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2.1 Εισαγωγή 

Αυτό που διαµορφώνεται στο παρόν σκηνικό δεν είναι απλά εξέλιξη, αλλά 

επανάσταση. Είναι ένας διαµετρικά αντίθετος µε τον µέχρι σήµερα υφιστάµενο 

τρόπο διενέργειας επιχειρησιακών συναλλαγών, που κατευθύνεται από τις νέες 

τεχνολογίες, µεταβάλλοντας όχι µόνο τον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρηµατικοί 

οργανισµοί “κάνουν επιχειρήσεις” αλλά αλλάζει και τον τρόπο µε τον οποίο εµείς 

οι καταναλωτές αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο. Το νέο πρότυπο είναι µία κοινωνία 

δίχως όρια και φραγµούς, επιφέροντας δραµατικές επιπτώσεις στο πώς και από 

πού παρέχεται η αξία στους πελάτες. 

Το επιχειρησιακό περιβάλλον είναι παρόµοιο µε ένα οικοσύστηµα, όπου µια 

αλλαγή σε ένα στοιχείο έχει έναν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο σε όλα τα άλλα 

στοιχεία του οικοσυστήµατος. Τα βαθύτερα αποτελέσµατα που γίνονται αισθητά 

στο επιχειρησιακό οικοσύστηµα τροφοδοτούνται από την ηλεκτρονική 

επιχείρηση που έχει ασκήσει επίδραση σε κάθε πτυχή του σύγχρονου 

επιχειρησιακού προτύπου, υπό την καθοδήγηση των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών (ΙCΤ). Αυτό είναι αληθές και για την ασφάλεια. Πριν µερικά 

χρόνια, η ασφάλεια σε ένα δικτυωµένο περιβάλλον ήταν ακριβώς απλά να 

«κρατούνται οι κακοί τύποι έξω». Εντούτοις, καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται κατά 

µήκος της ηλεκτρονικής επιχειρησιακής συνέχειας προς την ψηφιακή οικονοµία, 

όπου οι οργανώσεις επεκτείνουν τη συνδετικότητα µέσω του διαδικτύου ή 

Internet, είναι όλο και πιο σηµαντικό να αφεθούν ελεύθεροι να δράσουν οι “καλοί 

τύποι”. Όµως, τι πραγµατικά εννοείται καλοί τύποι; Οι όροι καλοί τύποι κινούνται 

γύρω από την έννοια έµπιστων σχέσεων. Όπως µε τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, 

η εµπιστοσύνη και ένα σύνολο πολιτικών ασφάλειας αποτελούν το κλειδί. 

Καθώς η οικονοµία µετασχηµατίζεται σε ψηφιακή (ή e-οικονοµία)1, οι 

επιχειρήσεις αρχίζουν να συνειδητοποιούν ποιες επιπτώσεις και εµπλοκές αυτό θα 

έχει στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στον οργανισµό συνολικά. Τα στοιχεία 

                                                 
1 Ως ψηφιακή οικονοµία νοείται το σύνολο αγαθών και υπηρεσιών τα οποία αναπτύσσονται, παράγονται, 
πωλούνται µε τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. 
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που µεταλλάσσουν το γίγνεσθαι και τη φυσιογνωµία του οικονοµικού 

περιβάλλοντος είναι [Filos, 2003]: 

1. Αξία: Η δηµιουργία αξίας καθίσταται ολοένα και περισσότερο εξαρτώµενη 

σε ασαφή και µη καθορισµένα στοιχεία. Η ανάδυση του διαδικτύου και των 

τεχνολογικών δικτύων έχει οδηγήσει σε µια νέα αντίληψη για την αξία των ατόµων 

και των οργανισµών. Οδηγός σε αυτό είναι: 

• Το φαινόµενο των δικτύων (network effect): οι κόµβοι – δεσµοί (nodes) και 

οι συνδέσεις, που αποτελούν τα βασικά συστατικά των δικτύων, αυξάνονται 

εκθετικά σε πολυπλοκότητα παράλληλα µε τον αυξανόµενο αριθµό κόµβων. 

• Ο νόµος της αφθονίας (law of abundance): σε αντίθεση µε την παραδοσιακή 

σκέψη, όπου η αξία συσχετίζεται µε την έλλειψη ή τη σπανιότητα, η αξία στην 

οικονοµία δικτύων διαφαίνεται από τις ευκαιρίες της σύναψης και εξάπλωσης 

των σχέσεων. 

• Μη απτά – κεφάλαια (Intangible assets): στη ψηφιακή οικονοµία, η αξία δεν 

εξαρτάται πλέον µόνο από τα απτά κεφάλαια. ∆εδοµένου ότι στην 

παραδοσιακή οικονοµία η αξία προσδιορίζεται κυρίως από την επένδυση σε 

απτά αντικείµενα, όπως ο υλικός εξοπλισµός, στην e-οικονοµία «έξυπνοι» 

πόροι επένδυσης θεωρούνται οι πληροφορίες, η γνώση, οι σχέσεις και η 

ικανότητα για καινοτοµία. 

2. Εµπιστοσύνη: Η ερώτηση κλειδί της e-οικονοµίας είναι πώς µπορούν να 

διενεργηθούν επιχειρησιακές συναλλαγές µε κάποια επιχειρησιακή οντότητα που 

δεν είναι ορατή και αντιλήψιµη. ∆εδοµένου ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο 

στηρίζεται στις τεχνολογίες και τις υποδοµές που µειώνουν τη γεωγραφική 

απόσταση, τα ανοικτά δίκτυα επικοινωνίας και τα συστήµατα πληροφοριών 

γίνονται τρωτά σε απειλές ακεραιότητας και ασφάλειας που µπορούν να 

υπονοµεύσουν την ίδια την ουσία της συνεργασίας (collaboration): την 

εµπιστοσύνη. 

3. Σχέσεις: Η επιχειρησιακή επιτυχία εξαρτάται από τη δεξιότητα να 

καινοτοµεί. Η καινοτοµία προέρχεται από τη σύγκρουση αντίθετων ιδεών. Τα 

δίκτυα παρέχουν ένα φυσικό περιβάλλον για αυτό. Η συνδετικότητα αναπαράγει 
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τις σχέσεις (relationships). Το διαδίκτυο όχι µόνο διευκολύνει την συνδετικότητα 

(hyper linking) των εγγράφων αλλά και των ανθρώπων και των οργανώσεων 

επίσης. 

4. Η γνώση: Η διαχείριση της γνώσης είναι άλλη µια ουσιώδης ικανότητα των 

επιχειρήσεων της e-οικονοµίας. Η αύξηση της αποδοτικότητας που η δύναµη της 

γνώσης ενέχει, προκύπτει όταν είναι εφικτό να ξέρουµε πού να βρούµε τη γνώση 

και µόλις βρεθεί, να ξέρουµε τι να κάνουµε µε αυτή. Η γνώση µπορεί να είναι είτε 

συµβατική (formal) είτε συστηµατική (systematic).  

Αρχικά θα πρέπει να οριστεί η επιχείρηση ως ένα σύνολο διαδικασιών. Έπειτα 

κάθε αποστολή της διαδικασίας, είναι να προσθέσει αξία. Οτιδήποτε άλλο έπεται 

ως συνέπεια αυτών των αρχών. Βέβαια πρέπει να επεξηγήσουµε αυτή τη 

προσθήκη αξίας. Αυτή η ασαφής σκέψη µπορεί να συσχετισθεί µε την αύξηση 

κερδών, το µερίδιο αγοράς, το καλό όνοµα της επιχείρησης, την αποφυγή 

απωλειών µε την έγκαιρη αναγνώριση των ενδεδειγµένων ενεργειών που είναι 

αρκετά επικίνδυνες. Η διαχείριση πρέπει να αποφασίσει τι βάρος πρέπει να δοθεί 

σε κάθε προαναφερθέντα παράγοντα [Berztiss, 2002]. 

2.2 Η επιχειρηµατική διαδικασία 

Τα σύγχρονα επιχειρηµατικά περιβάλλοντα έχουν καταστεί ακόµη πιο 

περίπλοκα και ευµετάβλητα - ασταθή. Η τρέχουσα βιβλιογραφία προτείνει µια 

προσέγγιση πέντε σταδίων για την δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού εµπορικού 

περιβάλλοντος τα οποία είναι [Ernst & Young, 1998]: 

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 Στάδιο4 Στάδιο 5 

Στρατηγικός 
Σχεδιασµός 

Ανάλυση 
Κινδύνου 

∆ηµιουργία    
e-Εµπορικής 
Πολιτικής 

∆ηµιουργία 
Ασφαλούς      

e-Εµπορικού 
Περιβάλλοντος

∆ιαχείριση και 
∆ιατήρηση του 
e-Εµπορικού 
Περιβάλλοντος 

Πίνακας 2.1. Στάδια e-Εµπορικού Περιβάλλοντος 

Οι όροι "ηλεκτρονικό εµπόριο" και "ηλεκτρονική επιχείρηση" 

χρησιµοποιούνται συνήθως για να αναφερθούµε σε µια ευρεία κατηγορία 

δραστηριοτήτων που αντιλαµβανόµαστε ότι διενεργούνται µε τη χρήση του 

διαδικτύου (ή Internet) για την εµπορία αγαθών και υπηρεσιών. Εντούτοις, λόγω 
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της γρήγορης τεχνολογικής ανάπτυξης, αυτοί οι όροι µέχρι σήµερα δεν έχουν 

έναν πραγµατικά ακριβή ορισµό. 

Μόνο όταν υπάρχει ενδελεχής κατανόηση των λειτουργιών µπορεί να υπάρξει 

αποτελεσµατική χρήση της τεχνολογικής υποδοµής. 

Η Porra [2000] έχει προσδιορίσει τρεις τύπους επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον: 

1. Παραδοσιακές επιχειρήσεις – χρησιµοποιούν το Internet ως προέκταση 

της τρέχουσας επιχειρηµατικότητας τους (αυτές οι εταιρίες συνεχίζουν να 

πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους κυρίως εκτός των δικτύων 

υπολογιστών). 

2. Μεταβατικές επιχειρήσεις – βρίσκονται στη διαδικασία της µετάβασης όλης 

της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας στο Internet. 

3. Ολικά Ψηφιακές επιχειρήσεις – εξ ολοκλήρου εξαρτώµενες από το 

Internet. 

Ανεξάρτητα από τη στρατηγική που ακολουθείται, το επιχειρηµατικό πλάνο 

της επιχείρησης οφείλει να καθορίσει πώς η εταιρεία θα δηµιουργήσει πρόσοδο. 

