χορηγούνται στους 

εμπλεκόμενους αγοραστές, εμπόρους και τράπεζες. 

Το SET έχει δημιουργηθεί βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών που προήλθαν 

από τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και αφορούσαν τις συναλλαγές τους. Αυτές οι 

προδιαγραφές είναι: 

1. Παροχή προστασίας των οικονομικών δεδομένων ή και άλλων που 

διακινούνται μαζί τους από υποκλοπή. 

2. Διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων. 

3. Παροχή διαδικασιών πιστοποίησης ταυτότητας του κατόχου κάρτας. 

4. Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης των εμπόρων που μπορούν να δεχθούν 

την πληρωμή με τη χρήση τέτοιας μεθόδου, που προκύπτει από τη σχέση 

τους με κάποιο οικονομικό ίδρυμα παροχής καρτών. 

5. Διασφάλιση της χρήσης των καλύτερων τεχνικών ασφάλειας και 

σχεδίασης συστημάτων για την όλων των νόμιμα εμπλεκομένων πλευρών. 

6. Η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τους 

μηχανισμούς ασφάλειας του επιπέδου μεταφοράς χωρίς όμως και να 

αποτρέπει τη χρήση τους. 

7. Να είναι διαλειτουργικό (όλοι οι κύριοι browsers δουλεύουν με όλους 

τους κύριους servers και οι τελευταίοι με τη σειρά τους δεν θα έχουν 

πρόβλημα συμβατότητας με τους Payment Gateway Servers). 

4.7.1 Διαδικασία συναλλαγής με το σύστημα SET 

Η λειτουργία του SET βασίζεται στην κρυπτογράφηση και τη χρήση ψηφιακών 

υπογραφών, με σκοπό τη διασφάλιση ότι ένα μήνυμα λαμβάνεται μόνο από τον 

επιθυμητό παραλήπτη, χωρίς αλλαγές στο περιεχόμενο, ενώ παράλληλα περιέχει 

στοιχεία που επιτρέπουν την επαλήθευση του αποστολέα του. Το SET χρησιμοποιεί 
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και συμμετρική και ασύμμετρη μέθοδο κρυπτογράφησης, με αποτέλεσμα η 

διαδικασία της συναλλαγής να γίνεται μεν πιο πολύπλοκη αλλά και περισσότερο 

ασφαλής. 

Οι εταιρίες Netscape και Microsoft έχουν ήδη ανακοινώσει browsers που θα 

ενσωματώνουν το πρότυπο SET. Προκειμένου ο χρήστης να πραγματοποιήσει μια 

ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του WWW, θα χρειάζεται ένα εξ αυτών των browsers 

και έναν λογαριασμό σε οργανισμό που θα υποστηρίζει το SET. Μέσω του browser ο 

χρήστης επισκέπτεται το web site που τον ενδιαφέρει, επιλέγει προϊόντα και με το 

πάτημα ενός κουμπιού, εκτελείται η παραγγελία του και επαληθεύονται τα στοιχεία 

που αφορούν στον ίδιο και το λογαριασμό του. 

Στο παρασκήνιο, η διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη και αποτελείται από τα 

εξής βήματα: 

1. Ο πελάτης ανοίγει έναν λογαριασμό, ο οποίος μπορεί να είναι τραπεζικός, 

με πιστωτική κάρτα ή με κάποιο πιο σύγχρονο σύστημα πληρωμών όπως 

το Digicash. Το τελευταίο επιτρέπει στο χρήστη να μετατρέψει 

πραγματικό χρήμα σε άυλο. Ο λογαριασμός θα είναι με κάποιο 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό, όπως η Mastercard και η Visa, ο οποίος θα 

υποστηρίζει το SET και στο εξής θα αναφέρεται ως τράπεζα. 

2. Ο πελάτης λαμβάνει ένα πιστοποιητικό. Με το όνομα του λογαριασμού 

στην Τράπεζα, ο πελάτης έχει ένα ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο θα 

αναφέρεται ως Πιστοποιητικό και λειτουργεί ως πιστωτική κάρτα για on-

line αγορές. Το αρχείο αυτό περιέχει πληροφορίες για τον πελάτη, 

συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου κλειδιού. Το πιστοποιητικό έχει μια 

ημερομηνία λήξης και μια ηλεκτρονική υπογραφή της τράπεζας η οποία 

εξασφαλίζει την πιστότητα του. 

3. Οι έμποροι έχουν τα δικά τους πιστοποιητικά. Κάθε έμπορος που 

συναλλάσσεται με την Τράπεζα διαθέτει Πιστοποιητικό, στο οποίο 

περιλαμβάνεται το δικό του δημόσιο κλειδί και το δημόσιο κλειδί της 

τράπεζας. Το κλειδί αυτό διαθέτει επίσης ημερομηνία λήξεως και είναι 

υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά προκειμένου να εξασφαλίζεται η πιστότητα 

του. 

4. Ο πελάτης κάνει μια παραγγελία. Με τη χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή μέσω μιας web σελίδας, ο έμπορος ενημερώνεται σχετικά 
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με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θέλει να αγοράσει ο πελάτης. Από τη 

στιγμή που θα δοθεί η εντολή αγοράς, συμβαίνουν τα εξής: 

a) Ο browser λαμβάνει ένα αντίγραφο του Πιστοποιητικού του εμπόρου, 

γεγονός που εξασφαλίζει ότι το κατάστημα είναι διαπιστευμένο από την 

Τράπεζα. Ο πελάτης βλέποντας το πιστοποιητικό, εξασφαλίζεται ότι ο 

έμπορος είναι αυτός που υποστηρίζει ότι είναι καθώς και ότι έχει το 

δικαίωμα να εκτελεί συναλλαγές. 

b) Ο browser στέλνει στον έμπορο την παραγγελία, η οποία είναι 

κρυπτογραφημένη με το δημόσιο κλειδί του εμπόρου, ώστε να είναι 

αναγνώσιμη μόνο από αυτόν, την πληροφορία που αφορά στην πληρωμή, 

η οποία είναι κρυπτογραφημένη με το δημόσιο κλειδί της Τράπεζας και 

επομένως ο έμπορος δεν μπορεί να δει την πληροφορία αυτή και τέλος, 

έναν κωδικό που συνθέτει στοιχεία της παραγγελίας και τη πληρωμής, 

προκειμένου να είναι σίγουρο ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των δύο. 

c) Ο έμπορος λαμβάνει την παραγγελία και ελέγχει τα προϊόντα που έχει 

παραγγείλει ο πελάτης και την ηλεκτρονική υπογραφή του. 

d) Ο έμπορος επαληθεύει την ταυτότητα του πελάτη, χρησιμοποιώντας την 

Τράπεζα ή κάποιον τρίτο οργανισμό που έχει πληροφορίες για την 

αξιοπιστία του. Η διαδικασία αυτή είναι αντίστοιχη με την επαλήθευση 

της πιστωτικής κάρτας σε ένα κατάστημα. Αφού γίνει η επαλήθευση ο 

έμπορος στέλνει στον πελάτη ένα μήνυμα προκειμένου να τον 

ενημερώσει ότι η παραγγελία έχει ληφθεί. 

e) Ο έμπορος στέλνει την πληρωμή στην Τράπεζα, χρησιμοποιώντας το 

δημόσιο κλειδί που έχει στην κατοχή του. Το μήνυμα προς την Τράπεζα 

εκτός από τις πληροφορίες πληρωμής περιλαμβάνει και το πιστοποιητικό 

του εμπόρου. 

f) Η τράπεζα ελέγχει τον έμπορο και το μήνυμα. Το λογισμικό της τράπεζας 

ελέγχει πρώτα αν ο έμπορος είναι εξουσιοδοτημένος και στη συνέχεια 

μέσω της ηλεκτρονικής υπογραφής του μηνύματος ελέγχει την αξιοπιστία 

του. 

g) Η Τράπεζα ελέγχει την πληρωμή και παράλληλα ελέγχει ότι το 

συγκεκριμένο μήνυμα αφορά στον συγκεκριμένο έμπορο και στη 

συγκεκριμένη παραγγελία. 
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h) Η πληρωμή εγκρίνεται από την Τράπεζα και ένα κρυπτογραφημένο 

μήνυμα αποστέλλεται στο έμπορο, ο οποίος μπορεί πλέον να στέλνει 

προϊόντα. 

4.8 Χρήση τεκμηρίων (Tokenization) 

Σε ένα σύστημα κινητών πληρωμών, η κινητή συσκευή μοιράζεται τα δεδομένα 

του κατόχου της κάρτας όπως το Primary Account Number (PAN) με το τερματικό 

του εμπόρου. Ο PAN είναι ο αριθμός που υπάρχει στις κάρτες πληρωμής, όπως 

πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, Ο αριθμός αυτός κατανέμεται σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO/IEC 78121 και αποτελείται συνήθως από 16 έως 19 ψηφία. 

Με την μέθοδο του tokenization, ένα τεκμήριο που υποκαθιστά τα ευαίσθητα 

δεδομένα όπως το PAN μοιράζεται το τερματικό πληρωμής. Αυτό το τεκμήριο 

παράγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαρρέει καμία πληροφορία σχετικά με την 

πραγματική τιμή του PAN και είναι διαφορετικό για κάθε συναλλαγή. Το κύριο 

πλεονέκτημα είναι ότι ο πραγματικός PAN δεν γνωστοποιείται ποτέ στο τερματικό 

του εμπόρου, μειώνοντας έτσι το αντίκτυπο μιας επιτυχούς παραβίασης των 

δεδομένων πώλησης. 

Η κινητή συσκευή NFC είτε αποθηκεύει το τεκμήριο πληρωμής είτε το 

λαμβάνει από αποθηκευτικό χώρο βασισμένο σε μια δομή υπολογιστικού νέφους 

(cloud). Ο Πάροχος Υπηρεσίας Τεκμηρίων (Token Service Provider) έχει ένα 

«θησαυροφυλάκιο» τεκμηρίων (Token Vault), το οποίο περιέχει μια αντιστοίχιση του 

τεκμηρίου με το πραγματικό PAN. Για το τεκμήριο πώλησης, ο  εκδότης πρέπει να 

εκτελέσει τα βήματα ταυτοποίησης και επαλήθευσης (ID & V) για να βεβαιωθεί ότι 

το τεκμήριο έχει αντιστοιχιστεί σε ένα έγκυρο και εξουσιοδοτημένο PAN. Υπάρχουν 

πρόσθετα μέτρα ελέγχου που μπορούν να ληφθούν, όπως η δημιουργία 

εξειδικευμένων τεκμηρίων με εγκυρότητα για συγκεκριμένο τομέα (π.χ. μόνο για 

κανάλι επικοινωνίας NFC) ή για συγκεκριμένο έμπορο ή κινητό πορτοφόλι ή 

συνδυασμό των παραπάνω. Υπάρχει επίσης το επίπεδο διασφάλισης τεκμηρίου, το 

οποίο υποδεικνύει την εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στο τεκμήριο πληρωμής 

και το PAN, τα οποία βοηθούν στην πρόληψη της απάτης όσον αφορά τη χρήση των 

κουπονιών. 

