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Η παρούσα διπλωµατική εργασία γράφτηκε στα πλαίσια των υποχρεώσεων των 

τελειόφοιτων του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά 

Συστήµατα ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που διανύουν το τέταρτο και 

τελευταίο εξάµηνο του κύκλου σπουδών τους για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τους 

διπλώµατος. Στα πλαίσια της ολοένα αυξανόµενης ζήτησης για αποτελεσµατικότερες και 

ασφαλέστερες µεθόδους πληρωµής, αναπτύχθηκαν νέες µορφές χρήµατος, καθεµιά από 

τις οποίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.  

Αντικείµενο της εργασίας αποτελεί η µελέτη µίας νέας µορφής ηλεκτρονικής πληρωµής, 

του ηλεκτρονικού χρήµατος, το οποίο αρχίζει να χρησιµοποιείται ολοένα και πιο πολύ 

στην Ευρώπη, ενώ παραµένει ακόµα σχετικά άγνωστο στη χώρα µας. Ειδικότερα, 

πραγµατοποιείται µία ιστορική αναδροµή στις µορφές που είχε το χρήµα σε κάθε χρονική 

περίοδο, δίνονται επιγραµµατικά οι αιτίες για τις οποίες υπάρχει ανάγκη για µία νέα 

µορφή χρήµατος και εξετάζονται τα τεχνικά και νοµικά ζητήµατα µίας νέας µορφής 

πληρωµής, αυτή του ηλεκτρονικού χρήµατος.  

Αφορµή για την ενασχόληση µε το θέµα στάθηκαν αφενός η τριβή µε συσχετιζόµενα 

µαθήµατα κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών και αφετέρου η ολοένα και 

αυξανόµενη τάση στην Ευρώπη για χρήση του ηλεκτρονικού χρήµατος. Η διπλωµατική 

εργασία συγκεκριµενοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε µε την συνεργασία των επιβλεπόντων 

καθηγητών Ελευθέριου Σκαλίδη και Νικόλαου Πρωτόγερου.  

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2008 

 

Λεωνίδας Σ. Θεοδωρίδης 

Πρόλογος 
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1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Προτού αναλυθεί διεξοδικά το θέµα της ηλεκτρονικής πληρωµής µε ψηφιακό-

ηλεκτρονικό χρήµα, κρίνεται σκόπιµο να γίνει µία αναφορά στην διαχρονική αξία που 

έχει το χρήµα και τις µορφές που πήρε κατά την διάρκεια των αιώνων. 

Στις πρωτόγονες κοινωνίες, τη µορφή του χρήµατος είχαν τα ίδια τα προϊόντα και µε 

βάση την αξία τους γινόταν και οι διάφορες συναλλαγές. Τα προϊόντα αυτά είχαν 

διάφορες µορφές από θηράµατα µέχρι και συλλεκτικά ή χρήσιµα στην καθηµερινή ζωή 

αντικείµενα. Η αξία τους ήταν συνήθως ανάλογη µε την προσπάθεια που καταβλήθηκε 

για την απόκτηση τους. Είχε καθιερωθεί ένα ανταλλακτικό σύστηµα βάσει του οποίου ο 

παραγωγός (ή εφευρέτης) ενός προϊόντος αντάλλαζε τα επιπλέον προϊόντα µε προϊόντα 

άλλου παραγωγού και άλλης κατηγορίας. Το ανταλλακτικό αυτό σύστηµα είναι ο 

λεγόµενος αντιπραγµατισµός ο οποίος ορίζεται ως η άµεση εµπορική ανταλλαγή µεταξύ 

δύο ατόµων ή οργανισµών (ή και χωρών) του αγαθού Χ µε το αγαθό Ψ που στόχο έχει 

την ταυτόχρονη ικανοποίηση των προτιµήσεων (ή αναγκών) των συναλλασσόµενων 

µερών. 

Ταυτόχρονα µε την πρόοδο της οργάνωσης των κοινωνιών, αυξάνονταν και η ανάγκη για 

τον καθορισµό κάποιων συγκεκριµένων αξιών συναλλαγής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

ανταλλαγή προϊόντων ή ακόµα και υπηρεσιών που είναι πολύ διαφορετικές µεταξύ τους. 

Οι πρώτες σταθερές αξίες ήταν τα διάφορα πολύτιµα µέταλλα (χρυσός, ασήµι), τα 

Κεφάλαιο 1  

Εισαγωγή 
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εργαλεία και τα σιτηρά που είναι βασικό προϊόν για τη διατροφή, ανταλλαγή και το 

εµπόριο [7]. Η αξία κάθε µετάλλου προκύπτει καθαρά από την διαθεσιµότητα του (έτσι 

αν ο χρυσός βρισκόταν σε τεράστιες ποσότητες και παντού στον πλανήτη µας, θα είχε 

πιθανότατα µηδενική ή έστω πολύ µικρή αξία). 

Τα πρώτα αντικείµενα αξίας είχαν συµβολική αξία και σαν µέσο αναπαράστασης των 

χρηµάτων ήταν τα κογχύλια, στα οποία χρωστάνε και τα σηµερινά νοµίσµατα το 

στρογγυλό τους σχήµα. Η αρχή φαίνεται να έγινε από την Κίνα. Εκεί έγιναν και τα πρώτα 

µεταλλικά νοµίσµατα τα οποία κατασκευάζονταν από µέταλλα που δεν είχαν ιδιαίτερη 

αξία, ενώ είχαν και τρύπες στη µέση έτσι ώστε να µπορεί κάποιος να τα δένει µεταξύ 

τους. 

Σε αντίθεση µε την αρχαία Κίνα, στην αρχαία Ιωνία τα πρώτα νοµίσµατα ήταν από 

πολύτιµα µέταλλα τα οποία ήταν διακοσµηµένα µε παραστάσεις θεών και βασιλιάδων. 

Κατά την διάρκεια του χρόνου όλες οι πόλεις κράτη και οι αυτοκρατορίες (ρωµαική, 

περσική) έδωσαν µεγάλη σηµασία στην κοπή των νοµισµάτων τους. Η αξία των 

νοµισµάτων είναι διαχρονική και προκύπτει από την αξία του µετάλλου που αυτό 

περικλείει σε αντίθεση µε το χαρτονόµισµα που ενσωµατώνει δικαιώµατα και απαιτήσεις 

έναντι τρίτων (η αξία του χαρτιού φυσικά είναι σχεδόν µηδενική). Αυτό έχει ως συνέπεια 

αρκετοί να περιορίζουν την κυκλοφορία των νοµισµάτων που είναι κατασκευασµένα από 

σπάνια µέταλλα.  

Για παράδειγµα, στην Ελλάδα το παλαιό εικοσάρικο ήταν κατασκευασµένο από ασήµι µε 

αποτέλεσµα η άνοδος της αξίας του µετάλλου να είναι µεγάλη και σε συνδυασµό µε την 

απαξίωση της ονοµαστικής αξίας του εικοσάρικου (δηλαδή τις είκοσι δραχµές) εξαιτίας 

διαφόρων παραγόντων όπως ο πληθωρισµός, να οδηγεί σε κράτηση του από αρκετούς. 

Αυτό έπαψε να συµβαίνει µε την δηµιουργία του καινούργιου εικοσάρικου και την 

απόσυρση του παλαιού (κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και µε άλλα νοµίσµατα όπως το 

πενηντάρικο. 