Εάν ρίξουµε µια πιο προσεκτική µατιά στην επιχειρησιακή διαδικασία του 

κλασσικού εµπορίου, µπορούµε να διακρίνουµε τρεις διαδοχικές φάσεις 

[Williams, 2002]: 

1. Προ – Πώληση (Pre-sales): Κατά τη διάρκεια της φάσης προπώλησης, 

ο πελάτης προετοιµάζει το εδάφιο της αγοράς ενός προϊόντος που εκπληρεί τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις και επιθυµίες του. Η φάση της προπώλησης µπορεί να 

υποδιαιρεθεί σε τρία βήµατα:  

1.1. Έρευνα προµηθευτή (Supplier Search): Κατά τη διάρκεια της 

αναζήτησης προµηθευτών, ο πελάτης διερευνά ποιος προµηθευτής είναι ικανός να 

λύσει το πρόβληµά της ικανοποίησης των αναγκών του. Συνήθως, υπάρχουν 

διαφορετικοί κατάλληλοι προµηθευτές ικανοί να προσφέρουν τα κατάλληλα 

προϊόντα κάτω από διαφορετικούς όρους, συνθήκες, τιµές, κ.λπ. 
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1.2. Επιλογή προϊόντος – (Product Search): Αφότου έχει επιλεγεί ένας 

προµηθευτής ή ένα σύνολο προµηθευτών, λαµβάνει χώρα µια λεπτοµερής 

επιλογή προϊόντων. Αυτή η επιλογή προϊόντων βασίζεται στο λεπτοµερή 

προσδιορισµό των επιθυµιών, των απαιτήσεων και των προτιµήσεων του πελάτη. 

Η αναζήτηση προϊόντων σηµαίνει χαρτογράφηση των κριτηρίων πελατών στα 

προϊόντα. Ανάλογα µε το είδος προϊόντος, αυτό το βήµα µπορεί να είναι 

λιγότερο ή περισσότερο σύνθετο. 

1.3. ∆ιαπραγµάτευση – (Negotiation): Μετά τον καθορισµό του 

επιθυµητού προϊόντος, ο αγοραστής και ο πωλητής µπορούν να αρχίσουν τις 

διαπραγµατεύσεις για να έρθουν σε συµφωνία για: 

• τη τιµή και το τρόπο της πληρωµής, 

• τις λεπτοµέρειες της παράδοσης, 

• ορισµένους κανονισµούς για το κόστος και την παράδοση. 

Έπειτα από το βήµα διαπραγµάτευσης, όλες οι λεπτοµέρειες για τη συναλλαγή 

σχετικά µε το προϊόν έχουν καθοριστεί και έχουν συµφωνηθεί µεταξύ του 

αγοραστή και του πωλητή. 

2. Πώληση (Sales): Στη φάση της πώλησης, η κύρια επιχειρησιακή 

συναλλαγή πραγµατοποιείται. Το επιλεγµένο προϊόν παραγγέλνεται, πληρώνεται 

και παραδίδεται στον πελάτη. 

3. Μετά – Πώληση (After-sales): Η φάση µεταπώλησης αρχίζει αφότου ο 

πελάτης έχει αγοράσει ήδη το προϊόν. Εάν ο πελάτης χρειάζεται κάποια 

υποστήριξη σχετική µε το προϊόν, εισάγεται στη φάση της µετά - πώλησης. Η 

υποστήριξη των µετά - πωλήσεων στοχεύει στην αύξηση της ικανοποίησης και της 

σχέσης των πελατών. Μπορούµε να διακρίνουµε δύο διαφορετικές µετά την 

πώληση δραστηριότητες: εξυπηρέτηση και κοινότητα. 

3.1. Εξυπηρέτηση (Service): Η εξυπηρέτηση στοχεύει στην αύξηση της 

χρησιµότητας - ωφέλειας του προϊόντος για τον πελάτη. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µέσω µιας υπηρεσίας για τον εντοπισµό και επισκευή βλάβης - λάθους, 

συντήρησης προϊόντων και πληροφοριών σχετικών µε τη χρήση του προϊόντος. 
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3.2. Κοινότητα (Community): Η ενίσχυση της κοινότητας σηµαίνει να 

επιτρέψει σε διαφορετικούς πελάτες να ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους για τα 

προϊόντα ή τους προµηθευτές. Αυτό µπορεί να βοηθήσει τους νέους πελάτες κατά 

τη διάρκεια της απόφασης αγοράς και µπορεί εποµένως να θεωρηθεί ως σύνδεση 

µε τη pre-sales φάση. 

Η επιχειρηµατική διαδικασία έχει µια σαφή καθορισµένη αρχή και ένα τέλος 

και αποτελείται από ένα πλήθος σύνθετων φάσεων [Knorr και Röhrig, 2001]. 

2.3 Η διαµόρφωση και λειτουργία των φάσεων του ηλεκτρονικού 

εµπορικού περιβάλλοντος 

Χωρίς τη χρήση της πρόσωπο µε πρόσωπο επιχειρηµατικής λειτουργίας, όλες 

οι e-επιχειρείν συναλλαγές εκτελούνται ηλεκτρονικά µε τη χρήση υπολογιστικών 

και επικοινωνιακών δικτύων [Phan, 2003].  

Η δραστηριότητα της συναλλαγής αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο 

ολοκληρώνεται η πώληση, περιλαµβάνοντας τη διαπραγµάτευση και τις 

συµβατικές υποχρεώσεις, τη διενέργεια πληρωµών και την υλοποίηση της 

παράδοσης.  

Κάθε επιχειρησιακή συναλλαγή περιλαµβάνει τρεις φάσεις (σχ 2.1) [Günther et 

al., 1999]:  

Φάση Πληροφοριών 

Φάση ∆ιαπραγµάτευσης 

Φάση Εφαρµογής 

συναλλαγή

προµηθευτής αιτών

Σχ. 2.1 Φάσεις συναλλαγής 

Στη φάση πληροφοριών (information phase) ο αιτών  ψάχνει για έναν ‘ταιριαστό’ 

επιχειρησιακό συνεργάτη. Για αυτόν το λόγο ένας αιτών ρωτά τους πιθανούς 
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προµηθευτές για τις προσφορές τους. Αφότου έχει συλλέξει αυτές τις προσφορές 

επιλέγει αυτήν που προτιµά. Εφόσον βρεθούν οι ταιριαστοί επιχειρησιακοί 

συνεργάτες η φάση πληροφοριών ολοκληρώνεται. Κατά τη διάρκεια της φάσης 

διαπραγµάτευσης (negotiation phase) ο προµηθευτής και ο αιτών πρέπει να 

καθορίσουν µια συµφωνία - σύµβαση. Σε αυτή, καθορίζονται η µέθοδος 

πληρωµής, η µέθοδος αποστολής και παραλαβής και όλες οι υποχρεώσεις που 

διέπουν τον  προµηθευτή καθώς επίσης και τον αιτούντα. Στην τρίτη και τελική 

φάση εφαρµογής (execution phase), ο αιτών και ο προµηθευτής πρέπει να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις όπως αυτές περιγράφηκαν και καθορίστηκαν από 

τη σύµβαση. Η φάση της εκτέλεσης αποτελείται συνήθως από δύο υπό-φάσεις: την 

πληρωµή και την παράδοση των αγαθών. Και οι δύο εξαρτώνται άµεσα από τον 

τύπο του αγαθού και από τον τύπο της αγοράς στην οποία το αγαθό προσφέρεται. 

Οι διαφορετικές φάσεις µιας επιχειρησιακής συναλλαγής υποβάλλονται σε 

επεξεργασία µε έναν αλληλεπιδραστικό και επαναληπτικό τρόπο Η αγορά στην 

οποία οι τρεις φάσεις υποστηρίζονται από την τεχνολογία πληροφοριών και 

επικοινωνιών καλείται ηλεκτρονική αγορά. 

Η ηλεκτρονική διαδικασία συναλλαγής πραγµατοποιείται µέσω του διαδικτύου 

µεταξύ τριών συµµετεχόντων. 

1. Πελάτης (Client) - Κάθε χρήστης του ∆ιαδικτύου (πελάτης) µπορεί να 

θεωρηθεί ως πιθανός πελάτης. Είναι εποµένως επιτακτικό να καθιερωθούν οι 

µηχανισµοί που θα πιστοποιούν την εµπιστοσύνη και την ασφάλεια. 

2. Έµπορος (Merchant) - ο χαρακτηριστικός έµπορος είναι η οντότητα που 

πρέπει να πωλήσει τα αγαθά του (προϊόντα ή υπηρεσίες) στους πελάτες. 

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό πρέπει να εξασφαλίσει τις διαδικασίες 

συναλλαγής έτσι ώστε όλοι οι συµµετέχοντες να είναι πρόθυµοι να ενεργήσουν 

σε µια συναλλαγή. 

3. Τράπεζα (Bank) - η δράση της τράπεζας συνίσταται στο να επικυρώσει και να 

εγκρίνει τις συναλλαγές. 

Σε ένα εµπορικό πλαίσιο, µια διαδικασία πληρωµής περιλαµβάνει έναν  

πληρωτή, έναν έµπορο και µια τράπεζα. Γενικά, οι οντότητες που 
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πραγµατοποιούν συναλλαγές σε ένα σύστηµα πληρωµής καθορίζονται από τη 

συγκεκριµένη εµπορική σχέση που από µόνη της µπορεί να εξαρτηθεί από µια 

σειρά άλλων παραγόντων. 

Στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου, οποιοδήποτε από τα διάφορα 

φυσικά τµήµατα αγορών µπορεί να αντικατασταθεί µε ψηφιακές ή ηλεκτρονικές 

αντιπροσωπεύσεις ή υποκατάστατα. Σαν παραδείγµατα θα µπορούσαν να 

αναφερθούν τα ακόλουθα: 

• Χρήµατα → Ψηφιακά χρήµατα. 

• Αγαθά → Ψηφιακά αντικείµενα (λογισµικό/πληροφορίες). 

• Συνδιαλλασόµενοι → Ψηφιακοί αντιπρόσωποι, πελάτες ή κεντρικοί 

υπολογιστές. 

• Φυσικοί µηχανισµοί συναλλαγών → Εφαρµογές και δίκτυα. 

• Φυσικά κανάλια και δίκτυα παραγωγής / διανοµής / παράδοσης → 

Εγκατάσταση υπηρεσίας ηλεκτρονικής διανοµής και παράδοσης. 