Μια από τις βασικές προκλήσεις στην προσέγγιση Tokenization είναι η χρήση 

μεθόδων για τη δημιουργία κρυπτογραφικά μη αναστρέψιμων τεκμηρίων. Αυτό 
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σημαίνει ότι από τα παραγόμενα τεκμήρια, θα πρέπει να είναι αδύνατο να ληφθεί 

οποιαδήποτε ένδειξη για το PAN. Μια άλλη πρόκληση είναι η παροχή επαρκούς 

προστασίας του Token Vault, το οποίο λόγω των ευαίσθητων πληροφοριών που 

περιέχει γίνεται ένας ελκυστικός στόχος για τους εγκληματίες. Επιπλέον, επειδή η 

χρήση του tokenization είναι ευαίσθητη σε επιθέσεις αναμετάδοσης, θα πρέπει να 

υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι που να είναι σε θέση να επικυρώσουν την 

αυθεντικότητα και την ακεραιότητα των τεκμηρίων. Τέλος, τα βήματα ID & V, 

πρέπει να υλοποιούνται σωστά, ώστε να μην είναι δυνατή η διεκπεραίωση αιτημάτων 

από πλαστά τεκμήρια. 

4.9 Μηχανισμοί βασισμένοι στο Υπολογιστικό νέφος 

Σε προσεγγίσεις που βασίζονται στο Υπολογιστικό Νέφος (Cloud-based) τα 

εμπιστευτικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε διακομιστές στο cloud και να 

είναι προσβάσιμα από τις κινητές εφαρμογές όταν αυτό απαιτείται. Αυτό μεταφέρει 

τις απαιτήσεις ασφάλειας από την κινητή συσκευή στους παρόχους υπηρεσιών cloud. 

Με τη χρήση tokenization, το τεκμήριο μπορεί να δημιουργηθεί ή να 

αποθηκευτεί στο cloud και να μοιραστεί στην εφαρμογή πληρωμής του κινητού κατά 

τη διάρκεια των αιτημάτων της συναλλαγής. Ωστόσο, αυτό απαιτεί ασφαλείς 

μηχανισμούς τόσο για την μεταφορά των τεκμηρίων όσο και για την αποθήκευση των 

δεδομένων τους στους διακομιστές. Είναι επίσης απαραίτητοι όλοι οι κατάλληλοι 

μηχανισμοί ελέγχου ταυτότητας έτσι ώστε να μπορεί να αποκλειστεί η μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο cloud. 

Ως μειονέκτημα της cloud-based HCEπαρουσιάζεται η κακή εμπειρία του 

χρήστη στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση στο δίκτυο. Επιπλέον, μια κινητή 

συσκευή μπορεί να μην είναι δυνατόν για κάποιο λόγο να συνδεθεί στο δίκτυο κατά 

τη διάρκεια της συναλλαγής και ως εκ τούτου να μην μπορεί να επικοινωνήσει με το 

SE στο cloud. Σε μια μελέτη που περιλαμβάνει μια cloud-based προσέγγιση HCE τα 

δεδομένα μεταφέρονται από το εικονικό SE (στο cloud), στο τοπικό SE του κινητού 

τηλεφώνου σε κρυπτογραφημένη μορφή. Το ανέπαφο τερματικό διαβάζει δεδομένα 

από το SE και μετά εκτελεί τις απαιτούμενες λειτουργίες όπως την εξουσιοδότηση 

πιστωτικής κάρτας. Σε αυτό το μοντέλο το τοπικό SE χρησιμεύει ως ασφαλής 

προσωρινή αποθήκευση. 
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Δεδομένου ότι η τεχνολογία HCE και ιδιαίτερα η cloud-based HCE είναι νέες 

έννοιες, οι μελέτες υλοποίησης διαφορετικών μηχανισμών είναι περιορισμένες. Σε 

ναι από αυτές προτείνεται ένας απομακρυσμένος διακομιστής με SE που ονομάζεται 

Cloud of Secure Elements (CoSE). Σε αυτή, ένα smartphone χρησιμοποιεί εξ 

αποστάσεως ένα SE που φιλοξενείται στους διακομιστές μέσω ενός ασφαλούς TLS 

καναλιού. Το προτεινόμενο σύστημα είναι σε θέση να λύσει ζητήματα εμπιστοσύνης 

για τους χρήστες του διαδικτύου, τις κινητές εφαρμογές και τα εικονικά 

περιβάλλοντα μηχανής. Σε μια άλλη πρόταση επίσης για cloud-based SE, αποθηκεύει 

με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα, όπως πληροφορίες πιστωτικών καρτών, 

εφαρμογές πληρωμών, κωδικούς πρόσβασης και προσωπικές επαφές. Επιπλέον, ένα 

UICC στο smartphone αποθηκεύει δεδομένα ταυτοποίησης όπως κλειδιά, 

πιστοποιητικά, πρωτόκολλα και κρυπτογραφικούς μηχανισμούς. Σε αυτή την 

περίπτωση, το SE στο smartphone χρησιμοποιείται μόνο για τον έλεγχο ταυτότητας 

ενώ τα κρίσιμα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στο cloud. 

4.10 Περιβάλλον Έμπιστης Εκτέλεσης (ΠΕΕ) 

Το Περιβάλλον Έμπιστης Εκτέλεσης (TEE – Trusted Execution Environment) 

είναι μια ασφαλής περιοχή στον κεντρικό επεξεργαστή του κινητού τηλεφώνου που 

επιτρέπει την ασφαλή εκτέλεση των αξιόπιστων εφαρμογών. Επίσης, παρέχει 

μηχανισμούς για την ασφαλή αποθήκευση των ευαίσθητων δεδομένων, όπως τα 

στοιχεία μιας κάρτας πληρωμής. Το TEE τρέχει το δικό του λειτουργικό σύστημα το 

οποίο διαχωρίζει τους πόρους του υλικού και του λογισμικού από το κεντρικό 

λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής. Επιβάλλει ελέγχους πρόσβασης για την 

προστασία της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα και την εκτέλεση αξιόπιστων 

εφαρμογών. 

Μια από τις δημοφιλέστερες υλοποιήσεις TEE παρατηρείται σε επεξεργαστές 

ARM, όπως για παράδειγμα η TrustZone. Σε αυτό το πλαίσιο οι πυρήνες του 

επεξεργαστή διαιρούνται σε δύο εικονικούς πυρήνες, που αντιπροσωπεύουν τον 

κανονικό κόσμο και τον ασφαλή κόσμο. Εξ ορισμού, ο ασφαλέστερος κόσμος μπορεί 

να έχει πρόσβαση σε όλα τα μέρη του πραγματικού κόσμου, αλλά όχι το αντίστροφο. 

Αυτό δημιουργεί ένα ακόμα επίπεδο προνομιακής εκτέλεσης, στο ήδη υπάρχων  της 

κλασικής διάκρισης ανάμεσα σε διεργασίες χρήστη και πυρήνα (Kernel). Η εναλλαγή 

μεταξύ των δύο κόσμων ελέγχεται προσεκτικά από την λειτουργία παρακολούθησης 
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(monitor mode), μια λειτουργία με υψηλά προνόμια. Επιπλέον, κάθε εικονικός 

επεξεργαστής έχει πρόσβαση στη δική του μονάδα διαχείρισης εικονικής μνήμης 

(MMU). 

 

Εικόνα 12 - Περιβάλλον κανονικού και ασφαλούς κόσμου 
 

Παρά τα οφέλη της η TEE είναι επιρρεπής σε επιθέσεις κλωνοποίησης, σε 

αλλαγή συμπεριφοράς της TEE (π.χ. χρήση επιθέσεων υπερχείλισης μνήμης) για την 

απόκτηση πρόσβασης στα ευαίσθητα δεδομένα ή σε εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένων 

υπηρεσιών από την TEE. Ο σημαντικότερος περιορισμός αυτού του μηχανισμού είναι 

το υψηλό κόστος εφαρμογής του καθώς και η έλλειψη δυνατότητας 

προγραμματισμού. 

4.11 Αποθήκευση δεδομένων / εντολών που σχετίζονται με την 

κινητή πληρωμή 

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση στατικών 

δεδομένων / διαπιστευτηρίων για τις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Εάν 

υπάρχουν απαιτήσεις ασφαλείας για αυτά τα δεδομένα (ακεραιότητα ή / και 

εμπιστευτικότητα), τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα έμπιστο 

περιβάλλον. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν από τον πληρωτή ή τον 

PSP του. Εάν αποθηκεύεται σε ένα αξιόπιστο περιβάλλον, συνήθως χρειάζεται 

κάποιος έλεγχος πρόσβασης, π.χ. μια μορφή ελέγχου ταυτότητας, όπως ένας 

αποκλειστικός κώδικας από τον πληρωτή.[22] 
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5 

Συμπεριφορά και προτιμήσεις χρηστών 
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τους παράγοντες που ενισχύουν και αναστέλλουν 

την υιοθέτηση των κινητών πληρωμών, όπως αυτοί έχουν προκύψει από τις 

πολυάριθμες έρευνες που ασχολήθηκαν με την συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των 

χρηστών και το πως αυτές επηρεάζουν την πρόθεσή τους να υιοθετήσουν τις 

πληρωμές μέσω κινητών. 

5.1 Το μοντέλο της αποδοχής της τεχνολογίας 

Ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα που έχουν προστεθεί από την σχετική 

βιβλιογραφία για την εξήγηση της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών, το Μοντέλο 

Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model, TAM), έχει αποδειχθεί 

το πιο δημοφιλές. Είναι μια προσαρμογή της Θεωρίας της Αιτιολογημένης Δράσης 

(Theory of Reasoned Action, TRA), η οποία επικεντρώνεται στην συμπεριφορά του 

χρήστη της πληροφορικής τεχνολογίας και προσπαθεί να εξηγήσει πως αυτός 

αποδέχεται και χρησιμοποιεί μια νέα τεχνολογία. Στο συγκεκριμένο μοντέλο η 

πρόθεση ενός χρήστη να χρησιμοποιήσει μια νέα τεχνολογία εξαρτάται από τη στάση 

του απέναντι στην τεχνολογία αυτή. Ακολούθως, η στάση αυτή καθορίζεται από τις 

πεποιθήσεις των χρηστών σχετικά με τη νέα τεχνολογία [14]. Η αντιληπτή 

χρησιμότητα και η αντιληπτή ευκολία χρήσης είναι δύο σημαντικές ατομικές 

πεποιθήσεις σχετικά με τη χρήση Πληροφοριακών Τεχνολογιών. Οι Schierz et al 

επέκτειναν το TAM με παράγοντες ιδιαίτερα σημαντικούς για την εξήγηση της 

πρόθεσης χρήσης (Intention to use) των συστημάτων κινητών πληρωμών. [13][14] 

Σε αυτό το μοντέλο βασίζονται και άλλοι ερευνητές, οι οποίοι επέκτεινα το 

βασικό TAM προκειμένου να μελετήσουν την περιοχή των κινητών πληρωμών και 

πιο συγκεκριμένα την χρήση μιας NFC συσκευής ως κινητή πιστωτική κάρτα. Η 

μελέτη αυτή ενσωματώνει τέσσερεις πρόσθετους παράγοντες, την προσωπική 

καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών (Personal Innovativeness 

in Information Technology, PIIT), την κοινωνική επιρροή (Social Influence, SI), τον 

αντιληπτό κίνδυνο (Perceived Risk, PR) και το αντιληπτό οικονομικό κόστος 

(Perceived Financial Cost, PFC). 
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5.2 Η Θεωρία Διάδοσης της Καινοτομίας 

Ο Rogers [15] εισάγει τη Διάδοση της Καινοτομίας (Diffusion of Innovation, 

DOI), η οποία παρέχει μια προοπτική για το πως η καινοτομία διαδίδεται μεταξύ των 

καταναλωτών από τα αρχικά στάδια υιοθέτησης έως την μαζική υιοθέτηση. Η 

διάδοση είναι ένας ειδικός τύπος επικοινωνίας που σχετίζεται με την μετάδοση 

μηνυμάτων που γίνονται αντιληπτά ως καινούριες ιδέες. Ο Rogers προτείνει πέντε 

χαρακτηριστικά  που περιγράφουν μια καινοτομία, α) το σχετικό όφελος (Relative 

Advantage), β) η συμβατότητα (Compatibility), γ) η πολυπλοκότητα (Complexity), δ) 

η δυνατότητα δοκιμής και ε) η παρατηρητικότητα (Observability). Οι απόψεις των 

ατόμων για αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να προβλέψουν τον βαθμό υιοθέτησης 

μιας καινοτομίας. 