Αργότερα στο µεσαίωνα εισάχθηκε η έννοια του χαρτονοµίσµατος – τραπεζογραµµάτιου 

το οποίο αποτελεί  χρεόγραφο που ενσωµατώνει απαίτηση του κοµιστή (δηλαδή του 

φορέα του) έναντι του εκδότη του χαρτονοµίσµατος. Η ευχρηστία που παρείχαν τα 

τραπεζογραµµάτια ήταν από τους βασικότερους λόγους που τα καθιέρωσε. Στην αρχή τα 

εξέδιδαν επίσηµες τράπεζες που ίδρυαν οι ηγεµόνες και αργότερα τα κράτη (και µερικές 

φορές οι εκκλησίες). Με αυτό τον τρόπο έγιναν εφικτές οι συναλλαγές µε 
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χαρτονοµίσµατα µεταξύ ατόµων παντελώς αγνώστων µεταξύ τους. 

Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, και συγκεκριµένα στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η 

αξία του χρήµατος έπαψε και επίσηµα να συνδέεται µε την αξία των µετάλλων. Μέχρι 

τότε το Αµερικανικό δολάριο ήταν µετατρέψιµο σε χρυσό (ακριβώς όπως τα υποσχετικά 

χαρτιά στο Ελβετικό χωριό ήταν µετατρέψιµα σε χρυσά νοµίσµατα). Η Κεντρική 

Τράπεζα των ΗΠΑ υποσχόταν ότι θα µετέτρεπε τα δολάρια όποιου ενδιαφερόταν σε 

χρυσό. Όµως η δυσµενής για τις ΗΠΑ εξέλιξη του πολέµου του Βιετνάµ, και τα τεράστια 

ποσά δολαρίων που κόστιζε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, κλόνισαν την παγκόσµια 

εµπιστοσύνη στο Αµερικανικό δολάριο.  

Τότε πολλοί ήταν εκείνοι που ενδιαφέρθηκαν να µετατρέψουν τα δολάρια που είχαν σε 

χρυσό (φοβούµενοι ότι η αξία του δολαρίου θα καταρρακωθεί). Η προοπτική να 

εξαντληθούν τα αποθέµατα χρυσού των ΗΠΑ τρόµαξε την τότε κυβέρνηση και 

αναγκάστηκε να ανακοινώσει την µη-µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα η αξία και του τελευταίου νοµίσµατος που αντιστοιχούσε σε 

αποθέµατα χρυσού (του δολαρίου) να αποσυνδεθεί από την αξία του µετάλλου. 

Τον ρόλο της έκδοσης και διαχείρισης των χαρτονοµισµάτων τον έχουν αναλάβει πλέον 

οι «Κεντρικές Τράπεζες». Η αποδοχή του νοµίσµατος που εκδίδεται σε µία χώρα είναι 

αναγκαστική από όλους τους φορείς και συναλλασόµενους µέσα σε αυτή τη χώρα, ενώ 

απαγορεύεται η συνύπαρξη άλλων νοµισµάτων στις εγχώριες συναλλαγές (η διατήρηση 

άλλων νοµισµάτων δεν απαγορεύεται εφόσον επιτρέπει συναλλαγές µε άλλες χώρες). 

Οι Κεντρικές Τράπεζες επωµίζονται και την «ευθύνη» να κρατούν την εµπιστοσύνη στο 

χρήµα ζωντανή και το χρηµατικό σύστηµα υγιές. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η ποσότητα 

των χαρτονοµισµάτων να είναι υπό έλεγχο και να υπάρχει µία εποπτεύουσα αρχή η οποία 

θα επιβλέπει τις δραστηριότητες των εµπορικών τραπεζών (π.χ. να µην είναι ανεξέλεγκτη 

η έκδοση δανείων).  

Όσο η Κεντρική Τράπεζα διεκπεραιώνει το έργο της µε επιτυχία, το νοµισµατικό 

σύστηµα δεν έχει ανάγκη τη µετατρεψιµότητα των χαρτονοµισµάτων σε χρυσό ή άλλα 

πολύτιµα µέταλλα. Αυτός ήταν και ο λόγος που το διεθνές χρηµατικό σύστηµα επιβίωσε 

χωρίς µεγάλα προβλήµατα µετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι καταργήθηκε η 

µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες για να λειτουργήσει ένα αγαθό ως χρήµα πρέπει να έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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• Σταθερή αξία 

• Να είναι δύσκολο στην πλαστογράφηση-παραποίηση 

• Να έχει υποδιαιρέσεις 

• Να µεταφέρεται εύκολα 

• Να είναι ανταλλάξιµο. Πρέπει το κάθε αγαθό να είναι ισοδύναµο – ανταλλάξιµο 

µε άλλο 

• Η µορφή του να είναι αποδεκτή από το σύνολο των ανθρώπων 

1.1  Ορισµός του χρήµατος 

Θα µπορούσαµε να ορίσουµε το χρήµα σαν ένα οποιοδήποτε εµπορεύσιµο αγαθό ή 

υπηρεσία που χρησιµοποιείται από µια κοινωνία ως υποκατάστατο αξίας, ένα µέσο 

ανταλλαγής, και µια µονάδα υπολογισµού. 

Το χρήµα είναι εµπόρευµα, που εκφράζει την κοινωνική αφηρηµένη εργασία, συνεπώς 

εκφράζει και τις σχέσεις παραγωγής των εµπορευµατοπαραγωγών. 

Για παράδειγµα, ο χρυσός σαν εµπόρευµα, σαν µέταλλο έχει τη δική του αξία χρήσης, µε 

την οποία ικανοποιεί ορισµένες τεχνικές ανάγκες (ιατρική κλπ.). Σαν γενικό ισοδύναµο, 

σαν χρήµα, ο χρυσός ικανοποιεί την κοινωνική ανάγκη της εµπορευµατικής παραγωγής - 

να εκφράζει την αξία όλων των εµπορευµάτων. 

Αυτή η ιδιότητα του χρυσού σαν χρήµατος είναι η δεύτερη, κοινωνική αξία χρήσης του. 

Η αξία του χρυσού σαν χρήµατος εκφράζεται στην αξία χρήσης των άλλων 

εµπορευµάτων. 

Άλλωστε, το χρήµα είναι: «εµπόρευµα όλων των εµπορευµάτων» [8]. 

Η ουσία του χρήµατος συνίσταται: 

α) στο ότι είναι µέσο αποτίµησης της αξίας του κάθε εµπορεύµατος, 

β) στο ότι είναι αυθόρµητος υπολογιστής της κοινωνικής εργασίας των ατοµικών 

παραγωγών, 

γ) στο ότι κάτω από ορισµένες ιστορικές συνθήκες γίνεται µέσο εκµετάλλευσης των 

εργαζοµένων. 

1.2  Ορισµός του ηλεκτρονικού χρήµατος 

Ως ηλεκτρονικό χρήµα νοείται το σύνολο των αποθηκευµένων µονάδων αξίας στις 

λεγόµενες «έξυπνες κάρτες» (smart cards) και σε σκληρούς δίσκους, που συνδυάζουν τα 

πλεονεκτήµατα τόσο του µετρητού όσο και του λογιστικού χρήµατος. Με τον όρο 
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ηλεκτρονικό χρήµα περιγράφουµε τα «νοµίσµατα» που έχουν σχεδιαστεί ψηφιακά από 

έναν οργανισµό-εκδότη µε τη βοήθεια ισχυρής κρυπτογράφησης και διατίθενται 

αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής µετάδοσης  σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, χωρίς τη 

µεσολάβηση υλικού µέσου. 