Ο όρος Ψηφιακά Αντικείµενα αναφέρεται σε µια προσπελάσιµη (addressable) 

µονάδα (module) δεδοµένων (data) και ελέγχου (control) που χαρακτηρίζεται 

από διαδικασίες (processes) και τα metadata (τύποι στοιχείων - data types) για να 

καθίσταται η αναζήτηση και η ανάκτηση των δεδοµένων εφικτή. Οι όροι 

πληροφορία και δεδοµένα αναφέρονται συχνά. Η διάκριση δεδοµένου και 

πληροφορίας είναι δυσδιάκριτη και δύσκολη. Είναι όµως απαραίτητο να 

διευκρινιστούν στο µέτρο του εφικτού εφόσον καλούµαστε να προστατεύσουµε 

αµφότερες. Πληροφορία (information) είναι η επικοινωνία που έχει αξία επειδή 

πληροφορεί. Κατά συνέπεια οι υπολογιστές µετατρέπουν απλά δεδοµένα που δεν 

έχουν αξία στην τρέχουσα µορφή τους, σε πληροφορίες που έχουν [Beekman, 

2002]. Στον κόσµο των υπολογιστών η πληροφορία είναι ψηφιακή που σηµαίνει 

ότι αποτελείται από ξεχωριστές µονάδες τα ψηφία (digits), ικανά να αριθµηθούν 

και να διαιρεθούν ακολούθως. Οι υπολογιστές αναπαριστούν όλα τα είδη 

πληροφορίας ως δυαδικά δεδοµένα. Έτσι, είναι ευκολότερη και ταχύτερη η 

επεξεργασία των διαφόρων πληροφοριών. Οι υπολογιστές χρησιµοποιούν 

αριθµητικά συστήµατα µε επίφαση το δυαδικό (binary), που έχει βάση δύο 
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αριθµούς, το 0 και το1. ∆εδοµένo (Data) είναι το σύµβολο µιας συγκεκριµένης 

έννοιας, ενός αντικειµένου, ενός στοιχειώδους µηνύµατος ή γεγονότος, 

κωδικοποιηµένου ή όχι, το οποίο αποτελεί το ακατέργαστο υλικό που βρίσκεται 

σε µια τυποποιηµένη µορφή, που η κατάλληλη επεξεργασία του από τον άνθρωπο 

ή από αυτόµατα µέσα, βοηθάει στη λήψη σωστών αποφάσεων [Παπαδάκης,. 

Χατζηπέρης, 2001]. Η διαφοροποίηση έγκειται στη χρήση ενός υπολογιστικού 

συστήµατος. Το υπολογιστικό σύστηµα δέχεται τα δεδοµένα ακατέργαστα, τα 

επεξεργάζεται και αποδίδει σαν αποτέλεσµα της διαδικασίας της επεξεργασίας 

πληροφορίες ικανές να αποτελέσουν αντικείµενο επικοινωνίας.  

Τα ψηφιακά αντικείµενα µπορούν να αντιπροσωπεύσουν ένα φυσικό 

αντικείµενο, µία διαδικασία (π.χ. µία συναλλαγή) ή ένα κοµµάτι των 

πληροφοριών. Το αντικείµενο χαρακτηρίζεται από καθορισµένες ιδιότητες 

(attributes) όπως αύξων αριθµός, περιεχόµενο, ηµεροµηνία δηµιουργίας., 

καθορίζεται επίσης από τιµές (values) για εκείνες τις ιδιότητες. Είναι όµως 

εφήµερα και τρωτά στην τροποποίηση (modification) και την αντιγραφή 

(replication). Εντούτοις µέσω των κρυπτογραφικών διαδικασιών είναι δυνατό να 

ελεγχθεί η προέλευση, η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των ιδιοτήτων των 

αντικειµένων. Αυτό επιτρέπει την ανιχνευσιµότητα ή την απόδειξη µιας άµεσα 

έµπιστης πορείας από το σηµείο του αντικειµένου προέλευσης στον τελικό 

χρήστη. 

Κάθε επιχειρησιακή συναλλαγή σε µία ηλεκτρονική αγορά περιλαµβάνει τους 

ειδικούς κινδύνους που εξαρτώνται από τον τύπο των ηλεκτρονικών µέσων, το 

αγαθό και την αξία του, τον τύπο αγοράς και φυσικά τον τύπο επιθέσεων που 

µπορεί να εµφανιστεί. Κατά µία συνέπεια για κάθε φάση της συναλλαγής, είναι 

απαραίτητες προκαθορισµένες απαιτήσεις ασφαλείας. Σε µία υποδοµή για µία 

ασφαλή ηλεκτρονική αγορά πρέπει να καλυφθεί ολόκληρη η ποικιλοµορφία των 

κινδύνων ασφαλείας και στις τρεις φάσεις συναλλαγών που αναφέρθηκαν, 

προσφέροντας την αρµόδια υπηρεσία ασφαλείας. 

2.4 Η µετάβαση από το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) στο 

ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) 
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Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει µεταβάλει τον τρόπο µε τον οποίο εκτελούνται 

οι δραστηριότητες συναλλαγής. Αρχής γενοµένης από το 1970, τρεις εντελώς 

διακριτές τάσεις (ανταλλαγή επιχειρηµατικών εγγράφων, διοικητική οργάνωση και 

ολική δικτύωση) ενώθηκαν, έγιναν ένα, προκείµενου να παράσχουν υποδοµές και 

τεχνικές για αυτό που γνωρίζουµε σήµερα ως ηλεκτρονικό εµπόριο. Το 

ηλεκτρονικό εµπόριο τείνει να σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικούς 

ανθρώπους. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει υπάρξει µια τροµερή αύξηση στη 

χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου ως µέσου να εκτελεσθούν οι επιχειρησιακές 

συναλλαγές. 

Η ενσωµάτωση των πληροφοριών και της τεχνολογίας επικοινωνιών στην 

επιχείρηση έχει µεταβάλει δραστικά τις σχέσεις µεταξύ των επιχειρήσεων και των 

ατόµων. Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιφέρει πολλά οφέλη στους χρήστες του, π.χ. 

χαµηλότερες τιµές, µεγαλύτερη επιλογή και καλύτερη πρόσβαση στις 

πληροφορίες. ∆εν υπάρχει ένας µοναδικός καθορισµός για το ηλεκτρονικό 

εµπόριο, αλλά µπορεί να γίνει κατανοητός για να περιλάβει οποιαδήποτε 

κανονική επιχειρησιακή λειτουργία που εκτελείται µέσω των ηλεκτρονικών 

δικτύων. 

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των περισσότερων αλληλεπιδράσεων του 

ηλεκτρονικού εµπορίου είναι ότι πραγµατοποιούνται µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Εποµένως, η ατοµική υποχρέωση (atomic commitment) είναι µια σηµαντική 

απαίτηση για τις κατανεµηµένες συναλλαγές του ηλεκτρονικού εµπορίου. Κατά 

την εκτέλεση των συναλλαγών µέσω του ∆ιαδικτύου, η ετερογένεια και η έλλειψη 

πρωτοκόλλων συναλλαγών επικοινωνίας πρέπει να εξεταστούν [Schuldt και 

Popovici, 2000]. 

Οι Kalakota  και Whinston [1996] ορίζουν το ηλεκτρονικό εµπόριο µε βάση 

τέσσερις λογικές θεωρήσεις: 

• Θεώρηση του τρόπου της επικοινωνίας. 

• Θεώρηση της επιχειρηµατικής διαδικασίας. 

• Θεώρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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• Θεώρηση την συνεχούς (on-line) δραστηριότητας. 

Ο Turban [2002] επιπροσθέτει δύο ακόµη θεωρήσεις:. 

• Τη θεώρηση της σύµπραξης – συνεργασίας. 

• Τη θεώρηση της κοινωνικής συνταύτισης. 

Ο σκοπός του µετασχηµατισµού όλων αυτών των δραστηριοτήτων σε 

ηλεκτρονική µορφή σκοπεύει στη βελτίωση της εµπορικής διαδικασίας [Hanacek, 

1998.]: 

• για να επιταχύνουν τη διαδικασία εµπορίου και τον κύκλο εργασιών των 

χρηµάτων, 

• για να δηµιουργήσουν τους νέους τύπους αγαθών, 

• για να καταστήσει τη διαδικασία εµπορίου καταλληλότερη για τον πελάτη και 

• για να βρει τους νέους τύπους πελατών και για να διεθνοποιήσει  την περιοχή 

πελατών. 

2.4.1 Απόδοση της έννοιας του ηλεκτρονικού εµπορίου 

Ο όρος ηλεκτρονικό εµπόριο (e-εµπόριο, e-commerce, eCommerce, EC) 

αναφέρεται στη διεξαγωγή του εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών µε την αρωγή 

τηλεπικοινωνιακών µέσων, ηλεκτρονικών τεχνολογιών και εµπορικών πρακτικών. 

∆ηλαδή το ηλεκτρονικό εµπόριο καλύπτει οποιαδήποτε µορφή επιχειρηµατικής 

συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία διενεργείται µε τη 

χρησιµοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Αυτό κατά 

κανόνα αποτυπώνεται και από ένα µεγάλο πλήθος ορισµών. Λόγω της έκτασης 

και της φύσης του θέµατος είναι φυσικό και αναµενόµενο να µην υπάρχει ένας 

κοινά αποδεκτός ορισµός. Καθίσταται λοιπόν αδύνατο να αποδοθούν όλες οι 

διαφοροποιήσεις ή παρεκκλίσεις που υφίστανται, γι αυτό και παρουσιάζονται 

ενδεικτικά οι πιο ευρέως αναφερόµενοι στη διεθνή βιβλιογραφία ορισµοί. Αυτοί 

είναι οι ακόλουθοι: 

• Ηλεκτρονικό εµπόριο είναι µία σύγχρονη επιχειρηµατική µεθοδολογία που 

εγκύπτει στις ανάγκες των οργανισµών (organisations), εµπόρων (merchants) 
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και καταναλωτών (consumers) προκειµένου να µειωθούν τα κόστη, 

βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών και την 

επαύξηση της ταχύτητας παράδοσης των υπηρεσιών. Ο όρος επίσης 

απευθύνεται και στη χρήση των δικτύων υπολογιστών για την αναζήτηση και 

ανάκτηση πληροφοριών, για την υποστήριξη των ανθρωπίνων και συλλογικών 

αποφάσεων και επιλογών [Kalakota και Whinston, 1996]. 

• Ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ο µερισµός των επιχειρηµατικών πληροφοριών, η 

υποστήριξη των επιχειρηµατικών σχέσεων και η διενέργεια επιχειρηµατικών 

συναλλαγών µε τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων [Zwass, 1996]. 

• Περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα τηλεπικοινωνιακών εφαρµογών προκειµένου να 

υποστηριχθεί ο στόχος της πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών στους 

καταναλωτές [Riggins και Rhee, 1998]. 

• Η διαδικασία ή ο µηχανισµός της πώλησης και της αγοράς ή της ανταλλαγής 

προϊόντων - αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών διαµέσω δικτύων 

υπολογιστών, περιλαµβανοµένου του διαδικτύου [Turban et al., 2002]. 

• Η χρήση µέσων µετάδοσης (τηλεπικοινωνιακών) για την εµπλοκή στην 

διαδικασία της συναλλαγής, συµπεριλαµβανοµένου της αγοράς και της 

πώλησης, αγαθών και υπηρεσιών, απαιτεί µεταφορά, είτε ψηφιακή είτε φυσική, 

από µία τοποθεσία σε µία άλλη τοποθεσία [Greenstein και Feinman, 1999]. 

Παρόλο το πλήθος και τις όποιες διαφοροποιήσεις αναφορικά µε το νόηµα 

που πηγάζει από τους ορισµούς, προκύπτει ότι αποτελεί κοινή παραδοχή ότι ως 

ηλεκτρονικό εµπόριο αποδίδεται η διεξαγωγή των εµπορικών συναλλαγών  µε τη 

χρήση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

Οι διαφορετικοί ορισµοί ισχυροποιούν το γεγονός ότι η συγκεκριµένη περιοχή 

των επιχειρήσεων βρίσκεται υπό διαρκή µεταµόρφωση. Αυτό αποδίδεται άλλωστε 

και από την αλλαγή της σχέσης των χρήσεων της [Baldwin και Currie, 2000]. 

Η διεύρυνση της προσέγγισης για να επιτρέψει περισσότερους τύπους 

επιχειρήσεων µέσω των ηλεκτρονικών µέσων δηµιούργησε το νέο όρο e-

επιχειρείν. Έπειτα από αυτό, µια τάση αναπτύχθηκε για τη χρήση του όρου "e", 
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e-Government (διακυβέρνηση), e-Democracy (δηµοκρατία), e-Health (υγεία), e-

Service (υπηρεσίες). 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο λοιπόν συνεισφέρει στην οικονοµική αποδοτικότητα 

µε πέντε σηµαντικούς τρόπους [Gunasekarana et al., 2002]: 

1. Συρρίκνωση αποστάσεων και χρόνου. 

2. Μείωση του κόστους διανοµής και διεξαγωγής των συναλλαγών. 

3. Επιτάχυνση του παραγόµενου προϊόντος. 

4. Παροχή περισσότερων πληροφοριών στους αγοραστές και τους πωλητές. 

5. Επαύξηση των επιλογών του πελάτη και της δυνατότητας να προσεγγίζει τον 

προµηθευτή. 

2.4.2  Απόδοση της έννοιας του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

Σαν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business ή EB) αναφέρεται η διαδικασία της 

διεξαγωγής επιχειρηµατικών λειτουργιών ηλεκτρονικά. Κάθε τύπος 

επιχειρηµατικής συναλλαγής ή αλληλεπίδρασης στην οποία οι συναλλασσόµενοι 

προετοιµάζουν ή διενεργούν τη διαδικασία του εµπορίου ηλεκτρονικά. Αυτό 

καλύπτει µία µεγάλη έκταση δραστηριοτήτων, που εκτείνεται από την πιο απλή, 

που είναι η χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) µέχρι την 

διαδικτυακή πώληση και χρηµατική συναλλαγή. Είναι δηλαδή ένα ζήτηµα 

πρωτίστως επιχειρηµατικότητας και κατόπιν τεχνολογικό καθόσον αυτή αποτελεί 

µέσο – όχηµα για να πραγµατοποιηθεί. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν βασίζεται στη 

ροή των πληροφοριών µεταξύ των επιχειρήσεων µέσω του Internet. Η αξία του e-

επιχειρείν βρίσκεται στη µείωση του κόστους ή στην αύξηση των προσόδων που 

προκύπτει ως αποτέλεσµα της ανταλλαγής επιχειρηµατικών πληροφοριών µέσω 

του Internet. Ο κίνδυνος του ηλεκτρονικού επιχειρείν προέρχεται από τον 

κίνδυνο που διατρέχουν οι πληροφορίες να απωλεσθούν, να κλαπούν, να 

χαλκευτούν, να διαφθαρούν καθώς µεταδίδονται µέσω του Internet. 

Η πληροφορία αποτελεί το θεµέλιο λίθο του e-επιχειρείν. Το διαδίκτυο  

καθιστά ικανές τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες πιο 

αποτελεσµατικά καθώς επιτρέπει την πρόσβαση σε όποιες χρειάζονται και όποτε 
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τις χρειάζονται. Αποτελεί επίσης το κλειδί στην εµπορική επανάσταση όχι γιατί 

επιτυγχάνει κάτι το οποίο τα προηγούµενα δίκτυα απέτυχαν να καταφέρουν, ούτε 

γιατί είναι καλύτερο, αλλά γιατί αποτελεί το πιο ευρέως διαδεδοµένο δίκτυο 

επικοινωνίας [Garrett και Skevington, 1999]. 

Κατά τη διαδικασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι καινοτοµίες (innovation2), 

αναφέρονται στα προϊόντα πρόσβασης που επιτρέπουν στους καταναλωτές να 

χρησιµοποιήσουν τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας για να προσεγγιστούν άλλες 

συµβατικές υπηρεσίες (παραδείγµατος χάριν χρήση του ∆ιαδικτύου για να κάνει 

πληρωµές). 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί ταυτόχρονα επιθετική καινοτοµία 

(δηµιουργία νέων µορφών αγοράς) και αµυντική καινοτοµία (προς τις απαιτήσεις 

να ελεγχθούν τα συστήµατα πληρωµών και να εποπτεύονται οι συναλλαγές), το 

οποίο µπορεί να δηµιουργήσει και νέες διαδικασίες (όπως οι εγχώριες τραπεζικές 

εργασίες) και νέα προϊόντα (όπως οι πιστωτικές κάρτες) που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να επιτύχουν και άλλες λειτουργίες των καινοτοµιών όπως η 

µεταφορά κινδύνου και η ενίσχυση της ρευστότητας. 

2.4.3 ∆ιαφοροποίηση µεταξύ ηλεκτρονικού εµπορίου και ηλεκτρονικού 

επιχειρείν 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µία αναδυόµενη έννοια αγοράς, πώλησης ή 

ανταλλαγής αγαθών – προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών µέσω δικτύων 

υπολογιστών περιλαµβανοµένου και του Internet. Αντίθετα η έννοια e-επιχειρείν 

φέρει µια ευρύτητα, καθώς δεν είναι µόνο η αγορά και η πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών αλλά η παρεχόµενη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε σύµπραξη µε 

τους επιχειρηµατικούς εταίρους και η διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσα 

σε ένα οργανισµό. 

                                                 
2 Τυπική κατηγοριοποίηση καινοτοµίας: 
Επιθετική καινοτοµία (Aggressive- innovation) - εισαγωγή µιας νέας διαδικασίας ή ενός προϊόντος σε 
απόκριση σε µια αντιληπτής απαίτησης, που χρησιµοποιείται για να κερδισθεί ένα µερίδιο αγοράς µε την 
παράθεση της δυνατότητας να καινοτοµήσει. 
Αµυντική καινοτοµία (Defensive innovation) - η απάντηση στις µεταβαλλόµενες δαπάνες ενός 
περιβάλλοντος ή µιας συναλλαγής 
Μεταφορά κινδύνου (Risk Transfer) - σε τοµείς ικανούς να αναστρέψουν αρνητικές πτυχές 
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Ο Chaffey [2002] χρησιµοποιεί µια εντελώς διαφορετική θεώρηση για να 

ορίσει τις έννοιες EC / EB. ∆εν θέτει όριο στο EC αλλά κατά µείζονα λόγο 

θεωρεί ότι το EC σχετίζεται µε ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες συναλλαγών 

ενόσω το EB καλύπτει όλες τις συναλλαγές. Επίσης παρουσιάζει από µία άποψη 

τη σχέση που έχουν EC και EB ως: 

1. EC µέχρι ένα βαθµό επικαλύπτει το EB.  

2. EC είναι γενικώς ισοδύναµο µε το EB. 

3. EC είναι ένα υποσύνολο του EB. 

Μεταξύ των τριών, το 3ο αποτελεί και τη µόνη ρεαλιστική προσέγγιση, από τη 

στιγµή που το EC δεν καλύπτει πλήθος τύπων συναλλαγών µέσα σε µία 

επιχείρηση, όπως η προώθηση µιας εντολής πληρωµής, αλλά αποτελεί µέρος του 

EB. 

Η έννοια του e-επιχειρείν διακρίνεται σε πλήθος κατηγοριών όπως: 

 Επιχείρηση προς επιχείρηση (Business to Business ή B2B)  

 Επιχείρηση προς καταναλωτή (Business to Consumer ή B2C)  

 Καταναλωτής προς επιχείρηση (Consumer to Business ή C2B)  

 Καταναλωτής προς καταναλωτή (Consumer to Consumer ή C2C)  

 Άνθρωποι προς ανθρώπους (People to People ή P2P)  

 Κυβέρνηση προς πολίτη (Government to Citizen ή G2C)  

 Πολίτης προς κυβέρνηση (Citizen to Government ή C2G)  

 Ανταλλαγή προς ανταλλαγή (Exchange to Exchange ή E2E)  

 Ένδο-επιχείρηση (Μονάδα οργάνωσης προς Μονάδα οργάνωσης) – (Intra-

business / Organization Unit to Organization Unit) 

Σε όλες αυτές τις κατηγορίες, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει καµία 

πρόσωπο µε πρόσωπο διαδικασία και όλες οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου 

εκτελούνται ηλεκτρονικά µε τη χρήση των δικτύων επικοινωνίας. Μια συναλλαγή 

ηλεκτρονικού-εµπορίου µπορεί να ταξινοµηθεί ως διαδικασία τριών βηµάτων: 
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• Αναζήτηση και διαπραγµάτευση. 

• Πορεία εµπιστοσύνης. 

• ∆έσµευση και επανέλεγχος. 