Καθώς η ταχύτητα διάδοσης της καινοτομίας διαφέρει μεταξύ των μελών ενός 

κοινωνικού συστήματος, ο Rogers [15] χώρισε τους καταναλωτές σε πέντε 

κατηγορίες με βάση την καινοτομικότητά τους στο πέρασμα του χρόνου: 

 Οι Καινοτόμοι (Innovators): οι πρώτοι που υιοθετούν μια καινοτομία 

μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα. 

 Οι Αρχικοί Χρήστες (Early Majority): οι επιφυλακτικοί που ακολουθούν 

με προσεκτικά βήματα την υιοθέτηση καινοτομιών αλλά σπάνια ηγούνται 

αυτών. 

 Η Όψιμη Πλειοψηφία (Late Majority): οι υπομονετικοί που περιμένουν να 

έχει εξαλειφθεί η περισσότερη αβεβαιότητα σχετικά με μια καινούρια 

ιδέα προτού νιώσουν ότι είναι ασφαλής πια να την υιοθετήσουν και οι 

ίδιοι. 

 Οι Αργοπορημένοι (Laggards): οι παραδοσιακοί που τείνουν να είναι 

καχύποπτοι αναφορικά με τις καινοτομίες και τις αλλαγές γενικότερα. 

Η θεωρία της καινοτομίας έχει ευρέως καθιερωθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο για 

την εξήγηση της υιοθέτησης μιας ποικιλίας οικονομικών και κινητών τεχνολογιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πληρωμών, του κινητού εμπορίου και της 

κινητής τραπεζικής.[15] 
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5.3 Ανασταλτικοί παράγοντες 

Στην σχετική βιβλιογραφία που μελετήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται οι παράγοντες των παραπάνω θεωρητικών 

μοντέλων, επεκτάσεις και συνδυασμοί αυτών. Ως ανασταλτικοί για την περαιτέρω 

υιοθέτηση των κινητών πληρωμών από τους χρήστες χαρακτηρίζονται κυρίως οι 

παρακάτω παράγοντες. 

5.3.1 Η Αντιληπτή Ασφάλεια 

Η καινοτομία συνήθως συνοδεύεται από κινδύνους. Ως αντιληπτή ασφάλεια 

(Perceived Security) ορίζεται ο βαθμός στον οποίο ένας πελάτης πιστεύει ότι η χρήση 

μιας συγκεκριμένης διαδικασίας πληρωμών μέσω κινητού θα είναι εξασφαλισμένη. 

Από διάφορες μελέτες [1,4] διαπιστώθηκε πως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 

μιας εφαρμογής κινητής πληρωμής είναι το πως ο χρήστης αντιλαμβάνεται την 

ασφάλειά της, ενώ η έλλειψη ασφάλειας είναι η πιο συχνή αιτία για την άρνηση της 

χρήσης ενός συστήματος. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η εκπαίδευση των χρηστών 

για τις δυνατότητες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την χρήση ενός 

smartphone, χωρίς όμως να δημιουργηθεί φόβος που θα τους οδηγήσει στο να μην 

εκτελούν συναλλαγές μέσω κινητού. Αυτός ο παράγοντας περιλαμβάνει επίσης την 

αξιοπιστία, την διασφάλιση της ανωνυμίας, την προστασία της ιδιωτικότητας και την 

εμπιστοσύνη. 

5.3.2 Ο αντιληπτός κίνδυνος (Perceived Risk) 

Ο αντιληπτός κίνδυνος αναφέρεται ως ένας από τους σημαντικότερους 

ανασταλτικούς παράγοντες στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών γενικότερα. Πιο 

συγκεκριμένα για τα συστήματα κινητών πληρωμών έχουν αναφερθεί ως αντιληπτοί 

κίνδυνοι οι παρακάτω: 

• Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κινητού τηλεφώνου, η οποία προκαλεί 

ανησυχία για την πιθανότητα υλοποίησης αγορών από κάποιον τρίτο σε 

περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί η κινητή συσκευή. 

• Η έλλειψη καταγραφής και τεκμηρίωσης των συναλλαγών καθώς 

δυσκολεύει την παρακολούθηση προηγούμενων πληρωμών και την 

διαχείριση των εξόδων τους. 

• Τα λάθη στις συναλλαγές πληρωμών, που μπορούν να προκληθούν είτε 

από το σύστημα κινητών πληρωμών είτε από τον χρήστη του συστήματος. 
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• Η ασφάλεια της συναλλαγής και η αντιληπτή έλλειψη ελέγχου 

χαρακτηρίζουν την εμπειρία πολλών χρηστών για τις πληρωμές μέσω 

κινητού τηλεφώνου. 

• Η αξιοπιστία τόσο της συσκευής όσο και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. 

• Η παραχώρηση μέρους της ιδιωτικότητας του χρήστη, καθώς υπάρχει 

ανησυχία για την καταγραφή των αγοραστικών συνηθειών, την 

κατάχρηση προσωπικών πληροφοριών ή την λήψη πολλών διαφημίσεων. 

Τα ευρήματα μελετών υποδεικνύουν πως η εμπιστοσύνη στους παρόχους 

υπηρεσιών πληρωμών και στους εμπόρους μειώνουν τον αντιληπτό κίνδυνο των 

πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου. Οι χρήστες είναι πιο πρόθυμοι να διεξάγουν 

συναλλαγές πληρωμών με αξιόπιστα μέρη όπως οι τράπεζες ή τηλεπικοινωνιακοί 

πάροχοι. 

5.3.3 Η πολυπλοκότητα 

Η πολυπλοκότητα (Complexity) είναι ο βαθμός στον οποίο μια καινοτομία 

γίνεται αντιληπτή ως σχετικά δύσκολη για να την καταλάβεις και να την 

χρησιμοποιήσεις. Κάθε νέα ιδέα μπορεί να ταξινομηθεί για την αλλεπάλληλη 

πολυπλοκότητα ή απλότητά της. Κάποιες καινοτομίες είναι κατανοητές από τους 

χρήστες, κάποιες πάλι όχι. 

Η πολυπλοκότητα των υπηρεσιών κινητών πληρωμών έχει συχνά αναδειχθεί ως 

εμπόδιο για την υιοθέτησή τους. Οι διαδικασία υλοποίησης μιας συναλλαγής μέσω 

κινητής συσκευής θα πρέπει να είναι απλή και σύντομη. Επίσης, οι πολύπλοκες 

διαδικασίες εγγραφής και οι χωριστές ρυθμίσεις τιμολόγησης αποτελούν αιτία για 

πρόσθετη πολυπλοκότητα στο χρήστη ενός συστήματος κινητών πληρωμών. 

5.3.4 Το Αντιληπτό Οικονομικό Κόστος (Perceived Financial Cost) 

Η απόφαση να υιοθετήσει κάποιος μια συγκεκριμένη τεχνολογία συχνά 

συνδέεται με την αντίληψη του οικονομικού κόστους για της απόκτηση και τη χρήση 

της. Το κόστος χρήσης μιας μεθόδου πληρωμής περιλαμβάνει δύο συνιστώσες. Η 

πρώτη είναι οι αμοιβές που καταβάλλονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, 

στις τράπεζες ή στους εμπόρους για την χρήση της μεθόδου. Η δεύτερη είναι το 

κόστος του εξοπλισμού και των υλικών που απαιτούνται για την χρήση της μεθόδου. 
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Η επίδραση του κόστους  στην προθυμία των καταναλωτών να 

χρησιμοποιήσουν τις κινητές συσκευές για την υλοποίηση πληρωμών είναι 

διφορούμενη. Από την μια πλευρά, ορισμένοι καταναλωτές θα πρέπει να πληρώσουν 

για να αναβαθμίσουν τα κινητά τους τηλέφωνα ώστε να τα χρησιμοποιήσουν για 

κινητές πληρωμές, ειδικά αν η κύρια τεχνολογία είναι η NFC. Από την άλλη πλευρά, 

το μακροπρόθεσμο κόστος θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο για τις πληρωμές μέσω 

κινητού σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πληρωμές, καθώς παρέχεται μεγαλύτερη 

ευελιξία στον καταναλωτή να επιλέξει μεταξύ διάφορων μεθόδων πληρωμής όπως. 

Αυτή με τη χαμηλότερη προμήθεια ή και ενδεχομένως με τις περισσότερες 

ανταμοιβές. Αναλόγως με το ποια από τις δύο πλευρές θα κυριαρχήσει, οι επιπτώσεις 

στην υιοθέτηση των κινητών πληρωμών από τους καταναλωτές θα μπορούσε να είναι 

σημαντική, δεδομένου ότι τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές 

αποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις διαφορές του κόστους μεταξύ των μεθόδων 

πληρωμής. 

5.3.5 Η Δυνατότητα Δοκιμής (Trialability) 

Η δυνατότητα δοκιμής είναι ο βαθμός στον οποίο μια καινοτομία μπορεί να 

πειραματιστεί σε περιορισμένη βάση. Είναι λογικό νέες ιδέες, οι οποίες μπορούν να 

δοκιμαστούν σε ένα σύστημα με δόσεις να υιοθετούνται πιο γρήγορα απ’ ότι 

καινοτομίες οι οποίες δεν είναι καν δοκιμασμένες. Αν μία καινοτομία σχεδιαστεί 

ώστε να δοκιμάζεται πιο εύκολα, θα έχει πιο ταχύ βαθμό υιοθέτησης. 

Η έλλειψη αποδοχής από μεγάλο αριθμό εμπόρων αποτελεί έναν ανασταλτικό 

παράγοντα υιοθέτησης των πληρωμών μέσω κινητής συσκευής. Επιπλέον, οι 

πληρωμές μέσω κινητής συσκευής δεν πρέπει να είναι αποκλειστικό προνόμιο των 

πελατών ορισμένων τηλεπικοινωνιακών παρόχων ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

αλλά ευρέως διαθέσιμες για όλους. 

Αρκετοί χρήστες που συμμετείχαν σε σχετικές έρευνες δήλωσαν απρόθυμοι να 

αλλάξουν το μοντέλο ή τον κατασκευαστή του κινητού τους τηλεφώνου μόνο για να 

κερδίσουν την δυνατότητα υλοποίησης κινητών πληρωμών. 

5.4 Ενισχυτικοί παράγοντες 

Εκτός από τα πλεονεκτήματα των συστημάτων κινητών πληρωμών, υπάρχουν 

και κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά και ενθαρρύνουν τον χρήστη να 
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χρησιμοποιήσει την κινητή του συσκευή για την διεκπεραίωση των συναλλαγών του. 