Το ηλεκτρονικό χρήµα είναι νόµισµα σε ηλεκτρονική µορφή που διακινείται εκτός του 

συνήθους δικτύου κυκλοφορίας χρήµατος (χαρτονοµίσµατα, κέρµατα, επιταγές, 

πιστωτικές κάρτες) και αντικαθιστά τα «συµβατικά» µετρητά. Αναλυτικότερα, ένα 

συγκεκριµένο ποσό αληθινών χρηµάτων ανταλλάσσεται µε «κυβερνονοµίσµατα». Τα 

τελευταία µπορούν να αποθηκευτούν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του εκδότη, των 

συναλλασσόµενων ή ακόµα και σε έξυπνες κάρτες (smart cards). 

Οι χρήστες εφοδιάζονται µε το κατάλληλο λογισµικό  (client software) για τους 

υπολογιστές τους και µπορούν να ανταλλάσουν χρήµατα µε έναν άλλο χρήστη 

ηλεκτρονικού χρήµατος µέσω του Internet ή µε έµπορο λιανικής που δέχεται ψηφιακό 

χρήµα. Συνεπώς, µπορούµε να πούµε ότι το ηλεκτρονικό χρήµα είναι ένας µηχανισµός 

πληρωµών αποθηκευµένης ή προπληρωµένης αξίας που βρίσκεται στην άµεση διάθεση 

και κατοχή του καταναλωτή σε διάφορες µορφές όπως κάρτα µε ολοκληρωµένο 

κύκλωµα ή λογισµικό αποθηκευµένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ηλεκτρονική αξία 

είναι δυνατό να µεταφερθεί κατευθείαν για αγορές µέσω σηµείων πωλήσεως ή µέσω του 

διαδικτύου. Είναι δηλαδή ένα µέσο πληρωµής γενικής χρησιµότητας και πολλαπλής 

λειτουργικότητας. 

Παράδειγµα ψηφιακού χρήµατος, το οποίο θα αναλυθεί και σε επόµενο κεφάλαιο, είναι η 

υπηρεσία PayPal. Το ψηφιακό χρήµα µπορεί να φανεί χρήσιµο σε ανθρώπους που δεν 

έχουν (ή δεν θέλουν να έχουν) πιστωτικές κάρτες και επιθυµούν να κάνουν αγορές µέσω 

του Ιστού.  

1.3  ∆οµή της εργασίας 

Οι ηλεκτρονικές πληρωµές ξεκίνησαν από το 1918, όταν τα πολιτειακά υποκαταστήµατα 

της οµοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των Η.Π.Α. άρχισαν τη µεταξύ τους µεταφορά 

χρήµατος µέσω του τηλέγραφου. Σε αυτό το σηµείο γίνεται και η πρώτη διάκριση µεταξύ 

των ηλεκτρονικών πληρωµών: στα συστήµατα πληρωµών µεγάλων ποσών, τα οποία 

χρησιµοποιούνται για τις µη καταναλωτικές συναλλαγές και για συναλλαγές µεγάλης 

αξίας και τα συστήµατα πληρωµών µικροποσών τα οποία αφορούν τις συναλλαγές των 

καταναλωτών και των (σχετικά) µικρών επιχειρήσεων. 
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Σκοπός της εργασίας είναι να µελετηθεί µία νέα µορφή ηλεκτρονικής πληρωµής (που 

απευθύνεται στους καταναλωτές), το ηλεκτρονικό χρήµα.  

Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας κρίθηκε σκόπιµο να εξεταστούν τα διάφορα 

θέµατα του ηλεκτρονικού χρήµατος αρχικά από τεχνική σκοπιά. Προτείνονται κάποιες 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διάφορες εκδοχές του ηλεκτρονικού χρήµατος 

προκειµένου να έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσουν στην αγορά έναντι 

των υπολοίπων. Εξετάζονται οι 2 κατηγορίες του ηλεκτρονικού χρήµατος, το ανώνυµο 

και το υπογεγραµµένο ηλεκτρονικό χρήµα από τεχνική σκοπιά και έπειτα επισηµαίνεται 

το πώς το ανώνυµο ηλεκτρονικό χρήµα µπορεί να συνεισφέρει στο «ξέπλυµα βρώµικου 

(ηλεκτρονικού) χρήµατος». Στο κεφάλαιο που παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό χρήµα από 

νοµική σκοπιά, διατυπώνονται κάποιες προτάσεις σχετικά µε τα νοµικά κενά που 

υπάρχουν και στη βοήθεια που προσφέρει η τεχνολογία στο ευκολότερο ξέπλυµα. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα διάφορα νοµικά ζητήµατα που προκύπτουν από τη 

χρήση της νέας µορφής πληρωµής και παρουσιάζονται οι τρόποι µε τους οποίους τα 

διάφορα τεχνολογικά επιτεύγµατα µπορούν να βοηθήσουν ή να δυσχεράνουν την 

επίλυση τους. 

Η ανάπτυξη και η διάδοση του ηλεκτρονικού χρήµατος συνοδεύεται από µία σειρά 

προβληµάτων που αφορούν τους κοινά αποδεκτούς τρόπους εξακρίβωσης της 

αυθεντικότητας και της προστασίας των καταναλωτών, των χρηστών, των διαδικασιών 

επίλυσης των διαφορών και της εν γένει φερεγγυότητας του συστήµατος.  

Τα προβλήµατα αυτά άπτονται νοµικών και οικονοµικών ζητηµάτων, σχετικών µε τόσο 

µε τη εποπτεία και τη ρύθµιση του συστήµατος, όσο και µε τις επιδράσεις που θα έχει 

στο κατεστηµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και ιδιαίτερα στις τράπεζες. 

Στο κεφάλαιο που παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό χρήµα από νοµική άποψη επιχειρείται 

µία απαρίθµηση των κυριότερων προβληµάτων που ανακύπτουν, τις λύσεις που έχουν 

δοθεί τόσο από την Ελληνική όσο και από την Κοινοτική νοµοθεσία και όπου υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης γίνονται διάφορες προτάσεις για την εξάλειψη των «κενών» που 

υπάρχουν. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή και στην σοβαρότερη παρενέργεια του 

ηλεκτρονικού χρήµατος που δεν είναι άλλη από το ξέπλυµα χρήµατος.  
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2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωµών έχουµε να αντιµετωπίσουµε πολύπλοκα 

προβλήµατα που δεν τα είχαµε φανταστεί όταν αναπτύχθηκαν τα πρώτα συστήµατα 

ηλεκτρονικών πληρωµών. Η πιο σηµαντική πηγή προβληµάτων είναι η ασφάλεια. Θα 

πρέπει καταρχήν να εξετάσουµε τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού χρήµατος έτσι 

ώστε να κατανοήσουµε τα τεχνικά ζητήµατα που προκύπτουν και να εξετάσουµε τους 

πιθανούς τρόπους αντιµετώπισης τους. Όπως θα δούµε και στη συνέχεια, επειδή τα 

προβλήµατα ήταν πολλά, αναπτύχθηκαν διάφορα είδη ηλεκτρονικού χρήµατος καθένα 

από τα οποία προσπαθεί να εδραιωθεί στην παγκόσµια οικονοµία και να εκτοπίσει τα 

υπόλοιπα. [6] 

2.1  Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού χρήµατος 

Γίνονται προσπάθειες από πολλούς εκδότες να πραγµατοποιηθούν ηλεκτρονικές 

πληρωµές χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικό χρήµα. Αν και παρουσιάζουν αρκετές διαφορές 

µεταξύ τους είναι κοινά αποδεκτό ότι κάθε υλοποίηση πρέπει να έχει ορισµένα 

χαρακτηριστικά προκειµένου να είναι αυτή που θα συγκεντρώσει τις µεγαλύτερες 

πιθανότητες επικράτησης έναντι των άλλων. 