2.5 Τα συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών 

Όταν βλέπουµε τη συνολική εικόνα του ηλεκτρονικού εµπορίου, αυτό που 

διακρίνουµε είναι τα κοµµάτια ενός puzzle που περιλαµβάνει τη δοµή 

επικοινωνίας του διαδικτύου, πολυσχιδείς ηλεκτρονικές εµπορικές εφαρµογές, 

αγαθά ή υπηρεσίες, βάσεις δεδοµένων, ασφάλεια, ηλεκτρονικές πληρωµές και 

πλήθος άλλων συνιστωσών. Το να καταστήσουµε ένα δικτυακό “κατάστηµα” 

λειτουργικό, απαιτείται να συνθέσουµε όλα αυτά τα κοµµάτια του puzzle. Η 

πρώτη ενέργεια που συντελείται στον διαδικτυακό χώρο είναι ότι ο πελάτης 

περιηγείται στο δικτυακό “κατάστηµα” και αναζητά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 

τον ενδιαφέρουν. Είναι πέραν του δέοντος αντιληπτό ότι επερχόµενο βήµα µετά 

την αναζήτηση και τον προσδιορισµό των αγαθών και υπηρεσιών, είναι η 

πληρωµή για την αγορά των αγαθών και υπηρεσιών που ο πελάτης – καταναλωτής 

επέλεξε. Προφανέστατα λοιπόν, η διαδικασία της ηλεκτρονικής πληρωµής (e-

payment) είναι θεµελιώδης για τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εµπορίου. ∆ίχως 

την επιτυχή πραγµατοποίηση του βήµατος των ηλεκτρονικών πληρωµών, η 

εικόνα του ηλεκτρονικού εµπορίου φαντάζει ηµιτελής και µάλιστα µη 

λειτουργική. 

Τα συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών (Electronic Payment Systems ή EPS) 

αποτελούν την ραχοκοκαλιά του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η έλλειψη του 

κατάλληλου µηχανισµού και της υποδοµής πληρωµών είναι ο κυρίαρχος παράγων 

που παρακρατεί την ανάπτυξη και δυσκολεύει την εξέλιξη του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. 

Μερικά προτεινόµενα ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµής είναι απλά, 

ηλεκτρονικές εκδόσεις των ήδη υπαρχόντων συστηµάτων πληρωµών, ενώ άλλα 

βασίζονται στην ψηφιακή νοµισµατική αξία της τεχνολογίας και έχουν αντίκτυπο 

στα σηµερινά οικονοµικά και νοµισµατικά συστήµατα. Όµως, αποδοτικές και 
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αποτελεσµατικές υπηρεσίες πληρωµών πρέπει να καθιερωθούν και να γίνουν κοινά 

αποδεκτές τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους καταναλωτές. 

Τα συστήµατα πληρωµών αποτελούν νευραλγικό σηµείο της οικονοµικής και 

χρηµατικής υποδοµής. Η αποδοτική τους λειτουργία, που επιτρέπει στις 

συναλλαγές να ολοκληρωθούν ακίνδυνα και έγκαιρα, έχει µια βασική συµβολή 

στη γενικότερη οικονοµική επίδοση. Αλλά τα συστήµατα πληρωµών µπορεί να 

εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό έκθεσης στον κίνδυνο για τα συναλλασσόµενα 

µέλη και µπορούν να αποτελέσουν ένα κανάλι για τη µετάδοση διαταραχών από 

έναν τοµέα της οικονοµίας ή του οικονοµικού συστήµατος σε ένα άλλο. Αυτός ο 

"συστηµικός κίνδυνος" είναι ένας σηµαντικός λόγος για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

που οι οικονοµικοί οργανισµοί επιδεικνύουν πάντα στο σχεδιασµό και στη 

λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών. 

Ένα σύστηµα πληρωµών είναι ο διακανονισµός που επιτρέπει στους χρήστες να 

µεταφέρουν "χρήµατα". Αυτό που αποτελεί την έννοια του χρήµατος αποτελεί 

κοµµάτι της νοµισµατικής θεωρίας, όπου η χρήση και ο καθορισµός της έννοιας 

ποικίλει σε χρόνο και από χώρα σε χώρα. Στην πράξη, στις περισσότερες 

αναπτυγµένες χώρες αυτή τη στιγµή, "χρήµατα" θεωρούνται τα µετρητά (δηλ. 

χαρτονοµίσµατα και µεταλλικά νοµίσµατα που εκδίδονται από την κεντρική 

τράπεζα ή την κυβέρνηση) και αξιώσεις (claims) ενάντια στα πιστωτικά ιδρύµατα 

υπό µορφή καταθέσεων [Ζαχαριάδης-Σούρας, 1993]. 

Η κλασική λειτουργία των χρηµάτων είναι ως µέσο συναλλαγής. Για να 

διενεργηθεί µια πληρωµή ο πληρωτής πρέπει να εκδώσει µια οδηγία, 

χαρακτηριστικά στην τράπεζα όπου τα "χρήµατα" που µεταφέρονται κρατούνται. 

Η οδηγία µπορεί να είναι υπό έντυπη µορφή (σε χαρτί) π.χ. µια επιταγή, ή υπό 

µορφή ηλεκτρονικής οδηγίας, π.χ. µια πλαστική κάρτα. 

Στον πυρήνα µιας τέτοιας δραστηριότητας πληρωµής είναι οι ρυθµίσεις που 

διευκολύνουν τις µεταφορές κεφαλαίων µεταξύ των µελών (εκείνοι οι µεσολαβητές 

- µεσάζοντες που συνδέονται άµεσα µε το σύστηµα ή ο ένας µε τον άλλον). Είναι 

αυτές οι ρυθµίσεις που αποτελούν ένα σύστηµα πληρωµής. Τα συστήµατα 

πληρωµής εποµένως αποτελούνται από τα δίκτυα που συνδέουν τα µέλη, τους 
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δροµολογητές για τη τροχονόµηση των µηνυµάτων και τους κανόνες και τις 

διαδικασίες για τη χρήση αυτής της υποδοµής. Πιο συγκεκριµένα, ένα σύστηµα 

πληρωµής απαιτεί: 

• συµφωνηθέντα τεχνικά πρότυπα και µεθόδους µετάδοσης των µηνυµάτων 

πληρωµής µεταξύ των µελών (δηλ. συµφωνία για την υποδοµή που 

χρησιµοποιείται), 

• συµφωνηθέντα µέσα των αξιώσεων µεταξύ των µελών και 

• ένα σύνολο κοινών λειτουργικών διαδικασιών και κανόνων (στη συµµετοχή, τη 

χρέωση, κ.λ.π.). 

Τα συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών καλούνται να διευκολύνουν τη 

σηµαντικότερη δράση µετά από την απόφαση του πελάτη να πληρώσει για ένα 

προϊόν ή µια υπηρεσία – να αποδώσει δηλαδή τις πληρωµές από τους πελάτες 

στους προµηθευτές µε έναν αποτελεσµατικότερο, αποδοτικό και δίχως 

προβλήµατα τρόπο. 

2.5.1 Η ανάγκη για τα ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµής 

Στο φυσικό κόσµο, η ευκολία της πληρωµής επιτυγχάνεται µέσα από πλήθος 

µέσων και παραγόντων. Στο ψηφιακό περιβάλλον αυτό που επιζητείται είναι 

[Hassler, 2001]: 

• Η ανωνυµία στη συναλλαγή (Anonymity in Transaction), τα ηλεκτρονικά 

συστήµατα πληρωµής µπορούν να εφαρµόσουν την ανωνυµία, δεδοµένου ότι 

οι τεχνολογίες κρυπτογράφησης µπορούν να χωρίσουν τις πληροφορίες 

πληρωµής από τον προσδιορισµό αγοραστών για να κρύψουν την ταυτότητα 

του αγοραστή είτε από τις τράπεζες είτε από τους πωλητές. Στα πρότυπα που 

χρησιµοποιούν τις έµπιστες τρίτες οντότητες, η µυστικότητα των 

καταναλωτικών πληροφοριών εξαρτάται απλώς από αυτή τη τρίτη οντότητα. 

• Οι Μικρο-πληρωµές (Micropayments) και το ∆ιαδίκτυο, ο δεύτερος 

παράγοντας που συνιστά κίνητρο για τη χρήση των ηλεκτρονικών συστηµάτων 

πληρωµής είναι η οικονοµική ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες 

συναλλαγής. Η ανάπτυξη ενός οικονοµικά αποδοτικού µηχανισµού πληρωµών 
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για να εφαρµόσει τις συναλλαγές µικρής-αξίας είναι µια θεµελιώδης 

προϋπόθεση στην εµπορευµατοποίηση του ∆ιαδικτύου, όπου πολλά αγαθά 

πληροφοριών έχουν τιµές λιγότερο από 1,00 €. 

• ∆υνατότητα µεταβίβασης της αξίας (The Transferability of Value) ο 

τρίτος παράγοντας που παρακινεί τα ψηφιακά µετρητά είναι η ανάγκη για τη 

δυνατότητα µεταβίβασης από την οποία δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να 

ανταλλάξουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες χωρίς την επέµβαση τρίτων. 

Τρεις παράγοντες  τονώνουν την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστηµάτων 

πληρωµής:  

• οι µειωµένες λειτουργικές δαπάνες επεξεργασίας πληρωµών, 

• το αυξανόµενο online εµπόριο  και 

• η µείωση των δαπανών της τεχνολογίας. 

2.6 Κριτήρια αξιολόγησης για ένα ηλεκτρονικό σύστηµα 

πληρωµής  

Ένα ηλεκτρονικό σύστηµα πληρωµής µπορεί να αξιολογηθεί κατά µήκος των 

ακόλουθων τεσσάρων διαστάσεων: τη τεχνολογική πτυχή, την οικονοµική πτυχή, 

τη κοινωνική πτυχή και τη  θεσµική πτυχή - ρυθµιστική πτυχή [Yu et al., 2002]. 

1. Τεχνολογική πτυχή - Λαµβάνει υπόψη κατά το σχεδιασµό του ηλεκτρονικού 

συστήµατος πληρωµής, τη δυνατότητα του συστήµατος να προσαρµόζεται 

στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των χρηστών, την αποτελεσµατικότητα και την 

ασφάλεια κάθε συναλλαγής, τον βαθµό συµβατότητας µεταξύ άλλων 

συστηµάτων πληρωµής και τη πολυπλοκότητα να προσαρµόζονται όλες οι 

ανάγκες στο σύστηµα. 

2. Οικονοµική πτυχή - Οι οικονοµικές ανάγκες µπορούν να διαιρεθούν σε δύο 

κατηγορίες: η µία συνδέεται µε την πτυχή της πραγµατική νοµισµατικής αξίας 

και η άλλη συσχετίζεται µε το βαθµό της διάδοσης της χρήσης του 

διαδικτύου. Οι προηγούµενοι δύο παράγοντες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για να αναλύσουν τις οικονοµικές ανάγκες που περιλαµβάνουν: 1) Το κόστος 
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των συναλλαγών, 2) την ατοµική ανταλλαγή, 3) το εύρος των χρηστών, 4) τη 

κινητικότητα της αξίας και τον 5) οικονοµικό κίνδυνο. 