Οι παράγοντες αυτοί, που ενισχύουν την αποδοχή των κινητών πληρωμών από τους 

χρήστες παρουσιάζονται παρακάτω. 

5.4.1 Η Αντιληπτή Ευκολία Χρήσης 

 Ως αντιληπτή ευκολία χρήσης (Perceived Ease of Use) ορίζεται ο βαθμός 

στον οποίο ο χρήστης αναμένει το σύστημα να μην απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια για 

να χρησιμοποιηθεί [14] και σχετίζεται με την πολυπλοκότητα. Λόγω των τεχνικών 

περιορισμών των κινητών συσκευών, η ευκολία χρήσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 

αποδοχής των κινητών εφαρμογών και ιδιαίτερα των υπηρεσιών μέσω κινητού, που 

ανταγωνίζονται με τις ήδη καθιερωμένες λύσεις πληρωμών. Σημαντικές πτυχές που 

συνδέονται με την ευκολία χρήσης των κινητών πληρωμών περιλαμβάνουν, για 

παράδειγμα, τα σαφή σύμβολα και πλήκτρα λειτουργιών, τα λίγα και απλά βήματα 

μιας διαδικασίας πληρωμής, την οθόνη γραφικών και τις λειτουργίες παροχής 

βοήθειας. Άλλωστε έχει διαπιστωθεί ότι όσο πιο εύκολη και ενστικτώδης θεωρείται 

μια υπηρεσία κινητών πληρωμών, τόσο πιο θετική είναι η αξιολόγηση της 

χρησιμότητάς της. [1] 

Η αντιληπτή ευκολία χρήσης αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 

για τους περισσότερους καταναλωτές στα πρώτα στάδια εμφάνισης των κινητών 

πληρωμών, όπου τα πολλά βήματα που εμπλέκονταν στην διαδικασία πληρωμής την 

καθιστούσαν περίπλοκη. Επιπλέον οι παλαιότερες κινητές συσκευές είχαν 

σημαντικούς περιορισμούς, όπως αργή εισαγωγή κειμένου, περιορισμένη ανάλυση, 

μικρή οθόνη και σύντομη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Με τις νέες τεχνολογίες και 

ιδιαίτερα την χρήση NFC, η συναλλαγή γίνεται με μια απλή κίνηση της κινητής 

συσκευής ώστε να πλησιάζει ένα σημείο πώλησης, εξαλείφοντας τα προαναφερόμενα 

εμπόδια. Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ότι οι κινητές πληρωμές δεν 

απαιτούν την καταβολή μεγάλης ψυχικής προσπάθειας, τόσο πιο πιθανό είναι οι 

καταναλωτές να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μια θετική στάση απέναντί τους. 

Ως εκ τούτου αν οι κινητές πληρωμές είναι εύκολες στη χρήση και στην 

εκμάθηση τα άτομα θα αντιληφθούν τη νέα μέθοδο πληρωμής ως χρήσιμη και είναι 

πιο πιθανό να την υιοθετήσουν. Τέλος, η αντιληπτή ευκολία χρήσης επηρεάζεται και 

από την προσωπική καινοτομικότητα (personal innovativeness), αφού οι πιο 

καινοτόμοι χρήστες είναι συνήθως λάτρεις των νέων τεχνολογιών και αισθάνονται 
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σίγουροι για την αποτελεσματική χρήση των κινητών πληρωμών στην 

καθημερινότητά τους. 

5.4.2 Η Αντιληπτή Χρησιμότητα (Perceived Usefulness) 

Η αντιληπτή χρησιμότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο πιστεύει 

ότι κάνοντας χρήση ενός συγκεκριμένου συστήματος θα βελτιώσει την απόδοσή του 

στην εργασία [14]. Η λέξη εργασία μπορεί να αντικατασταθεί με την λέξη 

καθημερινότητα για τον χώρο των κινητών πληρωμών. Είναι σημαντικό ένα σύστημα 

κινητών πληρωμών να προσφέρει στον χρήστη πολλά οφέλη. Ένας από τους κύριους 

λόγους για την αργή διάδοση των κινητών εφαρμογών γενικά και των κινητών 

πληρωμών ειδικότερα, θα μπορούσε να είναι η αποτυχία σαφούς ενημέρωσης των 

χρηστών για τα οφέλη τους. 

Πολλοί χρήστες πιστεύουν πως τα πλεονεκτήματα πληρωμών μέσω κινητού 

τηλεφώνου εξαρτώνται από περιστασιακούς παράγοντες: όπως η ύπαρξη ουράς 

αναμονής, η έλλειψη εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής, η βιασύνη και οι 

απρόβλεπτες ανάγκες. Οι χρήστες αντιλαμβάνονται τις κινητές πληρωμές ως πλέον 

συμφέρουσες σε αυτές τις καταστάσεις και τις θεωρούν ως εναλλακτική για τις 

υπάρχουσες μεθόδους. 

Η τεχνολογία NFC προσδίδει στις κινητές πληρωμές περισσότερα 

πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την χρήση μετρητών ή πιστωτικών καρτών. Ο 

Zmijewska [16] περιγράφει ως όφελος των κινητών πληρωμών μέσω NFC την 

ταχύτερη ολοκλήρωση της παραγγελίας αφού δεν απαιτείται υπογραφή. Ομοίως, 

δεδομένου ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω μιας απλής κινητής συσκευής, η 

επίπονη διαδικασία της εισόδου αριθμών πιστωτικών καρτών δεν χρειάζεται πια [1]. 

Εάν οι καταναλωτές πιστέψουν ότι η υιοθέτηση των κινητών πληρωμών μπορεί να 

αυξήσει την παραγωγικότητά τους, αυτό θα ενθαρρύνει και την χρήση τους. 

5.4.3 Το Σχετικό Πλεονέκτημα (Relative Advantage) 

Το σχετικό πλεονέκτημα είναι ο βαθμός στον οποίο μια καινοτομία γίνεται 

αντιληπτή ως καλύτερη από την ιδέα που αντικαθιστά. Ο βαθμός του σχετικού 

πλεονεκτήματος εκφράζεται συχνά ως οικονομική κερδοφορία, ως μεταφορά 

κοινωνικού κύρους κτλ. Σύμφωνα με την θεωρία διάχυσης της καινοτομίας, οι 

χρήστες είναι διατεθειμένοι να δεχθούν τις καινοτομίες αν αυτές παρέχουν ένα 

μοναδικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις υπάρχουσες λύσεις. 
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Ως σχετικά πλεονεκτήματα των πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου έχουν 

αναφερθεί η δυνατότητα της υλοποίησης αγορών παντού και η ανεξαρτησία από τον 

χρόνο και τον τόπο. Οι χρήστες αντιλαμβάνονται την ανεξαρτησία από την τοποθεσία 

ως χρήσιμη, διότι οι αγορές μπορούν να διεξαχθούν από απόσταση, χωρίς να 

χρειάζεται να μετακινηθούν με ένα φυσικό σημείο πώλησης. [1] 

Οι άνθρωποι συνηθίζουν να μεταφέρουν τα κινητά μαζί τους, ως εκ τούτου οι 

πληρωμές μέσω κινητού θεωρούνται συμφέρουσες καθώς το κινητό τηλέφωνο είναι 

εύκολα διαθέσιμο στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε σύγκριση με τις πληρωμές με 

μετρητά, τα οφέλη των κινητών πληρωμών είναι ότι ο καταναλωτής έχει πάντα το 

ακριβές ποσό που χρειάζεται και δεν είναι ανάγκη να αναζητά κάποιο ATM για 

ανάληψη μετρητών. Τέλος, η ενσωμάτωση «πλαστικών» καρτών (π.χ. πιστωτικών ή 

χρεωστικών) στην κινητή συσκευή του χρήστη, θεωρείται θετική αφού μπορεί να 

μειώσει την πληθώρα καρτών που μεταφέρονται σε ένα πορτοφόλι υπό την 

προϋπόθεση ότι η ασφάλεια των πληρωμών μέσω κινητού θα είναι τέτοια ώστε να 

προλαμβάνει την πιθανότητα απάτης και κατάχρησης. 

5.4.4 Η Ατομική Κινητικότητα (Individual Mobility) 

Ως ατομική κινητικότητα ορίζεται ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο επιδιώκει ένα 

κινητό τρόπο ζωής. Η κινητικότητα ενός ατόμου είναι μια βασική κινητήρια δύναμη 

της αποδοχής πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου. Θα μπορούσε κανείς να 

ερμηνεύσει αυτό το εύρημα ως ένδειξη ότι όσο αυξάνεται η κινητικότητα των 

καταναλωτών, τόσο τα συστήματα κινητών πληρωμών αναμένεται να επικρατήσουν 

σε σημασία στο μέλλον. 

5.4.5 Η Κοινωνική Επιρροή (Social Influence) 

Το κοινωνικό πλαίσιο ενός ατόμου που παίρνει μια απόφαση για την αποδοχή ή 

μη μιας τεχνολογίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ως εκ τούτου δεν πρέπει να 

αγνοείται [13]. Η κοινωνική επιρροή, περιλαμβάνει υποκειμενικούς κανόνες 

(subjective norms), κοινωνικούς παράγοντες (social factors) και θέσεις (social status). 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω είναι τα online παιχνίδια από 

πολλαπλές τοποθεσίες. Οι χρήστες τους βρίσκουν ελκυστική την δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν τις κινητές τους συσκευές για να αγοράσουν εικονικά νομίσματα και 

άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε κοινωνικά παιχνίδια [1]. Επίσης, η 

ιδιοκτησία ενός smartphone στις αναπτυσσόμενες χώρες θεωρείται ως ένα σύμβολο 

κοινωνικής προόδου και ενισχύει την κοινωνική τοποθέτηση (status) του χρήστη. Σε 
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όλες τις σχετικές μελέτες, ο κοινωνικός παράγοντας βρέθηκε να έχει μεγάλη θετική 

επιρροή τόσο προς την πρόθεση του χρήστη να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες 

κινητών πληρωμών όσο και προς την αντιληπτή χρησιμότητά τους [1,13] 

5.4.6 Η Παρατηρητικότητα (Observability) 

Η παρατηρητικότητα είναι ο βαθμός αντίληψης στον οποίο τα αποτελέσματα 

μιας καινοτομίας είναι φανερά στους άλλους. Εάν μια τεχνολογία μπορεί εύκολα να 

σχολαστεί και να περιγραφεί στους άλλους, τότε είναι πιθανότερο η τεχνολογία να 

επηρεάσει θετικά τους ανθρώπους άρα η τεχνολογία αυτή καθ’ αυτή είναι πιθανό να 

χρησιμοποιηθεί. 
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6 

Το μέλλον της NFC – POS και συμπεράσματα 

6.1 Οι σημαντικότεροι προμηθευτές των συστημάτων κινητών 

πληρωμών 

Η παγκόσμια αγορά στον κλάδο των κινητών πληρωμών για το έτος 2014 

αποτιμήθηκε στα 329 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ερευνητές αναμένουν η ετήσια 

ανάπτυξη της να είναι πάνω από το 23% τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του κλάδου που αφορά τις κινητές πληρωμές και έτσι η 

αγορά ως σύνολο πρόκειται να φτάσει έως και τα 2.849 δισεκατομμύρια δολάρια 

μέχρι το 2020. Επομένως, δημιουργείται ένα κίνητρο για πολλούς  παρόχους 

υπηρεσιών να εμπλακούν σε αυτή τη νέα αγορά. Ακολουθεί μια επισκόπηση των πιο 

σημαντικών από αυτούς.[21] 

Η Apple Pay ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014. Ενώ δεν είναι η πρώτη εταιρία 

κινητής τηλεφωνίας που μπήκε στην αγορά, η εισαγωγή της θεωρείται από τους 

αναλυτές ως σημαντική καμπή καθώς είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στον 

κόσμο. Για την ώρα, η Apple Pay είναι διαθέσιμη μόνο στην Αμερική και (από τον 

Ιούλιο του 2015) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο μεταξύ, πάνω από 1 εκατομμύριο 

αμερικανικές τοποθεσίες σήμερα αποδέχονται την Apple Pay, εν μέρει χάρη στην 

υποστήριξη πάνω από 2.500 τραπεζών και πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων των 

καρτών Visa, American Express και Mastercard. Επί του παρόντος υπάρχουν 

συνολικά πάνω από 120 εκατομμύρια NFC iPhone 6, τα οποία και 

χρησιμοποιήθηκαν.[19][21] 

Σύμφωνα με τον Δείκτη Κινητών Πληρωμών του επεξεργαστή Adyen, η iOS 

της Apple είχε μερίδιο αγοράς 65% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015. Πράγμα το 

οποίο σημαίνει ότι υπήρξε μείωση 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα 

με την ίδια την Apple, τα δύο τρίτα από όλες τις ανέπαφες πληρωμές που 

πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική μέσω Visa, Mastercard και American Express 

κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν με την Apple Pay.  