Υπάρχει µία ταύτιση µεταξύ των απόψεων των εκδοτών ως προς τα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει το ηλεκτρονικό χρήµα και τα οποία είναι: 

Κεφάλαιο 2  

Τεχνικά ζητήµατα 
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1. Ευρεία αποδοχή (ύπαρξη πολλών σηµείων που αποδέχονται το ηλεκτρονικό 

χρήµα ως µέσο πληρωµής) και δυνατότητα µετασχηµατισµού (από µια µορφή σε 

µια άλλη π.χ. από ηλεκτρονικές µονάδες σε µετρητά). Σε αντίθεση µε τα 

«µονολειτουργικά» συστήµατα, όπως οι αποθηκευµένες στις τηλεκάρτες µονάδες 

που µπορούν να εξαργυρωθούν µόνο από τον ίδιο τον εκδότη τους, οι 

ηλεκτρονικές µονάδες µπορούν γενικά να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές των εκδοτών τους και σύµφωνα µε την τεχνολογία που διαθέτουν 

για την διεκπεραίωση των πληρωµών. 

2. Ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας  

3. Ανωνυµία: Υπάρχουν µερικοί αγοραστές που θα ήθελαν να διατηρήσουν την 

ανωνυµία τους. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να στραφούν σε συστήµατα 

ηλεκτρονικής πληρωµής που υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των υλοποιήσεων συστηµάτων ηλεκτρονικής πληρωµής 

µε ηλεκτρονικό χρήµα έχουν αυτή την δυνατότητα.  

4. Απεριόριστη διάρκεια (να µην έχει ηµεροµηνία λήξεως µετά το πέρας της οποίας 

θα πάψει να έχει αξία)  

5. Αµφίδροµη κινητικότητα (κάθε κάτοχος να µπορεί να αποκτήσει και να δώσει 

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

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

δυνατότητα συναλλαγών και κάθε είδους πληρωµών µεταξύ όλων των 

οικονοµικών µονάδων π.χ. µεταφορές χρηµάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη, από 

επιχείρηση σε επιχείρηση, από επιχείρηση σε ιδιώτη κτλ.)  

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

ο κάτοχος). Υπάρχουν πωλητές που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωµές µόνο για 

αγορές εντός κάποιου εύρους χρηµάτων. Γι’ αυτό το λόγο µία µορφή ηλεκτρονική 

µορφή πληρωµής (όπως το ψηφιακό χρήµα) που θέλει να γίνει ευρέως αποδεκτή 

θα πρέπει να µπορεί να διαχειριστεί όλες τις τιµές ανεξαρτήτως ύψους. Με αυτό 

τον τρόπο το ηλεκτρονικό χρήµα καθιστά οικονοµικά αποδοτικές πολλές 

προσφορές µέσω διαδικτύου, οι οποίες µέχρι σήµερα µπορούσαν µόνο εν µέρει να 

χρηµατοδοτηθούν από τα διαφηµιστικά έσοδα, όπως για παράδειγµα η αναζήτηση 

επιµέρους ειδήσεων µίας on line εφηµερίδας. 

7. Ευκολία στη καθηµερινή του χρήση ως µέσου συναλλαγών (να είναι αποδεκτό 

χωρίς πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες κτλ.) 
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8. Η αντοχή του στο χρόνο (προστασία από πληθωρισµό, υποτίµηση κτλ.). Μία 

άλλη χρήση που θα πρέπει να έχει το ηλεκτρονικό χρήµα είναι να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο αποθεµατοποίησης του πλούτου και να διατηρεί για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα την αρχική του αξία. 

9. ∆ιάφορες χρεώσεις στις συναλλαγές: Η χρέωση θα πρέπει να είναι όσο πιο µικρή 

γίνεται προκειµένου ο έµπορος να έχει τη διάθεση να υποστηρίξει τον 

συγκεκριµένο τύπο ηλεκτρονικής πληρωµής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

χρέωσης αποτελεί η πληρωµή µε πιστωτική κάρτα. Σε αυτήν την περίπτωση εκτός 

από κάποιο σταθερό κόστος για την χρήση αυτού του είδους της πληρωµής 

παρακρατείται από τον πωλητή και το 3% της αξίας του αγαθού ή της υπηρεσίας. 

Σε σύγκριση µε τα συνηθισµένα συστήµατα πληρωµών όπως τα δίκτυα 

πιστωτικών καρτών, προκύπτουν σηµαντικές µειώσεις στο κόστος που 

υπολογίζονται για την αµερικάνικη αγορά σε 0,70$ για κάθε συναλλαγή που 

γίνεται µέσω πιστωτικής κάρτας.   

10. Η δυσκολία στην παραγωγή πλαστών αντιτύπων του. Όπως και στο συµβατικό 

χρήµα, έτσι και στο ηλεκτρονικό δεν είναι δυνατό να παραχθεί ηλεκτρονικό 

χρήµα που να µην είναι δυνατό να πλαστογραφηθεί. Το θέµα είναι πόσο δύσκολη 

είναι η δυνατότητα κατασκευής πλαστού ηλεκτρονικού χρήµατος. Η αύξηση του 

βαθµού δυσκολίας επιτυγχάνεται µε τη χρήση διάφορων µεθόδων ή συνδυασµό 

αυτών όπως είναι οι ηλεκτρονικές υπογραφές, τα ψηφιακά πιστοποιητικά, ειδικές 

συσκευές ανάγνωσης και µεταφοράς ηλεκτρονικού χρήµατος καθώς επίσης και η 

κρυπτογραφία. 

2.2  Ανωνυµία ηλεκτρονικού χρήµατος 

Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτρονικού χρήµατος, το υπογεγραµµένο και το ανώνυµο 

ηλεκτρονικό χρήµα. Το υπογεγραµµένο χρήµα ενσωµατώνει πληροφορίες σχετικά µε το 

ποιος ήταν ο αρχικός κάτοχος του, όπως επίσης και οι µετέπειτα κάτοχοι του. Ο τρόπος 

λειτουργίας του είναι παρόµοιος µε αυτόν των πιστωτικών καρτών, δίνοντας την 

δυνατότητα στην τράπεζα να παρακολουθήσει την πορεία του κατά την διάρκεια ζωής 

τους από τον έναν κάτοχο στον άλλο.  