3. Κοινωνική πτυχή - Εκτός από την ικανοποίηση των αναγκών που συνδέονται 

µε τις τεχνικές και οικονοµικές πτυχές του ηλεκτρονικού συστήµατος 

πληρωµής, το σύστηµα πρέπει ακόµα να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες, εάν η 

κοινωνία πρόκειται να το εµπιστευθεί και να το χρησιµοποιήσει. Οι 

κοινωνικές ανάγκες περιλαµβάνουν:  

• την προστασία της ιδιωτικότητας –µυστικότητας, 

• το ηλεκτρονικό σύστηµα πληρωµής πρέπει να είναι απλό και φιλικό προς το 

χρήστη και 

• άνετη κινητικότητα, καθώς οι χρήστες δεν χρησιµοποιούν ίδια υπολογιστικά 

µέσα κατά πρόσβαση του ∆ιαδικτύου. 

4. Θεσµικές και νοµικές πτυχές - Εκτός από την ικανοποίηση των τεχνικών, 

οικονοµικών και κοινωνικών αναγκών, το σύστηµα  πληρωµής πρέπει να τηρεί 

και τους κυβερνητικούς κανονισµούς και νόµους, ιδίως αυτούς που 

αναφέρονται σε ψηφιακές υπογραφές, τη νοµιµότητα των πληρωµών, κ.λ.π. 

Επιπλέον, κάθε περιοχή και έθνος έχει το δικό του σύνολο πολιτικών. 

Εποµένως, το ηλεκτρονικό σύστηµα πληρωµής πρέπει να τηρεί τις 

αντίστοιχες πολιτικές της περιοχής ή της χώρας που ανάγεται ως µέσο 

εξυπηρέτησης. 

2.7 Καθορισµός και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τρόπων 

πληρωµής  

Τα ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών αποτελούν µια σαφή προϋπόθεση για το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, δεδοµένου ότι οι σε απευθείας σύνδεση (on-line) 

καταναλωτές πρέπει να πληρώσουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 

Παραταύτα, τέτοια συστήµατα υποφέρουν από τα ίδια προβλήµατα ασφάλειας 

όπως οι παραδοσιακοί τρόποι πληρωµής, π.χ., χρήµατα µπορούν να 

παραχαραχθούν, υπογραφές µπορούν να πλαστογραφηθούν και επιταγές µπορούν 

να µην έχουν αντίκρισµα. Αντίθετα, στην περίπτωση µε τα έγγραφα σε έντυπη 
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µορφή, οι ψηφιακές πληροφορίες µπορούν εύκολα και τέλεια να αντιγραφούν. 

Επιπλέον, ο αγοραστής µπορεί να συνδεθεί µε κάθε πληρωµή, αντίθετα από την 

περίπτωση των πληρωµών µετρητών που είναι εγγενώς ανώνυµες. 

Το electronic Payment Systems Observatory [ePSO] ορίζει ως “ ηλεκτρονική 

πληρωµή” ή “e-πληρωµή” τη µεταφορά ενός ηλεκτρονικού τρόπου πληρωµής 

από τον πληρωτή προς τον δικαιούχο πληρωµής µέσω της χρήσης ενός 

ηλεκτρονικού εργαλείου πληρωµής. 

Ένα ηλεκτρονικό σύστηµα πληρωµής/ών λοιπόν ορίζεται ως ένα σύστηµα 

όπου η διαδικασία των εντολών πληρωµής µεταξύ των αγοραστών και των 

πωλητών διευκολύνεται ηλεκτρονικά και υποστηρίζεται από µια τράπεζα ή έναν 

µεσάζοντα. 

Ένα σύστηµα πληρωµής περιλαµβάνει τους ρόλους τουλάχιστον ενός πληρωτή 

και ενός δικαιούχου πληρωµής, που η πρόθεση της πληρωµής πρόκειται να 

µεταφέρει µια νοµισµατική αξία από τον πληρωτή στο δικαιούχο πληρωµής µε τη 

χρησιµοποίηση ενός πρωτοκόλλου πληρωµής και ενός οικονοµικού οργάνου ή 

ενός δικτύου που συνδέουν τα ανταλλαγµένα στοιχεία µε κάποια οικονοµική 

πραγµατική αξία. Στα συµβατικά συστήµατα πληρωµής, οι διάφοροι τρόποι 

πληρωµής χρησιµοποιούνται για να διευκολύνουν την ανταλλαγή των αγαθών και 

των υπηρεσιών. Κοινή συνισταµένη για όλες τις µεθόδους πληρωµών είναι το 

γεγονός ότι η πραγµατική ροή των χρηµάτων πραγµατοποιείται από τον 

λογαριασµό του πληρωτή (payer) στον λογαριασµό του δικαιούχου (payee) 

πληρωµής. 

Οι ακριβείς αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών των ρόλων ποικίλουν ανάλογα µε 

τον τύπο συναλλαγής. Κατά τη διάρκεια µιας συναλλαγής, η σε απευθείας 

συνδετικότητα µπορεί να περιοριστεί σε ορισµένα υποσύνολα των ρόλων [Fischer, 

2002] [Claessens, 2002] [Radu, 1997] [Eastin, 2002]. 
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Σχ. 2.2 Η ροή της πληρωµής  

Πληρωτής (Payer): είναι η οντότητα που κάνει µια πληρωµή 

χρησιµοποιώντας ένα ηλεκτρονικό όργανο – εργαλείο πληρωµής που λαµβάνεται 

από τον εκδότη (issuer). Ο πληρωτής καλείται ορισµένες φορές ως αγοραστής 

(buyer) ή καταναλωτής (consumer). ∆ηλαδή ο πληρωτής (ή πελάτης) αποσύρει 

τα ηλεκτρονικά όργανα πληρωµής από τον εκδότη (Issuer). Θα χρησιµοποιήσει 

αυτά τα όργανα σε µια συναλλαγή πληρωµής, προκειµένου να αγοραστούν τα 

φυσικά ή ηλεκτρονικά αγαθά από το δικαιούχο πληρωµής. 

∆ικαιούχος πληρωµής (Payee): είναι η οντότητα που λαµβάνει τα κεφάλαια 

ως αποτέλεσµα της πληρωµής. Ο δικαιούχος πληρωµής στέλνει το λαµβανόµενο 

όργανο πληρωµής στον αγοραστή για την εκκαθάριση και την τακτοποίηση. Ο 

δικαιούχος πληρωµής καλείται µερικές φορές ως πωλητής (seller) ή έµπορος 

(merchant). Ο δικαιούχος πληρωµής (ή έµπορος) παραδίδει τα αγαθά µε την 

επίδειξη της απόδειξης πληρωµής (αξίωση πληρωµής, τεκµήρια και ηλεκτρονικά 

µέσα πληρωµής χρησιµοποιούνται για να παράγουν τα στοιχεία).  

Εκδότης ή Πάροχος (Issuer): είναι το οικονοµικό ίδρυµα - οργανισµός που 

παρέχει τα ηλεκτρονικά µέσα - εργαλεία πληρωµής στον πληρωτή για να τα 

χρησιµοποιήσει σε µια πληρωµή. Αυτά τα όργανα πρέπει να παρέχουν τη 

διαβεβαίωση στο δικαιούχο πληρωµής ότι θα τύχουν έντιµης αντιµετώπισης. Ο 

Εκδότης Μεσάζων

Πληρωτής ∆ικαιούχος
πληρωµή

κατάθεσηανάληψη

συµψηφισµός
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ρόλος του είναι να παράσχει στην κοινότητα τις περιπτώσεις νοµισµατικής αξίας 

που χρησιµοποιούνται στα πρωτόκολλα πληρωµής για να µεταφέρουν τα 

"πραγµατικά χρήµατα" από τον πληρωτή στο δικαιούχο πληρωµής. 

Μεσάζοντας (Acquirer): είναι ένα οικονοµικό ίδρυµα - οργανισµός που 

συνδέεται µε το δικαιούχο πληρωµής και ελέγχει την εγκυρότητα του 

κατατεθειµένου µέσου πληρωµής µε την εκκαθάριση του µε τον εκδότη. Μετά 

από το διακανονισµό - διευθέτηση των κεφαλαίων µεταξύ του εκδότη και του 

µεσάζοντα, ο µεσάζων πιστώνει τον λογαριασµό του δικαιούχου πληρωµής τη 

νοµισµατική αξία που δηλώνεται από το κατατεθειµένο µέσο. Ο µεσάζοντας 

µετασχηµατίζει τα κρυπτογραφικά αντικείµενα σε "πραγµατικά χρήµατα" εξ 

ονόµατος του δικαιούχου πληρωµής. 

2.8 Κατηγοριοποίηση των Συστηµάτων Ηλεκτρονικών Πληρωµών 

Είναι προτιµητέο να γίνει µια διάκριση µεταξύ των ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων 

συναλλαγής και των ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων πληρωµής. Η ηλεκτρονική 

πληρωµή εξετάζει την πραγµατική µεταφορά χρηµάτων. Τα ηλεκτρονικά 

πρωτόκολλα συναλλαγής εξετάζουν τις συναλλαγές συνολικά. Τα ηλεκτρονικά 

πρωτόκολλα συναλλαγής οµαδοποιούν τις λειτουργίες και εκτελούν την αποτυχία 

της ατοµικότητας, τη µονιµότητα και τα ηλεκτρονικά πρωτόκολλα πληρωµής 

µεταφέρουν την εµπιστοσύνη, είτε ως κρυπτογραφικά υπογεγραµµένες υποσχέσεις 

είτε ως ψηφιακά µετρητά [Smit et al., 1996]. 

Η κύρια ταξινόµηση των EPS βασίζεται στη  µορφή αντιπροσώπευσης των 

χρηµάτων και στην αρχή της µεταφοράς χρηµάτων. Τα υπάρχοντα συστήµατα 

πληρωµής µπορούν να διαιρεθούν σε δύο οµάδες: µηχανισµούς ηλεκτρονικών 

χρηµάτων (electronic cash mechanisms ή electronic currency) και 

χρηµατοπιστωτικά συστήµατα  (credit-debit systems). 