Πίσω στο 2011 η Google παρουσίασε το Πορτοφόλι Google, το οποίο 

περιλαμβάνει το Google Checkout ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών. Αυτή η 

εφαρμογή πληρωμής χρησιμοποιεί την τεχνολογία NFC. Ο τρόπος με τον οποίο 

λειτουργεί είναι μέσω σύνδεσης Wi-Fi και με την υπηρεσία ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου Gmail, όπου οι χρήστες μπορούν επίσης να μεταφέρουν χρήματα μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τον Φεβρουάριο του 2015 η Google συνέδεσε το 

πορτοφόλι της με τον ανταγωνιστή Softcard. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον Μάιο του 

2015 την έναρξη του Android Pay, το οποίο υποστηρίζεται από την Visa, την 

Mastercard και την American Express. Η νέα λύση πληρωμής είναι ενσωματωμένη 

στο λειτουργικό σύστημα Android, οπότε δεν χρειάζεται πια να κατεβάσουμε μια 

εφαρμογή ή να την ενεργοποιήσουμε με ένα PIN. Προς το παρόν το Android Pay 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Αμερική, σε περίπου 700.000 καταστήματα. 

Περίπου 40 εκατομμύρια αμερικανικά τηλέφωνα εργάζονται σε μια έκδοση του 

Android (Android KitKat), στην οποία ενσωματώνεται η παραπάνω λύση πληρωμών. 

Σύμφωνα με τον ερευνητή της αγοράς IDC, το 78% των συνολικών 334 

εκατομμυρίων smartphones που διανεμήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 ήταν 

εξοπλισμένα με αυτό. Ο Δείκτης Κινητών Πληρωμών του Adyen, δείχνει ότι το 

Android είχε μερίδιο αγοράς 34,9% το πρώτο τρίμηνο του 2015. Αυτό το ποσοστό 

είναι σχεδόν 5% περισσότερο από το προηγούμενο έτος.[21] 

Ένα ακόμη σύστημα online πληρωμής μέσω κινητού είναι το PayPal, το οποίο 

διανεμήθηκε πριν από 13 χρόνια από το eBay αλλά έγινε ανεξάρτητος φορέας της 

αγοράς και πάλι τον Ιούλιο του 2015. Διαθέτει τώρα 162 εκατομμύρια ενεργούς 

χρήστες. Εκτός από τη στενότερη συνεργασία με τον Amazon και άλλους μεγάλους 

χρήστες ηλεκτρονικού εμπορίου, η ανεξάρτητη υπηρεσία PayPal δεσμεύεται πλήρως 

να αναπτύξει τις δικές της πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Το 2013 δαπάνησε 

800 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά του Braintree, το οποίο φροντίζει online 

κινητές πληρωμές για καινοτόμους χρήστες όπως οι AirBnB, Über, HotelTonight, 

Fab.com και άλλοι. Η ίδια η Braintree είχε προηγουμένως αναλάβει το Venmo, μια 

εφαρμογή που χρησιμοποιείται κυρίως στην Αμερική και επιτρέπει εκατομμύρια 

φίλους και συνεργάτες να κάνουνε ομαδικές πληρωμές σε μέρη όπως μπαρ και 

εστιατόρια. Τέλος, η Paydiant, η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2015, 

αναπτύσσει λειτουργίες όπως η τεχνολογία πληρωμών για εφαρμογές λιανικής 

πώλησης.[17] 

6.2 Η εικόνα των κινητών πληρωμών τα τελευταία έτη 

Σύμφωνα με την τρίτη ετήσια έκθεση του Global Mobile Money της MEF το 

2015 η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της κινητής τραπεζικής άγγιξε το 
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69% των χρηστών κινητής τηλεφωνίας, να εκτελούν δηλαδή την τραπεζική τους 

δραστηριότητα μέσω κινητών συσκευών. Η έκθεση πραγματοποίησε μελέτη 15.000 

χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε 15 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Στην αναφορά 

ορίστηκε ως όρος κινητό χρήμα για τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών 

εντός καταστήματος, χρέωσης φορέα, πληρωμές μέσω διαδικτύου, ομότιμη εταιρεία 

πληρωμές και πληρωμές μέσω κινητών πορτοφολιών. 

Επιπλέον, οι μέθοδοι ανέπαφων πληρωμών καθίστανται δημοφιλείς με την 

τεχνολογία που προσφέρει γρήγορο, εύκολο και ασφαλή τρόπο πληρωμής σε διάφορα 

μέρη. Η φορητή τεχνολογία πληρωμών περιλαμβάνει έξυπνα ρολόγια, δαχτυλίδια, 

ζώνες καρπών και μια σειρά εφαρμογών Android ή iOS smartphone. Η έκθεση της 

κατάστασης της βιομηχανίας GSMA για το 2013 παρουσίασε επίσης κάποια 

στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την πορεία των κινητών πληρωμών στο μέλλον. 

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, «Μέχρι τα μέσα του 2013, υπήρχαν πάνω από 203 

εκατομμύρια καταχωρημένοι λογαριασμοί κινητών χρημάτων σε ολόκληρο τον 

κόσμο, ξεπερνώντας τα καταστήματα των τραπεζών πάνω από το 80% των 

παγκόσμιων αγορών». Ο ρυθμός των συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου 

αυξάνεται αξιοσημείωτα σε παγκόσμιο επίπεδο και εκτιμάται ότι η αξία τους θα 

ανέλθει από 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια (εκτιμήθηκε το 2012) σε 90 

δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2017. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν σαφώς 

ότι έχουμε ένα μέλλον χωρίς μετρητά μπροστά μας με περισσότερες ασφαλείς και 

βολικές επιλογές για την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω smartphone και tablet.  

Τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας έφεραν νέες ευκαιρίες για τους εμπόρους και 

τους πελάτες όμως παρ’ όλα αυτά, τους έχουν εκθέσει σε νέους κινδύνους σχετικά με 

θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Σύμφωνα με μια έκθεση σχετικά με τις κινητές 

πληρωμές, απαιτείται προσεκτικός προγραμματισμός για να καταστεί η ασφάλεια ένα 

εγγενές στοιχείο των μεθόδων ηλεκτρονικών πληρωμών στο μέλλον. Για ένα ευνοϊκό 

μέλλον της αγοράς κινητών πληρωμών, κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, 

εταιρείες τηλεπικοινωνιών και η βιομηχανία πληρωμών πρέπει να συνεργαστούν 

μεταξύ τους, ώστε να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα που να εξασφαλίζει το μέγιστο 

ασφαλές περιβάλλον για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ωστόσο, κυριαρχεί η άποψη 

ότι τα συστήματα κινητών πληρωμών έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν όλες 

τις σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής που σχετίζονται με αυτόν τον κλάδο.[17][18] 
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Σύμφωνα με την Reddy (2004), το μέλλον των πληρωμών μέσω κινητού 

τηλεφώνου μπορεί να εξασφαλιστεί χρησιμοποιώντας το τελευταίο προκειμένου να 

ξεπεραστούν οι πρακτικές και αναλυτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος 

αυτός. Η τεχνολογία πιστεύει ότι το ραδιόφωνο και οι γραμμοκώδικες είναι μια 

επαναστατική προσθήκη στα συστήματα κινητών πληρωμών. Αυτοί οι ραδιο-κώδικες 

ραδιοφώνου στέλνουν ραδιοσήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

εντοπισμό της θέσης των πραγμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα. Με τη χρήση 

ραδιοφωνικών κωδικών, η αγορά των κινητών πληρωμών μπορεί να απολαύσει ένα 

πολλά υποσχόμενο μέλλον παρέχοντας βελτιωμένη ασφάλεια και ευκολία στους 

καταναλωτές της. Η τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων ραδιοφώνου θα μπορούσε να 

επιτρέψει στις προσωπικές πωλήσεις να διαβάσουν τους αριθμούς και την λήξη 

ημερομηνίας στις πιστωτικές κάρτες των καταναλωτών καθώς περπατούν. Με την 

ενίσχυση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και τη χρήση των τελευταίων όπως οι 

ραδιοφωνικοί κωδικοί ραδιοσυχνοτήτων, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών κινητής 

τηλεφωνίας μπορούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα που δεν είναι μόνο κλιμακωτό 

σε μεγαλύτερα επίπεδα, αλλά είναι επίσης πιο βολικό για χρήση από τους 

καταναλωτές. Παρακάτω υπάρχει το σχετικό διάγραμμα, το οποίο μας δείχνει από τα 

έτη 2015-2017 πως κινήθηκε το αγοραστικό κοινό σε σχέση με τις αγορές μέσω 

κινητών.[18] 

 
Εικόνα 13 - Μελέτη πληρωμών για τα τρία τελευταία έτη. 
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6.3 Χρήση της NFC τα τελευταία έτη 

6.3.1 Κινητά που κάνουν χρήση της τεχνολογίας NFC 

Ακολουθεί μια λίστα από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες κάνουν χρήση 

της NFC τεχνολογίας στα μοντέλα τους είτε πρόκειται για κινητά τηλέφωνα, είτε για 

tablets. Επίσης, αναφέρονται και μελλοντικά μοντέλα που θα εκμεταλλεύονται την 

NFC. 

Apple: Apple iPhone 6 και iPhone 6 Plus, Apple iPhone 6s και iPhone 6s Plus, 

Apple iPhone 7 και iPhone 7 Plus, Apple iPhone 8 και iPhone 8 Plus, Apple iPhone 

SE, Apple iPhone X και Apple Watch. 

BlackBerry: BlackBerry Bold 9790, BlackBerry Bold 9900/9930, BlackBerry 

Classic, BlackBerry Curve 9350/9360/9370, BlackBerry Curve 9380, BlackBerry, 

Dtek60, BlackBerry Passport, BlackBerry PlayBook, BlackBerry Priv, BlackBerry 

Q10, BlackBerry Q5, BlackBerry Z10 και BlackBerry Z30. 