Σε αντίθεση µε το υπογεγραµµένο ηλεκτρονικό χρήµα, το ανώνυµο λειτουργεί όπως τα 

συµβατικά µετρητά. Το ανώνυµο χρήµα κάνει χρήση αριθµηµένων (για έλεγχο) αλλά 

ανώνυµων τραπεζικών λογαριασµών και µε τις λεγόµενες εικονικές υπογραφές (blind 
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signatures). Οι τελευταίες είναι και αυτές που εγγυώνται την αυθεντικότητά του, αλλά 

που ανήκουν στην τράπεζα και όχι σε συγκεκριµένα άτοµα. Σ’ αυτό το µοντέλο µπορούν 

να απολαµβάνουν ανωνυµίας οι πελάτες/καταναλωτές, αλλά όχι οι πωλητές/έµποροι. 

Χρησιµοποιώντας τα λεγόµενα «τυφλωµένα νοµίσµατα» (blinded coins) ο καταναλωτής 

µπορεί να αποκτήσει ψηφιακό χρήµα µε µοναδικό σειριακό αριθµό από τον εκδότη, χωρίς να 

επιτρέπεται στον τελευταίο να δηµιουργήσει εγγραφή µε το σειριακό αριθµό του 

ηλεκτρονικού νοµίσµατος (δεν επιτρέπεται η αντιστοίχηση ηλεκτρονικού χρήµατος µε τον 

καταναλωτή). Αυτό αφαιρεί την δυνατότητα από τον εκδότη να γνωρίζει τον λογαριασµό 

προέλευσης του χρήµατος. Αν και ο εκδότης έχει άγνοια για το σειριακό αριθµό του 

ηλεκτρονικού νοµίσµατος, η µοναδικότητα του διασφαλίζει ότι ο καταναλωτής δεν πρόκειται 

να ξοδέψει το νόµισµα δύο φορές. Όπως και στη 1η περίπτωση (υπογεγραµµένο χρήµα), η 

τράπεζα υπογράφει τον αριθµό µε το µυστικό κλειδί της. 

Συγκεκριµένα, η διαδικασία δηµιουργίας «τυφλωµένων» νοµισµάτων είναι η εξής: Ο πελάτης 

της τράπεζας κάνει ένα αίτηµα στην τράπεζα για ηλεκτρονικό χρήµα και η τελευταία 

αποσύρει το αντίστοιχο ποσό από τον λογαριασµό και το µετατρέπει σε µορφή ηλεκτρονικού 

χρήµατος. Στη συνέχεια το λογισµικό του πελάτη παράγει έναν τυχαίο σειριακό αριθµό 100 

ψηφίων για κάθε ηλεκτρονικό νόµισµα. Το µεγάλο µέγεθος του τυχαίου παραγόµενου 

σειριακού αριθµού διασφαλίζει µε µεγάλη πιθανότητα ότι θα είναι µοναδικός για κάθε 

ηλεκτρονικό νόµισµα. Ακολουθεί η «τύφλωση» των νοµισµάτων µε τον πολλαπλασιασµό του 

αριθµού αυτού µε έναν τυχαίο συντελεστή. Τέλος ο πελάτης υπογράφει τα νοµίσµατα µε το 

ιδιωτικό του κλειδί, τα κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί της  τράπεζας και όταν 

πραγµατοποιήσει µία πληρωµή αυτά αποστέλλονται στην συµβαλλόµενη τράπεζα. 

Όταν η τράπεζα λάβει τα νοµίσµατα µετά από την πραγµατοποίηση κάποιας πληρωµής, τα 

αποκρυπτογραφεί µε το ιδιωτικό της κλειδί και εµφανίζει την αξία που αυτά περιέχουν. Στην 

συνέχεια τα κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του πελάτη της και τα στέλνει σε αυτόν. Ο 

τελευταίος τα αποκρυπτογραφεί µε το ιδιωτικό του κλειδί και τα διαιρεί µε τον συντελεστή 

που αρχικά τα είχε πολλαπλασιάσει. 

Με την διαδικασία της «τύφλωσης» η τράπεζα/εκδότης δεν µπορεί να ξέρει από ποιον 

λογαριασµό της ή από ποιον πελάτη της (σε περίπτωση που αυτός καταβάλει τα χρήµατα σε 

µετρητά) αποσύρθηκαν τα χρήµατα. Συνεπώς, η τράπεζα δεν µπορεί να γνωρίζει τον χρόνο ή 

τον τόπο που ο πελάτης πραγµατοποίησε µία πληρωµή.  
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Μία σηµαντική οµοιότητα του ηλεκτρονικού χρήµατος µε τα µετρητά είναι η ανωνυµία, 

δεδοµένου ότι δεν απαιτείται άνοιγµα λογαριασµού σε πιστωτικό ίδρυµα και ότι οι 

χρήστες/καταναλωτές µπορούν να αγοράζουν αγαθά µέσω του ηλεκτρονικού χρήµατος 

µε τον ίδιο τρόπο όπως όταν χρησιµοποιούν µετρητά, µη αποκαλύπτοντας στον πωλητή 

τα στοιχεία της ταυτότητας τους ή χωρίς να επιδεικνύουν κάποιο δηµόσιο έγγραφο που 

να πιστοποιεί την ταυτότητα και. τα στοιχεία τους. Επιπλέον η δυνατότητα ανωνυµίας και 

µη ανίχνευσης, µέσω των τυφλών νοµισµάτων, καθιστά το (συµβατικό) εποπτικό ίχνος 

αόρατο. Ενόψει αυτών των δεδοµένων, οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού χρήµατος -όπως θα 

εξετάσουµε και στη σχετική ενότητα για το ξέπλυµα ηλεκτρονικού χρήµατος- υπόκεινται 

στις διατάξεις του νοµοθετικού καθεστώτος για την προστασία του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα από τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. 

2.3 Τρόπος λειτουργίας – απόκτησης ηλεκτρονικού χρήµατος 

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού χρήµατος µπορούµε να 

υποστηρίξουµε ότι  το ηλεκτρονικό χρήµα είναι η ψηφιακή εκδοχή του χάρτινου 

χρήµατος. Ο πελάτης αποκτά ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι το οποίο συνήθως είναι 

µία ειδική ηλεκτρονική κάρτα, πληρώνοντας τα αντίστοιχα µετρητά στην εκδότρια 

τράπεζα. Ο πελάτης λαµβάνει ένα κωδικοποιηµένο αριθµό 64-bit για κάθε 5 cent 

που µετατρέπονται σε ηλεκτρονικά µετρητά (υπογραµµένα µε το ιδιωτικό κλειδί 

της τράπεζας). και τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή 

του χρήστη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µετρητά αυτά µπορούν να µεταφερθούν 

και σε µία έξυπνη κάρτα προκειµένου οι συναλλαγές να µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν και χωρίς τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.   