Ο όρος "ηλεκτρονικοί τρόποι πληρωµής" καθορίζεται, ως οι υπηρεσίες  

πληρωµής που χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 

συµπεριλαµβανοµένων του συστήµατος κρυπτογραφίας και των δικτύων 

τηλεπικοινωνιών. Η έκθεση της [Committee on Economic and Monetary Affairs 

and Industrial Policy of the European Parliament, 1999] θεωρεί ότι οι 
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ηλεκτρονικοί τρόποι πληρωµής είναι ταξινοµηµένοι είτε στα προϊόντα 

αποθηκευµένης - αξίας είτε στα προϊόντα πρόσβασης. 

Τα προϊόντα  αποθηκευµένης - αξίας είναι τα µέσα που τεκταίνονται των 

ηλεκτρονικών πληρωµών µε την αποθήκευση της ηλεκτρονικής αξίας (ή του 

δικαιώµατος να απαιτηθεί η ηλεκτρονική αξία). 

Τα προϊόντα πρόσβασης είναι  ένας ηλεκτρονικός τρόπος πληρωµής που 

χρησιµοποιεί το διαδίκτυο ή άλλα δίκτυα και έναν τυποποιηµένο προσωπικό 

υπολογιστή ή παρόµοια εξοπλισµένα µέσα, ώστε αποµακρυσµένα, να διανείµει τις 

οδηγίες πληρωµής σε έναν κεντρικά επεξεργασµένο τρόπο πληρωµής  

Ακόλουθα διαφοροποιήσιµο χαρακτηριστικό των συστηµάτων e-πληρωµής 

είναι το πρότυπο χρηµάτων. 

Συµβολικά - βασισµένα συστήµατα (Token-based systems): αυτά τα 

συστήµατα χρησιµοποιούν τα σύµβολα, αντικείµενα που συµφωνείται ότι φέρουν 

την αξία τα ίδια. Η αξία που φέρεται από τα σύµβολα είναι συµβατική, ένα θέµα 

συναίνεσης. Αυτά τα συστήµατα είναι βασισµένα "στην προκαταβολή πληρωµής". 

Σηµειογραφικά - Παραστατικά συστήµατα (Notational systems): είναι τα 

συστήµατα όπου η συναλλαγή είναι άµεσα ή έµµεσα συνδεµένη µε την αξία που 

αποθηκεύεται αλλού. 

Οι πληρωµές µπορούν να εκτελεσθούν είτε on-line (έγκριση πραγµατικού 

χρόνου) είτε off-line (χωρίς επαφή οποιουδήποτε τρίτου κατά τη διάρκεια της 

πληρωµής). Η σε απευθείας σύνδεση πληρωµή σηµαίνει ότι τα συστήµατα 

πληρωµής απαιτούν από το δικαιούχο πληρωµής να έρθει σε επαφή µε έναν τρίτο 

προκειµένου να ελεγχθεί η διαδικασία της πληρωµής και σε µη - απευθείας 

σύνδεση ότι δεν υπάρχει καµία ανάγκη επικοινωνίας και επαλήθευσης της 

συναλλαγή της πληρωµής. Μπορούµε να προσθέσουµε την ηµι - απευθείας (semi-

online) κατηγορία σύνδεσης, ως τη συµµετοχή µιας έµπιστης τρίτης οντότητας 

αλλά όχι σε κάθε συναλλαγή πληρωµής. Το στοιχείο της παραγγελίας αποτελεί 

την επικύρωση της πληρωµής 

Έπειτα, ο χρόνος στον οποίο η νοµισµατική αξία εκρέει από τον πληρωτή 

χαρακτηρίζει τις e-πληρωµές σε:  
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• Προπληρωµένα συστήµατα (Pre-paid systems) – ο λογαριασµός του πελάτη 

που χρεώνεται πριν από την πληρωµή. 

• Τα συστήµατα πληρωµής αµοιβή-τώρα (Pay-now systems) – ο λογαριασµός 

του πελάτη χρεώνεται κατά την διάρκεια της πληρωµής. 

• Τα συστήµατα µετα-αµοιβής πληρωµής (Post-pay systems) - ο λογαριασµός 

του εµπόρου πιστώνεται προτού να χρεωθεί ο λογαριασµός του πελάτη. 

Τελευταίο διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό, αλλά µη τελικό, µπορεί να 

θεωρηθεί το ποσό πληρωµής. 

• Πληρωµές µικρών ποσών (Micro payments), όταν είναι το ποσό λιγότερο 

από 1€. 

• Πληρωµές µεσαίου µεγέθους (Small payments,), ποσά µεταξύ 1€ και 15€. 

• Πληρωµές µεγάλου µεγέθους (Macro payments), όταν το ποσό είναι 

µεγαλύτερο από 15€. 

Στην τρέχουσα διαδικασία αξιολόγησης οι ανησυχίες µας είναι για τα 

απευθείας σύνδεση, µάκρο - συστήµατα πληρωµής που προσφέρουν τη 

δυνατότητα της αλληλεπίδρασης και της πρόσβασης στις υπηρεσίες και τα µεγάλα 

ποσά αξίας. 

2.9 Απαιτήσεις στα συστήµατα πληρωµής  

Οι απαιτήσεις στον σχεδιασµό και τη λειτουργία ενός EPS ποικίλουν και είναι 

ενδεικτικοί του πλήθους της βιβλιογραφίας [Putland et al., 1997], [Putland et al., 

1999], [Sadeghi και Schneider, 2003.] [Abrazhevich, 2001] [Fischer, 2002] 

Ασφάλεια (Security) - Αυτή η έννοια περιλαµβάνει τόσες πολλές πτυχές και 

εκτείνεται από την ασφάλεια υπολογιστών γενικά, στις τεχνολογίες 

κρυπτογράφησης και µη γνωστοποίησης πληροφοριών. Ένας κατάλογος σχετικών 

πτυχών ασφάλειας για τα συστήµατα πληρωµής που χρησιµοποιούνται από τα 

συστήµατα εµπορίου και που εξετάζονται στο γενικευµένο πρότυπο πληρωµής 

είναι: 
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• ∆ιπλά έξοδα (Double spending) - τα ψηφιακά µετρητά αντιπροσωπεύονται 

από bytes που µπορούν εύκολα να αντιγραφούν και να επαναξοδευτούν. Αυτό 

αφορά όχι µόνο τους πελάτες που ενδέχεται να επαναχρησιµοποιήσουν τα 

ψηφιακά χρήµατα για διάφορες αγορές, αλλά και τους προµηθευτές που θα 

µπορούσαν να προσπαθήσουν να επαναθέσουν εκ νέου τα ψηφιακά χρήµατα 

για την εξαγορά. Οι βάσεις δεδοµένων Double spending χρησιµοποιούνται 

για να καταχωρήσουν τα ψηφιακά χρήµατα που ξοδεύτηκαν ήδη. 

• Πλαστογράφηση (Counterfeiting) - τα ψηφιακά χρήµατα θα µπορέσουν να 

αντιπροσωπεύσουν κάποια πραγµατική παγκόσµια αξία, εάν η 

πλαστογράφηση των ψηφιακών χρηµάτων είναι αδύνατη. Οι παραποιήσεις θα 

πρέπει να ανιχνεύονται εάν ένα άτοµο προσπαθήσει να ξοδέψει παραποιήµατα 

ψηφιακών χρηµάτων. 

Συµπληρωµατικά µε την έννοια της ασφάλειας τίθενται και οι βασικές 

απαιτήσεις - ανάγκες για έλεγχο ιδιωτικότητας (Privacy Control), 

εµπιστευτικότητας (Confidentiality), ανωνυµίας (anonymity) και µη 

ανιχνευσιµότητας (untraceability) για τα σχήµατα πληρωµών. Η πρώτη είναι 

σχετικά αβίαστα να εκπληρωθεί, οι τελευταίες εξαρτώνται από το περιβάλλον π.χ., 

στατική διεύθυνση IP, cookies, συµπεριφορά, ρυθµίσεις φυλλοµετρητή κ.λπ. 

Κατά συνέπεια, η ανωνυµία και η µη ανιχνευσιµότητα µπορούν να υπάρξουν σε 

έναν ιδανικό κόσµο αλλά όχι στον εικονικό. 

∆ιαφάνεια (Transparency) - το πρότυπο πληρωµής πρέπει να είναι εύκολο να 

κατανοηθεί και η διαδικασία πρέπει να είναι εύκολα αντιλήψηµη. 

Επεκτασιµότητα (Extensibility) - το πρότυπο πρέπει να υποστηρίζει νέους 

τύπους επιχειρησιακών προτύπων µε µηδαµινή - αµελητέα προσπάθεια για 

υιοθέτηση κατά ad hoc τρόπο. 

Χαµηλές δαπάνες συναλλαγής (Low Transaction Costs) - οι δαπάνες µιας 

συναλλαγής πρέπει να συσχετίζονται µε την οικονοµική αξία που µεταφέρεται. 

Πρέπει να υπάρξει ένα σηµείο τοµής µεταξύ της υπολογιστικής δύναµης που 

απαιτείται για να εκπληρωθεί µια συναλλαγή και τις απαιτήσεις ασφάλειας που 

τίθενται ως αίτηµα από τους συµµετέχοντες. 
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Αποδοτικότητα (Efficiency) - οι χρησιµοποιούµενοι αλγόριθµοι πρέπει να 

είναι αποδοτικοί και όποια επιπρόσθετη προσπάθεια επικοινωνίας για να 

διευθυνθεί η συναλλαγή πληρωµής πρέπει διατηρείται σε όσο το δυνατόν 

χαµηλότερα επίπεδα. Η αποθήκευση και οι υπολογιστικές απαιτήσεις από την 

πλευρά προµηθευτών και προµηθευτών πληρωµής πρέπει να είναι ελάχιστες για 

να διατηρήσουν τη βάση πελατών και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ασφάλειας. 

∆υνατότητα εφαρµογής (Applicability) – η προστιθέµενη αξία ενός 

µηχανισµού πληρωµής εξαρτάται από το πόσο χρήσιµο είναι κάτι για την αγορά. 

Η δυνατότητα εφαρµογής (ή η αποδοχή) ενός συστήµατος πληρωµής ορίζεται ως 

ο βαθµός στον οποίο γίνεται αποδεκτό για τις πληρωµές στα σηµεία πώλησης, ή 

επί των απευθείας σύνδεση τόπων ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Αποδοτικότητα (Efficiency) - η δυνατότητα των συστηµάτων να κάνουν 

αποδεκτές τις µικρές πληρωµές. 

∆ιαλειτουργικότητα (Interoperability) - ένα σύστηµα πληρωµής είναι 

διαλειτουργικό εάν δεν εξαρτάται από µια επιχείρηση, αλλά είναι ανοικτό και 

επιτρέπει και σε άλλα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη να λάβουν µέρος-θέση. 