Google: Google Nexus 10, Google Nexus 5, Google Nexus 5X, Google Nexus 6, 

Google Nexus 6P, Google Nexus 7 (2013), Google Nexus 9, Google Pixel, Google, 

Pixel 2 και Google Pixel 2 XL, Google Pixel XL και Google Project Tango tablet. 

HTC: HTC Desire 500, HTC Desire 510, HTC Desire 610, HTC Desire 620, 

HTC Desire 816, HTC Desire C, HTC Desire Eye, HTC Droid DNA/HTC J Butterfly, 

HTC Droid Incredible 4G LTE, HTC Evo 4G LTE, HTC First, HTC IncredibleHTC 

U Ultra HTC U11 και HTC Windows Phone 8X. 

Huawei: Huawei Ascend G300, Huawei Ascend G6 4G, Huawei Ascend G600, 

Huawei Ascend G7, Huawei Ascend Mate 7, Huawei Ascend P2, Huawei Ascend P7, 

Huawei Ascend Y201, Huawei G620S, Huawei Honor 6, Huawei Honor 8, Huawei 

Mate 8, Huawei Mate 9, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Huawei P8, Huawei 

Sonic/Turkcell T20 και Huawei TalkBand B1. 

LG: LG Intuition, LG L90, LG Mach, LG Optimus 3D Max, LG Optimus 4X 

HD, LG Optimus Elite, LG Optimus G, LG Optimus L5, LG Optimus L7, LG 

Optimus LTE LG Optimus LTE Tag, LG Optimus Net, LG Optimus Vu, LG Phoenix 

2, LG T530 Ego, LG V10, LG V20, LG Viper και LG Volt.  

Samsung: Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy 

Note 4, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy Premier, 

Samsung Galaxy Round, Samsung Galaxy S Blaze 4G, Samsung Galaxy S II, 

Samsung Galaxy S II Plus, Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy S III Mini, 
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Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 Active. Samsung Galaxy S4 Mini, 

Samsung Galaxy S4 Zoom, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S5 Active/Sport, 

Samsung Galaxy S5 Mini, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Active, 

Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung 

Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus, Samsung Galaxy Stratosphere II, Samsung 

Galaxy Victory 4G LTE, Samsung Galaxy Young, Samsung S5230 NFC, Samsung 

S5260 NFC, Samsung SHW-A170K, Samsung Wave 578, Samsung Wave M, 

Samsung Wave Y, Samsung Windows RT Ativ Tablet και Samsung WP8 Ativ S. 

Άλλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που προσάρτησαν την NFC είναι η 

Motorola, η Nokia και η Sony.[20] 

6.3.2 Στατιστικές μελέτες ερευνητών για την χρήση της NFC 

Το 2012 εκτιμάται ότι 125 εκατομμύρια συσκευές ενσωμάτωσαν την τεχνολογία 

NFC. Το 2013 υπολογίζεται ότι ο αριθμός συσκευών άγγιξε τα 285 εκατομμύρια ενώ 

το 2014 τα 500 εκατομμύρια. Για τους αναλυτές αυτό σημαίνει ότι από το 2012 μέχρι 

το 2015 και ύστερα υπάρχει μια αύξηση της τάξεως του 481% χρήσης της NFC από 

τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, υπολογίστηκε ότι το 2015 το 50% των 

κινητών χρησιμοποίησαν την NFC ενώ 1 στις 3 συσκευές μέχρι το έτος που 

διανύουμε (2017) θα έχει την NFC.[19] 

6.3.3 Μελλοντική είσοδος της NFC στην καθημερινή ζωή 

6.3.3.1 Έλεγχος πρόσβασης 

Η NFC έχει δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό και θα 

δημιουργήσει και στην Ελλάδα γιατί θα βελτιώσει τόσο την  σωματική όσο και την 

ψυχική υγεία. Θα μπει με τέτοιο τρόπο στην καθημερινότητά μας έτσι ώστε να 

μπορούμε να κάνουμε όλο και περισσότερα με το smartphone μας ή τον φορητό μας 

υπολογιστή. 

Όταν φύγουμε από το σπίτι το τηλέφωνο ή το βραχιολάκι μας μπορεί να 

κλειδώσει την πόρτα και όταν φτάσουμε στη δουλειά, μπορεί να χρησιμεύσει ως 

σήμα αναγνώρισης στον υπολογιστή μας για την σύνδεση και την εξουσιοδότησή μας 

ως προς την χρήση ορισμένων μηχανών. Η συσκευή μας μπορεί επίσης, να ανοίξει το 

δωμάτιο του ξενοδοχείου μας. Με την NFC στο μέλλον αναμένεται να αυξηθεί η 

ασφάλεια έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παραχωρήσει ή να αρνηθεί την 

πρόσβαση όπως απαιτείται από μια απομακρυσμένη τοποθεσία. 
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Έτσι, χρησιμοποιούμε μια συσκευή με NFC τεχνολογία όπως το κινητό για να 

ξεκλειδώσουμε πόρτες στο σπίτι ή στη δουλειά ή για να ταξιδέψουμε, το βραχιολάκι 

για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε κάποιο ιδιαίτερο σημείο, την κάρτα για να 

δώσουμε προσωρινή πρόσβαση σε τρίτο άτομο ή για να αποκτήσουμε άμεση 

πρόσβαση σε ιατρικά μηχανήματα και να αυξήσουμε την παραγωγικότητά τους. 

Αν θέλουμε να υλοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω ο πίνακας που 

ακολουθεί μας δείχνει ποια συσκευή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. 

NFC Frontend CLR663 plus 

Για καλύτερη απόδοση της NFC με την 

χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας 

ειδικά σε ένα σύστημα που λειτουργεί με 

μπαταρία. 

NFC Controller with Customizable 

Firmware PN7462 PN736x 

Για την περίπτωση χρήσης ενός μικρού 

αποτυπώματος ή για μια κλειδαριά 

πόρτας. 

Contactless Multi-application Smart 

Card MIFARE*DESFire*EV2 

Για πρόσβαση με την χρήση μιας κάρτας 

σε ένα σύστημα ή ένα ηλεκτρονικό 

διαβατήριο. 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες οι παραπάνω χρήσεις NFC/smartcard για πρόσβαση 

υπό όρους αυξάνονται ετησίως κατά 13%. Ο λόγος είναι η απλότητα και η ασφάλεια 

που παρέχουν.[19] 

6.3.3.2 Αντιστοίχιση και θέση λειτουργίας 

Απλά φέρνοντας δύο συσκευές με δυνατότητα NFC κοντά είναι το μόνο που 

χρειάζεται για να δημιουργήσουμε μια σύνδεση. Επιπλέον, η NFC μπορεί να 

ενεργοποιήσει άλλα πρωτόκολλα, όπως Bluetooth, ZigBee ή Wi-Fi. Το ζεύγος είναι 

πρακτικά στιγμιαίο και επειδή η NFC λειτουργεί μόνο όταν το ζητάμε, δεν υπάρχει 

καμία πιθανότητα σύνδεσης δύο συσκευών χωρίς να το επιθυμούμε. Είναι επίσης πιο 

εύκολο να επικοινωνήσουνε νέες συσκευές ή να επεκτείνουμε τις ήδη υπάρχουσες 

όπως για παράδειγμα το οικιακό δίκτυο ακόμη και να προσθέσουμε συσκευές που δεν 

διαθέτουν μπαταρία και δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε μια σύνδεση ή να 

πληκτρολογήσουμε έναν σειριακό αριθμό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των 

παραπάνω είναι η προβολή φωτογραφιών και video σε οθόνη απλά με την χρήση της 
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NFC ή η προσθήκη σημειώσεων στον υπολογιστή μέσω του κινητού χωρίς την χρήση 

κωδικών πρόσβασης. Επιπλέον έχουμε τις εξής δυνατότητες: 

• Ενεργοποίηση αμφίδρομων αλληλεπιδράσεων με τη λειτουργία Peer-to-Peer. 

• Σύνδεση συσκευών 20 φορές πιο γρήγορες από ότι με το Wi-Fi. 

• Άμεσος προσδιορισμός μιας συσκευής χωρίς να εισάγουμε κωδικούς ή 

δημιουργώντας διενέξεις συσκευών. 

• Οι συσκευές γίνονται ευκολότερες στη χρήση και μειώνεται το κόστος 

τεχνικής υποστήριξης.[19] 

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε: 

NFC Connected Tag 

NTAG I2 C plus 

Για μια συσκευή που έχει ήδη ένα 

μικροελεγκτή, όπως ένα ηχείο μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ετικέτα 

IC για να ενεργοποιήσουμε το σύστημα 

και ξεκινήσουμε τη λειτουργία Bluetooth 

ή ζευγαρώματος Wi-Fi. 

NFC Controller with Integrated 

Filmware PN71xx 

Εάν εκτελούμε ένα λειτουργικό σύστημα, 

όπως το Android, Windows ή Linux, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 

ενσωματωμένο firmware NFC και θα 

γίνει πιο γρήγορη η διεπαφή με άλλες 

συσκευές NFC. 

6.3.3.3 Εκτεταμένη χρήση διασύνδεσης 

Οποιοδήποτε τηλέφωνο ή tablet με δυνατότητα NFC μπορεί να χρησιμεύσει ως 

προσωρινή οθόνη αφής για το προϊόν μας, επιτρέποντας εξελιγμένες αλληλεπιδράσεις 

με μικρό πρόσθετο κόστος. Το προϊόν μας μπορεί να είναι μικρότερο, ελαφρύτερο 

και πιο εύκολο στη χρήση. Η NFC μειώνει το κόστος ιδιοκτησίας με ευκολότερη 

ρύθμιση, ταχύτερη διάγνωση και απλούστερη αντιμετώπιση προβλημάτων. Η 

συγκομιδή ενέργειας μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας 

χρήστη ακόμη και αν το προϊόν μας δεν διαθέτει μπαταρία. Προνόμια της εφαρμογής 

αυτής είναι: 

• Εύκολος χειρισμός των πολύπλοκων ρυθμίσεων της συσκευής στην οθόνη 

αφής του τηλεφώνου / tablet. 
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• Προσφέρονται νέα επίπεδα αλληλεπίδρασης χωρίς να προσθέτουμε κουμπιά. 

• Αναβαθμίζουμε το λογισμικό της συσκευής χρησιμοποιώντας τη σύνδεση 

τηλεφώνου / tablet. 

• Χρησιμοποιούμε τη συγκομιδή ενέργειας για να αντλήσουμε ενέργεια και να 

επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

• Εφαρμογή προστασίας με κωδικό πρόσβασης για να αποφύγουμε τη μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση.[19] 

6.4 Μελλοντική χρήση της NFC 

6.4.1 Λόγοι εδραίωσης της NFC 

Η εκθετική ανάπτυξη της χρήσης κινητής τηλεφωνίας και η προώθηση των 

δικτύων 3G και 4G αναμένεται να οδηγήσουν την αγορά τα επόμενα χρόνια. Το 

μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα της επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

(NFC) εκτιμήθηκε σε 4,80 δισεκατομμύρια δολάρια το 2015 όπως αναφέραμε και 

παραπάνω. Η αυξανόμενη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας με βελτιωμένη υποδομή 

πληρωμών και συνδεσιμότητα δεδομένων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την 

ανάπτυξη πληρωμών κινητής τηλεφωνίας με δυνατότητα NFC. 