Στις παραπάνω περιπτώσεις ηλεκτρονικής πληρωµής ο έµπορος – αποδέκτης 

των ψηφιακών µετρητών αφαιρεί το ποσό από την κάρτα µεταφέροντας το στο 

δικό του ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Στην συνέχεια ο έµπορος εισπράττει τα χρήµατα 

του από την συνεργαζόµενη τράπεζα. Η διαδικασία που ακολουθείται φαίνεται και 

στο παρακάτω διάγραµµα: 
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∆ιάγραµµα 1: Αναπαράσταση πληρωµής µε ψηφιακά µετρητά 

2.4 Είδη ηλεκτρονικού χρήµατος 

Επειδή το ηλεκτρονικό χρήµα βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο και δεν γνωρίζουµε 

ακριβώς τι ανάγκες πρόκειται να ικανοποιήσει, κάθε εκδότης - τράπεζα αναπτύσσει τη 

δική του εκδοχή ηλεκτρονικού χρήµατος ανάλογα µε τις εκτιµήσεις του για το µέλλον ή 

την τεχνογνωσία που έχει για να προσφέρει υποστήριξη στο νέο του προϊόν. Αν κάνουµε 

µία σύγκριση µε το παρόν του χρήµατος, µπορούµε εύκολα να διαπιστώσουµε ότι στην 

«πραγµατική» οικονοµία υπάρχουν πολλά είδη χρήµατος, καθένα από τα οποία 

εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες όπως η ανωνυµία, η αποδοχή από την αγορά, η 

ασφάλεια καθώς επίσης και το κόστος συναλλαγών. Μία εκτίµηση που µπορούµε να 

κάνουµε είναι ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και µε το ηλεκτρονικό χρήµα, δηλαδή ότι θα 

συνυπάρχουν πολλά είδη ηλεκτρονικού χρήµατος καθένα από το οποίο θα εξυπηρετεί 

διαφορετικές ανάγκες.[5] Η πρωτοπόρος εταιρεία στο ηλεκτρονικό χρήµα ήταν η 

digicash,  η οποία δεν λειτουργεί πλεόν [9]. Οι εκδοχές του ηλεκτρονικού χρήµατος που 

κατέχουν την πλειοψηφία στην αγορά είναι η υπηρεσία PayPal και η έξυπνη κάρτα 

Mondex ενώ συνυπάρχουν και άλλες εκδοχές µε µικρότερο µερίδιο αγοράς όπως η 

CyberCash, η Millicent, η Proton, η eMoneyMail, η BillPoint, η Payme.com (Citybank), 

η PayTrust και η Propay.  

2.4.1 Το σύστηµα ηλεκτρονικής πληρωµής PayPal 

Το PayPal είναι µία online υπηρεσία διαχείρισης χρηµάτων. Οι πελάτες του Paypal έχουν 

τη δυνατότητα να στείλουν, λάβουν και να έχουν αποθηκευµένα χρήµατα σε 17 

Τράπεζα 

 
Πελάτης 

 
Έµπορος 

1. Έκδοση ψηφιακών 
µετρητών 

2. Αποστολή 
ψηφιακών µετρητών 

3. Εξαργύρωση 
ψηφιακών µετρητών 
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διαφορετικά είδη νοµισµάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η απέναντι πλευρά 

που θα λάβει ή στείλει τα χρήµατα να διατηρεί λογαριασµό στο Paypal. Η υπηρεσία είναι 

η πιο διαδεδοµένη και χρησιµοποιείται για ασφαλείς συναλλαγές µέσω του Internet. Η 

υπηρεσία Paypal διαχειρίζεται περισσότερους από 155 εκατοµµύρια λογαριασµούς και 

κάνει συναλλαγές σε 103 αγορές [11]. 

Εντυπωσιακό είναι ακόµη το γεγονός ότι η υπηρεσία Paypal είναι εντελώς δωρεάν για 

τους χρήστες, αρκεί να µην ξεπεράσουν ορισµένα χρηµατικά όρια. Γενικά, δεν υπάρχουν 

καθορισµένες εισφορές και η εισφορά που πληρώνουµε στο PayPal για την αποδοχή 

µετρητών βασίζεται στο µηνιαίο όγκο κινήσεων το µήνα. Ειδικότερα, υπάρχουν τριών 

ειδών λογαριασµοί: 

Προσωπικός (Personal): Για προσωπική χρήση. ∆εν µπορείτε να δεχθείτε πληρωµές 

µέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, αλλά η αποστολή και λήψη χρηµάτων είναι 

ελεύθερη. 

Premier: Για αγορές και πωλήσεις κάτω από το δικό σας όνοµα. Μπορείτε να 

αποστείλετε πληρωµές δωρεάν ενώ η αποδοχή χρηµάτων πραγµατοποιείται µε χαµηλές 

προµήθειες. 

Επιχειρηµατικός (Business): Απευθύνεται σε επιχειρήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα 

πρόσθεσης των ονοµάτων τους σε λογαριασµούς των πελατών τους που χρησιµοποιούν 

το PayPal. Η αποστολή χρηµάτων είναι δωρεάν, ενώ για την αποδοχή πληρωµών 

υπάρχουν µικρές χρεώσεις. 

 

Για να ενισχύσει την ασφάλεια και να προσελκύσει ακόµα και τους πιο καχύποπτους 

υποψήφιους πελάτες η Paypal εισήγαγε το 2007 µία επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, το 

«κλειδί ασφαλείας» (security key). Το   κλειδί ασφαλείας δεν είναι τίποτα παραπάνω από 

µία συσκευή που ενισχύει την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εισαγωγής µας (log in) στο 

σύστηµα. Εισάγουµε το όνοµα µας, το κωδικό µας και έπειτα πατάµε το κουµπί που έχει 

επάνω της η συσκευή και παράγεται ένας εξαψήφιος κωδικός που θα πρέπει να τον 

εισάγουµε επίσης προκειµένου να ολοκληρωθεί η εισαγωγή µας στο σύστηµα. Σε 

περίπτωση απώλειας της συσκευής, η εισαγωγή µπορεί να γίνει εισάγοντας τον αριθµό 

του τραπεζικού µας λογαριασµού ή της πιστωτικής µας κάρτας. Η διαδικασία εισαγωγής 

του εξαψήφιου κωδικού φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 2: Η συσκευή ασφαλείας του Paypal. 

 
 
Αν και το Paypal κατέχει ένα σηµαντικό ποσοστό στις υπηρεσίες on line διαχείρισης 

χρηµάτων υπάρχουν κάποια σηµεία που θα πρέπει να προσεχθούν από τους χρήστες 

προκειµένου να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.  

Το πρώτο σηµείο που θα πρέπει να προσέξει κάποιος είναι ο επίσηµος αριθµός της 

τηλεφωνικής βοήθειας που αναζητούν οι χρήστες όταν αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα 

µε την υπηρεσία. Υπάρχουν πολλά site και forum στο διαδίκτυο που δηµοσιεύουν 

ψεύτικους αριθµούς τηλεφωνικής βοήθειας. Όταν οι χρήστες επικοινωνήσουν, οι 

τηλεφωνητές που τους υποδέχονται τους παρουσιάζονται σαν να είναι η επίσηµη βοήθεια 

της Paypal και προσπαθούν να τους αποσπάσουν τα στοιχεία του προσωπικού τους 

λογαριασµού. Σε περίπτωση που οι χρήστες είναι ανυποψίαστοι και δώσουν τα στοιχεία 

και το κωδικό τους, οι επιτήδειοι µπαίνουν στο λογαριασµό τους και εκµεταλλεύονται τα 

διαθέσιµα χρήµατα µε κάθε πιθανό τρόπο.  