Εξελιξιµότητα (Scalability) - η υποδοµή πληρωµής πρέπει να είναι 

εξελικτική, να είναι δηλαδή σε θέση να χειριστεί ευφυώς την προσθήκη νέων 

χρηστών και εµπόρων, έτσι ώστε τα συστήµατα να λειτουργούν κανονικά χωρίς 

υποβάθµιση της απόδοσης και της ποιότητα των υπηρεσιών τους. 

2.10 Ανάλυση των κινδύνων στα συστήµατα πληρωµής 

Οι προσπάθειες για την παροχή ασφάλειας πρέπει να βασίζονται στην 

προσέγγιση κινδύνου " risk-based " σηµαίνοντας ότι η επιχείρηση ή ο 

χρηµατοδοτικός οργανισµός πρέπει να αξιολογήσει τις απειλές των πληροφοριών 

που αποτελούν κεφάλαιο της και να επικεντρωθεί στην εξουδετέρωση εκείνων που 

περιλαµβάνουν τον υψηλότερο κίνδυνο να επιφέρουν σφοδρές και δυσµενείς 

συνέπειες. Αυτές οι προσπάθειες ασφάλειας πρέπει να είναι συνεχείς. Τα µέτρα 

συµµόρφωσης προς τους κανόνες ασφάλειας πρέπει να εξετάζονται περιοδικά, να 

επαναξιολογούνται και να τροποποιούνται για να διατηρήσουν την 

αποτελεσµατικότητά τους. 
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Οι κίνδυνοι στα συστήµατα πληρωµής λαµβάνουν ποικίλες µορφές και είναι 

συνήθως ταξινοµηµένοι ως εξής: 

• Πιστωτικός κίνδυνος (Credit risk) ο κίνδυνος ότι ένας οµόλογος δεν θα 

εκπληρώσει την υποχρέωση για την πλήρη αξία, είτε όταν οφείλεται άµεσα 

είτε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 

• Κίνδυνος ρευστότητας (Liquidity risk) ο κίνδυνος ότι ένας οµόλογος δεν 

θα εκκαθαρίσει την υποχρέωση για την πλήρη αξία είτε όταν οφείλεται άµεσα 

είτε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 

• Λειτουργικός κίνδυνος (Operational risk) ο κίνδυνος ότι προβλήµατα 

υλικού ή λογισµικού, ένα ανθρώπινο λάθος ή µια κακόβουλη επίθεση, θα 

οδηγήσει το σύστηµα στο να τεθεί εκτός λειτουργίας (break down) ή να 

δυσλειτουργεί, προκαλώντας τον κίνδυνο για οικονοµικές εκθέσεις και πιθανές 

απώλειες. 

• Νοµικός κίνδυνος (Legal risk) ο κίνδυνος ότι η παρερµήνευση της 

αποδιδόµενης έννοιας του νόµου ή της νοµικής αβεβαιότητας θα εκθέσουν το 

σύστηµα ή τα µέλη πληρωµής σε απρόβλεπτες οικονοµικές εκθέσεις και 

πιθανές απώλειες. 

Προκειµένου ένα σύστηµα πληρωµής να τελεσφορήσει, είναι σηµαντικό το 

νοµικό του περιβάλλον να του εξασφαλίζει τη τελικότητα και το αµετάκλητο όλων 

των εκκαθαρίσεων και των πληρωµών που γίνονται µέσω του συστήµατος. Πρέπει 

ειδικότερα, να απαγορευτεί το "ξετύλιγµα" (unwinding) οποιασδήποτε 

εκκαθάρισης ή πληρωµής που γίνεται την οφειλόµενη ηµέρα σε περίπτωση που 

ένας ή περισσότεροι από τους συµµετέχοντές είναι ανίκανοι να τακτοποιήσουν τις 

υποχρεώσεις τους. Συγχρόνως, πρέπει να είναι αρκετά ευπροσάρµοστο ώστε να 

επιτρέπει την ανάπτυξη νέων µέσων και συστηµάτων πληρωµής , καθώς και πιθανή 

συµµετοχή νέων κατηγοριών συµµετεχόντων. Περαιτέρω, τα συστήµατα 

πληρωµής µπορούν να εκµεταλλευτούν το πλέγµα  διαρρυθµίσεων, δεδοµένου ότι 

είναι εκτελέσιµο και δεσµευτικό για τα συµβαλλόµενα µέρη. Μία ενδεικτική 

ταξινόµηση των νοµικών ζητηµάτων είναι α) η τελικότητα της εκκαθάρισης και 

των πληρωµών και β) η δυνατότητα επιβολής ενός πλέγµατος διαρρυθµίσεων. 
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∆ιάφοροι περιορισµοί  των παραδοσιακών συστηµάτων πληρωµής στα πλαίσια 

του ηλεκτρονικού εµπορίου µπορούν να περιγραφούν [Abrazhevich, (2001α) 

(2001β) (2001γ)]: 

• Έλλειψη ασφάλειας. Τα υπάρχοντα συστήµατα πληρωµής για το 

διαδικτυακό χώρο, είναι ένας εύκολος στόχος για τη κλοπή χρηµάτων και 

προσωπικών πληροφοριών καθώς απαιτούν από τον τελικό χρήστη να παρέχει 

ένα σηµαντικό πλήθος πληροφοριών, κάνοντας έτσι τις πληρωµές σύνθετες. 

• Έλλειψη εµπιστοσύνης.  Οι χρήστες τείνουν να µην εµπιστεύονται τα 

υπάρχοντα συστήµατα που έχουν να επιδείξουν ένα µακροχρόνιο και 

πολυπληθή ιστορικό απάτης, κακής χρήσης ή χαµηλής αξιοπιστίας. 

• Έλλειψη δυνατότητας εφαρµογής, επιλεξιµότητας και χρησιµοποίησης. 

∆εν υποστηρίζουν όλοι οι ιστοχώροι µια συγκεκριµένη µέθοδο πληρωµής, 

θέτοντας έτσι περιορισµούς στη δυνατότητα επιλογής των πελατών να 

πληρώσουν µε όποιο τρόπο επιθυµούν. 

• Υψηλές δαπάνες χρήσης για τους πελάτες και τους εµπόρους.  Τα 

υπάρχοντα συστήµατα πληρωµής χρησιµοποιούν µια µάλλον ακριβή 

υποδοµή για να διευκολύνουν τη διαδικασία πληρωµής. 

2.11 Συµπεράσµατα 

Αυτό που θα αποδοθεί και στο ακόλουθο κεφάλαιο (3) είναι η παραδοχή, ότι 

το εµπόριο στηρίζεται στην εµπιστοσύνη και όχι στην ασφάλεια. Οι άνθρωποι 

συναλλάσσονται µεταξύ τους, ή όχι, στη βάση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, χωρίς 

αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα εµπιστοσύνη δίχως όρους και προϋποθέσεις. 

Και εδώ είναι που εµπλέκεται η ιδέα της ασφάλειας ως το µέσο ή ο µηχανισµός 

που µπορεί να εδραιώσει την εµπιστοσύνη. Η απόφαση αυτή για την εµπιστοσύνη 

των συναλλαγών πρέπει να ικανοποιεί κάποια κριτήρια. 

• Την ανάγκη (need). Σε εµπιστεύοµαι επειδή επιθυµώ να συναλλαγώ µαζί 

σου. 

• Ταυτότητα (identity). Συναλλάσσοµαι γιατί θεωρώ ότι διακατέχοµαι από τα 

ίδια ιδανικά, αξίες και πιστεύω. 
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• Ανταγωνισµός (competence). Σε εµπιστεύοµαι επειδή θεωρώ ότι οι 

προθέσεις σου είναι στην κατεύθυνση µιας αγαστής συνεργασίας. 

• Απόδειξη (evidence). Η επίγνωση των παρελθόντων συναλλαγών µου 

επιτρέπει την εµπιστοσύνη. 

Από τις τέσσερις αυτές, η τέταρτη της απόδειξης, αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα 

για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Όταν καταστεί εφικτό να πληρωθούν τα κριτήρια αυτά και προπαντός 

δηµιουργηθεί το θεµελιώδες αίσθηµα της εµπιστοσύνης που ενέχει το αίσθηµα 

της ασφάλειας, τότε όλοι οι προαναφερθέντες οικονοµικοί µετασχηµατισµοί 

µπορούν να καταλάβουν τη θέση που τους αξίζει στο οικονοµικό περιβάλλον. 

Γενικά υπάρχουν ορισµένες θεµελιώδεις απαιτήσεις που παρακωλύουν, 

αποτρέπουν ή έστω καθυστερούν σηµαντικά την επιτυχία και την επαύξηση του 

ηλεκτρονικού επιχειρηµατικού πεδίου [Pernul et al., 1999]: 

• Μια περιληπτική και φιλική προς το χρήστη υποδοµή που υποστηρίζει 

την ηλεκτρονική δραστηριότητα, για την εύκολη, απλή και χρηστική 

πρόσβαση στην ηλεκτρονική αγορά. 

• Ασφάλεια και εντιµότητα, ως ενιαία και αναπόσπαστα κοµµάτια της 

υποδοµής για όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά. 

• Μεθοδολογίες για την ανάλυση και την µοντελοποίηση της 

σηµασιολογικής ασφάλειας µιας ηλεκτρονικής εµπορικής συναλλαγής, 

προκείµενου να εµπεδωθεί το αίσθηµα εµπιστοσύνης τόσο στην ίδια την 

συναλλαγή όσο και στην υποδοµή που την υποστηρίζει. 

Οι ηλεκτρονικές πληρωµές έχουν αναφερθεί ότι αποτελούν την ύστατη δοκιµή 

της ασφάλειας και της εµπιστοσύνης στο περιβάλλον ηλεκτρονικού εµπορίου. Η 

έννοια της πληρωµής είναι ένα εγγενές µέρος σε οποιαδήποτε εµπορική 

συναλλαγή. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµής (e-πληρωµή) κάνουν δύο 

πράγµατα ειδικότερα: α) µιµούνται τα υπάρχοντα συστήµατα πληρωµής από τον 

πραγµατικό κόσµο ή β) παρέχουν νέους τρόπους για να εκτελεσθούν οι 

συναλλαγές πληρωµής. Η υιοθέτηση των µηχανισµών πληρωµής και των 
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ηλεκτρονικών χρηµάτων ως άλλες µορφές πληρωµής, εξαρτάται από την 

εµπιστοσύνη στην ασφάλεια και την αξιοπιστία του συστήµατος και τον έλεγχο 

της ιδιαίτερης συναλλαγής. 
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