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των κινητών συσκευών και ο αυξανόμενος 

αριθμός των διαδικτυακών καταναλωτών αναμένεται να οδηγήσουν τη ζήτηση για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο στο μέλλον. Η NFC χρησιμοποιείται ευρέως στα τερματικά 

πληρωμής που χρησιμοποιούν κινητές συσκευές. Οι έμποροι λιανικής πώλησης, όπως 

οι Target, Macys και οι Walgreens, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία 

του πορτοφολιού Google. Οι επιχειρήσεις στις αναδυόμενες αγορές, όπως η Ινδία, η 

Κίνα, η Ιαπωνία, η Ταϊβάν και η Μαλαισία, εντοπίζουν το περιεχόμενο των κινητών 

πλατφορμών για τη μεγιστοποίηση των πιθανών πωλήσεων. 

Επιπλέον, η καθιερωμένη διείσδυση υποδομών και συσκευών στις ανεπτυγμένες 

αγορές υποστηρίζει τις συναλλαγές μέσω κινητών τηλεφώνων μεταξύ ιδιωτών και 

μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και καταναλωτών. Η αυξανόμενη ζήτηση για 

ενισχυμένες κυβερνητικές πολιτικές και ζητήματα ασφάλειας αναμένεται να οδηγήσει 

στην ανάπτυξη της αγοράς κοντά στον τομέα των επικοινωνιών. Οι επιχειρήσεις σε 

όλες τις βιομηχανίες αναπτύσσουν νέα προϊόντα για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας με αυξημένη ασφάλεια. Η αυξανόμενη ανάγκη για μείωση του 
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κόστους ιδιοκτησίας και η αυξημένη ανάγκη διευκόλυνσης αναμένεται να συνεχίσει 

να υπαγορεύει την ανάπτυξη της βιομηχανίας. 

Η αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας NFC ενθάρρυνε τους καταναλωτές να 

πραγματοποιούν μικρές και μεγάλες πληρωμές χρησιμοποιώντας τις κινητές 

συσκευές. Η διάδοση και η υιοθέτηση πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, 

συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πορτοφολιών και η χρήση εφαρμογών, 

ενθάρρυναν τις επιχειρήσεις τεχνολογίας χωρίς πληρωμές να εισέλθουν σε τοπία 

πληρωμών, η οποία αναμένεται να οδηγήσει περαιτέρω στην ανάπτυξη της αγοράς. 

Επιπλέον, η αυξανόμενη διείσδυση των smartphones στην αναπτυσσόμενη οικονομία 

οδήγησε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Παρακάτω ακολουθεί διάγραμμα, το οποίο 

δείχνει την παγκόσμια κατάσταση της NFC αγοράς από το 2014 έως το 2024 με βάση 

τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω. Από τα 3 τελευταία έτη δηλαδή και το πως 

αναμένεται να κυμανθεί η πορεία της. 

 
 “Το μέγεθος της αγοράς NFC προβλέπεται να φτάσει τα 47,43 

δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2024.”  

Η παγκόσμια αγορά επικοινωνίας στον τομέα NFC αναμένεται να φθάσει τα 

47,43 δισ. δολάρια μέχρι το 2024 σύμφωνα με νέα έκθεση της Grand View Research. 

Η βιομηχανία είναι έτοιμη για μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη κατά την περίοδο 

πρόβλεψης λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης των smartphones στην αναπτυσσόμενη 

οικονομία. Η αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών κινητής πληρωμής οδήγησε 

στην εντατική χρήση του POS με την κυκλοφορία του ηλεκτρονικού πορτοφολιού και 

της Apple Watch. Οι τραπεζικές οντότητες, οι πύλες πληρωμών και οι επεξεργαστές 
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πληρωμών αναμένεται να επεκτείνουν τις δυνατότητες προσαρμογής της νέας 

βελτιωμένης τεχνολογίας. Η εμφάνιση των υπηρεσιών κινητού πορτοφολιού 

επέτρεψε στους χρήστες να πληρώνουν για υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών ή 

μέσω τρόπων πληρωμής χωρίς μετρητά, οι οποίοι έχουν βελτιώσει περαιτέρω την 

ανάπτυξη της αγοράς επικοινωνιών κοντά.[18] 

Η αυξανόμενη ζήτηση για τις λύσεις πληρωμών με βάση την NFC οδήγησε τους 

κατασκευαστές να αναπτύξουν μια βελτιωμένη έκδοση της πλατφόρμας ψηφιακών 

πληρωμών, αναπτύσσοντας περαιτέρω την ανάπτυξη της αγοράς. Η αυξανόμενη 

διείσδυση των φορητών συσκευών τεχνολογίας ως σημαντικού στοιχείου του 

διαδικτύου των πραγμάτων με μειωμένο κόστος έχει συμβάλει σημαντικά στην 

ανάπτυξη της βιομηχανίας. 

Η εμφάνιση των κινητών πορτοφολιών, όπως το Android Pay, η Apple Pay και 

η Samsung Pay, αναμένεται επίσης να οδηγήσουν περαιτέρω στην σημαντική αύξηση 

των κινητών πληρωμών, λόγω της δυνατότητάς τους να πληρώνουν μέσω κινητών 

τηλεφώνων αντί για κάρτες ή άλλους τρόπους πληρωμής χωρίς μετρητά. Ο 

αυξανόμενος αριθμός πωλητών αναμένεται να μεγαλώσει τη συγκέντρωση και να 

προωθήσει την ανάπτυξη του Near Field Communication, επιταχύνοντας έτσι την 

ανάπτυξη της αγοράς. Η αυξανόμενη ανάγκη για μείωση του κόστους ιδιοκτησίας και 

η αυξημένη ανάγκη ευκολίας θα συνεχίσουν να υπαγορεύουν την ανάπτυξη της 

αγοράς. 

Περαιτέρω βασικά ευρήματα από την έκθεση δείχνουν: oι τράπεζες, οι πύλες 

πληρωμών, οι επιχειρήσεις και οι φορείς επεξεργασίας πληρωμών επεκτείνονται με 

τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληρωμών.  

Κοντά στην NFC οι ετικέτες αναμένεται να αυξηθούν με ένα σημαντικό CAGR 

κατά την περίοδο πρόβλεψης καθώς η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής 

δεδομένων εντός της περιοχής των 10cm ασύρματα. 

Ο τύπος κάρτας SIM κοντά στην επικοινωνία πεδίου αναμένεται να έχει τα 

σημαντικά έσοδα από συναλλαγές κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου 

λόγω της τεχνολογικής προόδου και της αυξανόμενης διείσδυσης των smartphones. 

Ο τομέας συναλλαγών εκτιμάται ότι έχει το σημαντικό μερίδιο αγοράς και 

αναμένεται να παραμείνει ως ο βασικός τομέας για τη δημιουργία εσόδων κατά την 

περίοδο πρόβλεψης. Η αυξανόμενη ζήτηση για επαφές χωρίς επαφή και το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο 

συγκεκριμένο τομέα οδήγησαν στην τεράστια ανάπτυξη.[18] 
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Η εφαρμογή κοινής χρήσης δεδομένων αναμένεται να έχει σημαντική ανάπτυξη, 

καθώς ο τομέας ανταλλαγής δεδομένων περιλαμβάνει την ανταλλαγή προσωπικών 

δεδομένων των καταναλωτών, όπως εικόνες, βίντεο και MP3. 

Η αγορά NFC των ΗΠΑ καθοδηγείται από πληρωμές εντός καταστήματος, 

καθώς το οικοσύστημα smartphone οδηγεί σε βελτιωμένες πλατφόρμες για κινητά. 

Τα καναδικά smartphones χρησιμοποιούνται ευρέως για τον έλεγχο των ισορροπιών, 

της ηλεκτρονικής συναλλαγής και της μεταφοράς κεφαλαίων, γεγονός που προσφέρει 

την ευκαιρία για περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις. 

Οι κύριοι παράγοντες στην αγορά NFC περιλαμβάνουν την Identiv Group Inc 

(U.S), την Broadcom Limited (θυγατρική της Avago Technologies) (ΗΠΑ), την 

Gemalto NV (Ολλανδία), την Inside Secure (Γαλλία). 

Η Grand View Research έχει ταξινομήσει την αγορά επικοινωνίας κοντά στον 

τομέα NFC με βάση τον τύπο προϊόντος και την εφαρμογή κατά σειρά: 

• Κάρτες SD 

• Κάρτες SIM 

• Κάλυμμα NFC 

• NFC IC 

• Ετικέτες NFC 

• Αναγνώστες NFC 

• Έλεγχος πρόσβασης 

• Εισιτήρια 

• Κοινή χρήση δεδομένων 

• Ιατρικές συσκευές 

• Συναλλαγή 

• Ταυτοποίηση προϊόντος 

Με βάση το προϊόν που χρησιμοποιείται, η αγορά NFC κατατάσσεται σε κάρτες 

SD, κάρτες SIM, ολοκληρωμένα κανάλια επικοινωνίας που βρίσκονται σε κοντινή 

απόσταση, κοντινούς αναγνώστες επικοινωνίας πεδίου και ετικέτες επικοινωνίας. Οι 

ετικέτες NFC και οι αναγνώστες NFC αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

προβολή τα επόμενα 8 χρόνια, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην υψηλή ζήτηση 

που προέρχεται από τμήματα πληρωμών και ελέγχου πρόσβασης.[18] 
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6.4.3 Τρόποι εδραίωσης της NFC 

Η τεχνολογία συνδυασμού της κάρτας SD με την τεχνολογία κοντινού 

τηλεπικοινωνιακού τομέα έχει οδηγήσει σε λιγότερη υποδομή κόστους για τους 

κατασκευαστές, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση στον κλάδο. Η ικανότητα 

των καρτών SIM για πληρωμές χωρίς μετρητά με βελτιωμένη εμπειρία χρήστη 

αναμένεται να βελτιώσει την αγορά προϊόντος. Επιπλέον, η αυξανόμενη ζήτηση για 

συνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών για την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 

μέσω των online πληρωμών και των πληρωμών εντός καταστήματος σε ένα 

κατάστημα λιανικής πώλησης έχει επίσης οδηγήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 

NFC. 

Το κάλυμμα NFC θεωρείται εξάρτημα για τη μετατροπή smartphone σε 

smartphones με δυνατότητα NFC. Η τεχνολογία αυτή δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη στις 

αναδυόμενες περιοχές και έχει διεισδύσει σε ανεπτυγμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο 

Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ευελιξία του προϊόντος για τη μετατροπή των 

συσκευών σε λειτουργία NFC αναμένεται να οδηγήσει την ανάπτυξη της στα ύψη. 

Τα τμήματα εφαρμογών πάνω στα οποία βασίζεται η NFC μπορεί να 

κατηγοριοποιηθούν ως έλεγχος πρόσβασης, έκδοσης εισιτηρίων, ανταλλαγής 

δεδομένων, ιατρικές συσκευές, συναλλαγή, αναγνώριση προϊόντων και άλλα. Η 

εφαρμογή της συναλλαγής εκτιμήθηκε ότι κυριάρχησε στις επιχειρήσεις από πλευράς 

εσόδων το 2015. Η διάδοση των smartphone με αυξανόμενη ανάγκη για καλύτερη 

εμπειρία από τον καταναλωτή αναμένεται να προωθήσει τη ζήτηση. 