Ένα ακόµα σηµείο προσοχής είναι το τι συµβαίνει στην περίπτωση που ένας χρήστης 

πληρώνει στο PayPal αλλά δεν παραλαµβάνει ποτέ ένα προϊόν. Στην περίπτωση που 

πραγµατοποιηθεί η πληρωµή µε πιστωτική κάρτα ο χρήστης πρέπει να κάνει τις ενέργειες 

εκείνες που θα έκανε και την περίπτωση που θα πλήρωνε απ’ ευθείας µε την πιστωτική 

του χωρίς τη χρήση της PayPal : θα πρέπει να πάει στην τράπεζα για να δηλώσει ότι δεν 

παρέλαβε ποτέ το προϊόν και να ζητήσει την επιστροφής της χρέωσης του ποσού στην 

κάρτα. Σε περίπτωση που πραγµατοποιήσει την πληρωµή χρησιµοποιώντας ηλεκτρονική 

επιταγή ή τα χρήµατα της PayPal, τότε θα πρέπει να πάει σε ένα αστυνοµικό τµήµα και 
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να καταθέσει µήνυση για απάτη και κλοπή. Στη συνέχεια, αναλαµβάνει  η αστυνοµία τη 

διερεύνηση της υπόθεσης. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση διένεξης µε την υπηρεσία, ο 

χρήστης θα πρέπει να διεκδικεί το δίκιο του καταφεύγοντας στις αρχές της χώρας όπου 

βρίσκεται προκειµένου αυτές να διευθετήσουν το θέµα,  

2.4.2 Η έξυπνη κάρτα Mondex 

 
Η κάρτα Mondex αναπτύχθηκε στην Αγγλία (τράπεζα Westminster) το 1990 µε την 

προοπτική να αποθηκεύει ηλεκτρονικά µετρητά ή να χρησιµοποιείται σαν ένα εικονικό 

ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Από το 1997 το πλειοψηφικό πακέτο µετοχών της Mondex 

ανήκει στην Mastercard. Ο πυρήνας του συστήµατος είναι ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι µε 

τη µορφή κάρτας ολοκληρωµένου κυκλώµατος, στην οποία µπορούν να αποθηκευτούν 

νοµίσµατα διαφορετικής αξίας. Τα χρηµατικά υπόλοιπα αυτών των καρτών µπορούν να 

µεταβιβαστούν σε άλλες κάρτες µε τη βοήθεια µίας µικρής συσκευής εγγραφής και 

ανάγνωσης. Οι συσκευές αυτές είναι γνωστές και σαν πορτοφόλια Mondex (Mondex 

wallet). Αποτελούνται από δύο υποδοχές στις οποίες συνδέονται οι κάρτες Mondex (από 

τις οποίες θα πραγµατοποιηθεί η µεταφορά χρηµάτων), ένα πληκτρολόγιο και µία οθόνη. 

Η κάρτα Mondex µπορεί να εισαχθεί σε µηχάνηµα ανάγνωσης που συνδέεται µε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και αφού διαβαστεί η αποθηκευµένη σ’ αυτήν αξίας να 

µεταβιβαστεί στη συνέχεια µέσω του διαδικτύου, χωρίς την ανάµειξη τράπεζας. Με αυτό 

τον τρόπο πραγµατοποιούνται και οι συναλλαγές µέσω διαδικτύου. Ο χρήστης αφού 

επιλέξει ότι θα πληρώσει µε κάρτα Mondex εισάγει την κάρτα του στο µηχάνηµα που 

είναι συνδεµένο µε τον προσωπικό του υπολογιστή και περιµένει την µεταφορά των 

χρηµάτων του στην κάρτα του εµπόρου/πωλητή που είναι συνδεµένη σε ένα αντίστοιχο 

µηχάνηµα από την απέναντι πλευρά. Σε περίπτωση που η πληρωµή γίνει εκτός 

διαδικτύου τότε ο πελάτης εισάγει την κάρτα στο µηχάνηµα του εµπόρου/πωλητή. 

Τα πλεονεκτήµατα της κάρτας είναι η ασφάλεια στη χρήση της, το γεγονός ότι µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για αγορές οποιουδήποτε ύψους, η αµεσότητα των αγορών (δεν υπάρχει 

αναµονή για πιστοποίηση της κάρτας) και ότι σε αντίθεση µε τις άλλες κάρτες (όπως οι 

πιστωτικές) δεν µπορεί να υπάρξει υπέρβαση στο ποσό των αγορών από εκείνο που είναι 

αποθηκευµένο στην κάρτα. Η ασφάλεια στις συναλλαγές βασίζεται στην αρχιτεκτονική 

της κάρτας. Για λόγους ασφαλείας, χρησιµοποιείται η τεχνική των ψηφιακών υπογραφών 

οι οποίες παράγονται από τη συσκευή του πελάτη και αναγνωρίζονται από την απέναντι 
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συσκευή του εµπόρου. Η ψηφιακή υπογραφή διασφαλίζει ότι κανείς δεν µπορεί να 

εισχωρήσει ανάµεσα στις δύο συσκευές κατά τη διάρκεια της ταυτοποίησης και της 

συναλλαγής. Η παραπάνω διαδικασία διασφαλίζει και ότι τα χρήµατα θα φτάσουν στον 

προβλεπόµενο παραλήπτη και έτσι αποφεύγεται τυχόν διαρροή χρηµάτων προς τρίτους 

χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισµού. 

Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα της κάρτας Mondex είναι η ασφάλεια που παρέχει στην 

αποθήκευση των προσωπικών και ευαίσθητων δεδοµένων. Αυτό συµβαίνει διότι στην 

ουσία είναι µία έξυπνη κάρτα. Οι έξυπνες κάρτες είναι ένα ολοκληρωµένο και αυτούσιο 

σύστηµα, του οποίου η λειτουργία δεν εξαρτάται από εξωτερικά και πιθανώς κακόβουλα 

στοιχεία. Η µετάβαση στις έξυπνες κάρτες θα έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στη 

διευκόλυνση αλλά και στην διασφάλιση των υπηρεσιών οι οποίες τις συνοδεύουν. 

Το πιο σηµαντικό µειονέκτηµα των συναλλαγών µε την κάρτα Mondex είναι ότι οι 

συναλλαγές αυτές δεν είναι αληθινά ανώνυµες. Σε αντίθεση µε τις προπληρωµένες 

τηλεφωνικές κάρτες, οι οποίες και στηρίζονται επίσης στην τεχνολογία των έξυπνων 

καρτών, δεν είναι δυνατή η αγορά µίας κάρτας Mondex χωρίς αποκάλυψη της 

ταυτότητάς µας. Κάθε κάρτα έχει έναν µοναδικό αριθµό αναγνώρισης µέσω του οποίου 

οι ιδιοκτήτες µπορούν εύκολα να προσδιοριστούν. Προς το παρόν κάθε κάρτα Mondex 

κρατάει στη µνήµη της τις τελευταίες δέκα συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν ενώ το 

µηχάνηµα των πωλητών κρατάει το ιστορικό των 300 τελευταίων συναλλαγών 

(θεωρείται ότι 300 είναι ο συνηθισµένος αριθµός συναλλαγών που γίνονται σε µία τυπική 

επιχειρηµατική ηµέρα). Στις συναλλαγές αυτές καταγράφεται το ποσό της συναλλαγής 

και το εάν η συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε από πελάτη σε έµπορο ή µεταξύ δύο ιδιωτών. 

Η µοναδική παράλειψη στην καταγραφή είναι ότι δεν αναγνωρίζεται άµεσα οι 

εµπλεκόµενοι στην συναλλαγή αλλά ο αριθµός της κάρτας του. 