Το τμήμα έκδοσης εισιτηρίων επιτρέπει στους μετακινούμενους να 

χρησιμοποιούν τη κινητή τηλεφωνική επικοινωνία κοντά στο πεδίο για την 

επικύρωση του εισιτηρίου μεταφοράς. Η εφαρμογή έκδοσης εισιτηρίων βασισμένη σε 

NFC αποθηκεύει ψηφιακά τις λεπτομέρειες διέλευσης στο κινητό τηλέφωνο και 

επιτρέπει στον επιβάτη με ένα tab να επικυρώσει και να πραγματοποιήσει τον 

προορισμό του. Η τεχνολογία έχει οδηγήσει στην εφαρμογή μιας οικονομικά 

αποδοτικής λύσης μεταφοράς εισιτηρίων, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την 

εμπειρία των πελατών. 

Η αυξανόμενη ανάγκη για ψηφιοποίηση ιατρικών αρχείων και παρακολούθηση 

της καταλληλότητας των καταναλωτών οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση για ιατρικές 

συσκευές που βασίζονται στην NFC. Για παράδειγμα, οι ιατρικές συσκευές, όπως το 

Jawbone UP4, παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό και βοηθούν επίσης στην 
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πραγματοποίηση πληρωμών στους λιανοπωλητές. Η ικανότητα πολλαπλών εργασιών 

της συσκευής αναμένεται επίσης να επηρεάσει θετικά τον κλάδο.[18] 

6.5 Παγκόσμια αγορά τερματικών 

Η αυξανόμενη διείσδυση των κινητών τηλεφώνων με δυνατότητα NFC στην 

Ασία συνέβαλε στη ανάπτυξη της από το 2016 και εκτιμάται έως το 2024 ότι θα είναι 

ραγδαία. Η αγορά βασισμένη σε NFC στην Ασία έχει παραμείνει η βασική περιοχή 

παραγωγής εσόδων που αντιπροσωπεύει το  20% για το 2015. Η αυξανόμενη 

διείσδυση των smartphones και των tablet εκτιμάται ότι είναι ο λόγος πίσω από την 

υιοθέτηση της τεχνολογίας NFC. Η ταχεία διαφοροποίηση των υπηρεσιών κινητών 

πληρωμών έχει επιταχύνει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων στη βιομηχανία 

με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι διεθνείς τράπεζες έχουν επενδύσει 

με ενθουσιασμό για την κατασκευή του δικτύου πληρωμών μέσω κινητού 

τηλεφώνου, το οποίο αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω το τμήμα εφαρμογών που 

συνεργάζεται με τον πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τους λιανοπωλητές. 

Η ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να παρακολουθήσει σημαντικές εξελίξεις σε 

διάφορες εφαρμογές, οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδόν περιαστικές επικοινωνιακές 

συναλλαγές, έκδοση εισιτηρίων και έλεγχο πρόσβασης κατά την περίοδο πρόβλεψης. 

Η αυξανόμενη υιοθέτηση της τεχνολογίας NFC οδήγησε σε αυξημένη εφαρμογή 

τερματικών POS σε καταστήματα λιανικής πώλησης για κινητές πληρωμές χωρίς 

σύνδεση και κάρτες Visa. 

Οι NXP Semiconductors και Infineon Technologies είναι οι κύριοι παράγοντες 

της βιομηχανίας. Οι φορείς της βιομηχανίας εισάγουν συνεχώς βελτιωμένες και 

προηγμένες συσκευές με δυνατότητα NFC για να αυξήσουν την πελατειακή βάση και 

να επεκτείνουν τις προσφορές προϊόντων. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές της 

βιομηχανίας είναι η Huawei Technologies Co, Ltd (Κίνα), η NXP Semiconductors 

(κάτω χώρες), η Infineon Technologies AG (Γερμανία) και η Mediatek Inc (Ταϊβάν). 

6.5.1 Στρατηγική, αξιολόγηση και πρόβλεψη 2017-2022 

Η παγκόσμια αγορά POS Terminal είναι πιθανό να αναπτυχθεί κατά 12,53% την 

περίοδο πρόβλεψης 2016-2022. Για να βγει το ποσοστό αυτό η αναφορά που 

μελετήθηκε και εκδόθηκε από ένα σύνολο ερευνητών στην Αμερική, εξετάζει το 

παρόν σενάριο της παγκόσμιας αγοράς POS και τη στρατηγική της αξιολόγηση για 
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την περίοδο 2017-2022. Περιλαμβάνει μια λεπτομερή μελέτη των οδηγών ανάπτυξης, 

των τάσεων και των περιορισμών. Η αναφορά παρουσιάζει επίσης τους κορυφαίους 

πωλητές στην αγορά και άλλους βασικούς προμηθευτές. Επίσης, παρέχει μια 

λεπτομερή ανάλυση των βασικών τμημάτων της αγοράς POS βάσει μορφής τύπου, 

τελικών χρηστών, γεωγραφίας, χώρας και πωλητών. Παρέχει μια ολοκληρωμένη 

ανάλυση του μεγέθους της αγοράς και των προβλέψεων ως προς τα ακόλουθα: 

 Έσοδα  

 Αποστολή 

 Ανά τύπο προϊόντος 

• Βάσει των μορφών 

 Σταθερά τερματικά 

 Κινητά τερματικά 

 Με βάση την τεχνολογία NFC 

• NFC-ready 

• NO NFC 

 Από τον τελικό χρήστη 

• Λιανεμπόριο 

• Σούπερ μάρκετ και υπεραγορές 

• Ειδικά καταστήματα 

• Βενζινάδικα 

• Καταστήματα φαρμάκων 

• Εστιατόριο 

• Αποθήκη και διανομή 

• Ψυχαγωγία 

• Φροντίδα υγείας 

• Φιλοξενία 

 Με βάση την γεωγραφία 

• EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) 

• Βόρεια Αμερική 

• Λατινική Αμερική[17] 

6.5.2 Αγορά τερματικών POS - μέγεθος αγοράς και δυναμική 

Η ζήτηση για τερματικά πληρωμών POS υποστηρίζεται κυρίως από δύο 

βασικούς παράγοντες: α) αύξηση του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου 
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προϊόντος, το οποίο οδήγησε σε αλλαγές στον τρόπο ζωής στις αναδυόμενες αγορές 

και β) ταχεία αύξηση των νοικοκυριών με διπλό εισόδημα στις ανεπτυγμένες αγορές 

που τροφοδοτούν τη λιανική ανάπτυξη. 

Η αγορά είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και αναπτυσσόμενη με την παρουσία 

προμηθευτών όπως οι Ingenico, Verifone και PAX Global που προσφέρουν προϊόντα 

σε ένα ευρύ φάσμα εμπόρων. Η ζήτηση από αυτούς τους εμπόρους αυξήθηκε επίσης 

σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία λόγω της ανερχόμενης λιανικής αγοράς 

καθώς και η μετατόπιση σε ανοργάνωτες αγορές για την υιοθέτηση συστημάτων POS 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Το σταθερό σύστημα POS συνιστά το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς όσον αφορά 

τα έσοδα αλλά και τη μονάδα αποστολής. Ωστόσο, το mPOS αναμένεται να 

αναπτυχθεί με ταχύ ρυθμό κατά τη διάρκεια των ετών 2016-2022.[17] 

6.5.3 Αγορά τερματικών POS - Τάσεις, οδηγοί και περιορισμοί 

Η αναφορά περιγράφει τις τελευταίες τάσεις και παράγοντες που αναμένεται να 

οδηγήσουν την αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Η εισαγωγή των 

συστημάτων σημείων πώλησης βάσει των cloud είναι η τελευταία τάση στην αγορά. 

Ένα σύστημα που βασίζεται σε σύννεφο μπορεί να εκτιμηθεί άμεσα από τον ιστό 

μέσω των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο και είναι συμβατό με το υλικό 

όπως εκτυπωτές και συρτάρια για ταμειακές μηχανές. 

Η χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών διευκολύνεται μέσω τερματικών 

POS και ΑΤΜ που υπάρχουν σε διάφορα σημεία πώλησης όπως το λιανικό εμπόριο, 

το φαρμακείο, το βενζινάδικο, το εστιατόριο και τη φιλοξενία. Η αυξημένη χρήση 

χρεωστικών και πιστωτικών καρτών και η δημοτικότητα των συναλλαγών χωρίς 

μετρητά θα οδηγήσουν την αγορά κατά την περίοδο πρόβλεψης. Επιπλέον, η 

εισαγωγή συστήματος κινητών πληρωμών με προγράμματα αφοσίωσης και η 

εμφάνιση τερματικών συμβατών με το EMV (κάρτες Chip και PIN ή Chip και 

Signature, ανάλογα με τις μεθόδους πιστοποίησης που χρησιμοποιεί ο εκδότης της 

κάρτας) είναι μεταξύ των άλλων παραγόντων που πρόκειται να ενισχύσουν την 

παγκόσμια αγορά. 

Επιπλέον, η αναφορά παρέχει μια λεπτομερή μελέτη των αναμενόμενων 

προκλήσεων στην αγορά. Οι αυστηροί κυβερνητικοί κανονισμοί για τη βιομηχανία 

επεξεργασίας πληρωμών και η ανάγκη συνεχούς υποστήριξης και αναβάθμισης 

αποτελούν περιορισμούς για την παγκόσμια αγορά POS.[17] 
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6.5.4 Αγορά POS Terminal - Γεωγραφική Ανάλυση 

Η έκθεση περιλαμβάνει την ανάλυση αγοράς διαφόρων περιοχών όπως η 

Ευρώπη, η Λατινική Αμερική, η Μεγάλη Βρετανία και η Βόρεια Αμερική. 

Περιγράφει τους κύριους μετόχους της αγοράς και αναλύει το μέγεθος της αγοράς 

όλων των κορυφαίων περιοχών. Το 2016, η Ευρώπη ήταν η μεγαλύτερη αγορά 

τερματικών πληρωμών POS, ακολουθούμενη από την Λατινική Αμερική. Η ζήτηση 

επικεντρώθηκε κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Η Κίνα 

αναδύεται ως μία από τις μεγαλύτερες αγορές POS στον κόσμο και προσφέρει υψηλό 

αναπτυξιακό δυναμικό για την ανάπτυξη της αγοράς κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η 

αγορά της Βόρειας Αμερικής αναμένεται να σημειώσει μεγάλη ζήτηση για τερματικά 

POS λόγω της αξιοπιστίας, της ευκολίας εγκατάστασης και των ευκαιριών που 

προσφέρει.[17] 

6.5.5 Αγορά POS Terminal - Βασικοί Προμηθευτές και Μερίδιο Αγοράς 

Η αγορά έχει υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Οι προμηθευτές όλο και περισσότερο 

επιδίδονται στη διανομή και σχηματίζουν συγκροτήματα για να επωφεληθούν από τις 

ευκαιρίες. Το δυναμικό κερδοφορίας οδηγεί τους πωλητές να επενδύσουν στην 

αγορά. Η έκθεση παρουσιάζει όλες τις μεγάλες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά και 

παρέχει το ανταγωνιστικό τοπίο και τα μερίδια αγοράς των βασικών πελατών. 

Καλύπτει ολόκληρη την προοπτική της αγοράς όσον αφορά την λειτουργική αλυσίδα 

αξίας.[17] 
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