Ένα δεύτερο µειονέκτηµα είναι οι συνέπειες της απώλειας της κάρτας. Στην περίπτωση 

της απώλειας ή κλοπής της κάρτας Mondex, τα χρήµατα χάνονται για πάντα όπως 

ακριβώς και στην περίπτωση ενός κανονικού πορτοφολιού ή των συµβατικών µετρητών. 

Το µόνο θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σπάνια κάποιος θα κλέψει µία κάρτα 

Mondex διότι του είναι άχρηστη χωρίς τον απαιτούµενο για τις συναλλαγές κωδικό. 

Συνεπώς, το «ενδιαφέρον» για κλοπή µίας τέτοιας κάρτας είναι περιορισµένο.  [13] 
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2.5 Προϋποθέσεις ασφαλείας 

Τα ζητήµατα ασφάλειας του ηλεκτρονικού χρήµατος αποτελούν µία από τις σοβαρότερες 

πηγές ανησυχίας τόσο για τις εποπτικές αρχές όσο και για το τραπεζικό σύστηµα. Το 

γεγονός ότι το ηλεκτρονικό χρήµα εκθέτει τα σχετικά αποµονωµένα µέχρι σήµερα 

συστήµατα -όπως εκείνο των λιανικών πληρωµών- σε ένα ανοιχτό και επικίνδυνο 

περιβάλλον καταδεικνύει την έκταση των κινδύνων και των προκλήσεων. Ζητήµατα 

όπως η πιστοποίηση της αυθεντικότητας, της φερεγγυότητας, της ανωνυµίας και της 

προστασίας του απορρήτου για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού χρήµατος αφορούν τόσο 

τους καταναλωτές όσο και τους εκδότες. Οι απειλές κατά της ασφάλειας µπορεί να έχουν 

ως κίνητρο το κέρδος είτε αυτή καθ' αυτή την ακεραιότητα του συστήµατος. Σε κάθε 

περίπτωση, οποιοδήποτε κρούσµα παραβίασης του συστήµατος πληρωµών του 

ηλεκτρονικού χρήµατος θα έχει σοβαρές οικονοµικές και νοµικές συνέπειες 

καταφέρνοντας καίριο χτύπηµα στη φερεγγυότητα και τη φήµη του. 

Για τους παραπάνω λόγους κάθε σύστηµα ηλεκτρονικής πληρωµής ανάµεσα στα οποία 

και το ηλεκτρονικό χρήµα, θα πρέπει να πληρεί τέσσερις βασικές αρχές (γνωστές και ως 

PAIN  – Privacy, Authentication, Integrity, Nonrepudation) προκειµένου να είναι 

αποδεκτό. [1] 

Οι τέσσερις βασικές απαιτήσεις για ασφαλείς πληρωµές είναι: 

1. Ιδιωτικό απόρρητο: Σε µια διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωµής θα πρέπει τα 

µηνύµατα να γίνονται ακατάληπτα για όλους, εκτός από εκείνους που έχουν ένα κλειδί 

αποκρυπτογράφησης. Το ιδιωτικός απόρρητο εξασφαλίζεται µε τη χρήση διαφόρων 

τεχνικών κρυπτογράφησης τηρώντας πάντα έναν απαράβατο κανόνα: Το µήνυµα 

κρυπτογραφείται στην θέση του αποστολέα και αποκρυπτογραφείται στην θέση του 

παραλήπτη. Αυτό συµβαίνει για να µην υπάρχει περίπτωση κάποιος «ωτακούστης» να 

µπορέσει να διαβάσει το µήνυµα ακόµα και εάν το υποκλέψει. 

2. Πιστοποίηση αυθεντικότητας: Ο παραλήπτης του µηνύµατος θα πρέπει να είναι 

βέβαιος για την ταυτότητα του αποστολέα. Αυτό γίνεται µε την πιστοποίηση της 

αυθεντικότητας των µηνυµάτων δηλαδή µε µία µέθοδο επαλήθευσης της ταυτότητας του 

αγοραστή πριν να εξουσιοδοτηθεί η πληρωµή. 

3. Ακεραιότητα: Επιβεβαίωση ότι οι πληροφορίες δεν θα αλλάξουν ή δεν θα 

καταστραφούν κατά λάθος ή σκόπιµα κατά την µετάδοση. Η διασφάλιση της 

ακεραιότητας µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους όπως την εισαγωγή ενός πακέτου στο 
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τέλος του µηνύµατος που µεταδίδεται το οποίο θα περιέχει τον αριθµό και το ακριβές 

µέγεθος όλων των πακέτων που µεταδόθηκαν προηγουµένως. 

4. Αρχή της µη-απάρνησης (Νon Repudation):Ένα ασφαλές σύστηµα ηλεκτρονικής 

πληρωµής θα πρέπει να µπορεί να αποδείξει χωρίς περιθώριο αµφισβήτησης ότι ο 

αποστολέας έστειλε το µήνυµα. Αυτή η αρχή πρέπει να τηρείται έτσι ώστε να υπάρχει 

προστασία από την άρνηση των πελατών να πληρώσουν παραγγελίες που έδωσαν, ή από 

την άρνηση των εµπόρων ότι έλαβαν µια πληρωµή. Η αρχή της µη απάρνησης µπορεί να 

επιτευχθεί µε την χρήση των ψηφιακών υπογραφών και πιστοποιητικών και γενικότερα 

µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που ταυτοποιεί την εντολή πληρωµής που δόθηκε µε τον 

πελάτη. 

2.6 Μέθοδοι κρυπτογράφησης 

Ο βασικός µηχανισµός για την παροχή ασφάλειας µε τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφηκαν πιο πάνω είναι η κρυπτογραφία. Οι αλγόριθµοι κρυπτογραφίας 

χρησιµοποιούνται για δύο σκοπούς.  

Ο πρώτος είναι για να αποδείξει κάποιος στους υπόλοιπους ότι είναι κάτοχος κάποιου 

συγκεκριµένου κλειδιού. Αν ο εταίρος ή ο επαληθευτής είναι σε θέση να 

αποκρυπτογραφήσει δεδοµένα που έχουν κρυπτογραφηθεί µε χρήση του συγκεκριµένου 

κλειδιού, τότε θεωρείται ότι η κατοχή του κλειδιού έχει αποδειχθεί. Αν επιπρόσθετα 

µπορεί να εξασφαλισθεί, µε άλλα µέσα, ότι κανείς άλλος χρήστης ή οντότητα δεν µπορεί 

να έχει στη διάθεσή του το ίδιο κλειδί, η χρήση αυτού του κλειδιού συνιστά ταυτόχρονα 

και σύνδεσµο προς τον χρήστη του κλειδιού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

αυθεντικοποίηση.  

Ο δεύτερος σκοπός για τον οποίο χρησιµοποιείται η κρυπτογραφία είναι η απόκρυψη της 

πληροφορίας, δηλαδή η προσπάθεια να αποφευχθεί η αποκάλυψή της σε µη 

εξουσιοδοτηµένες οντότητες. 

Οι µέθοδοι κρυπτογράφησης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα µε τον 

αριθµό των κλειδιών που χρησιµοποιούνται. Το «κλειδί» είναι µια ποσότητα 

πληροφορίας (σύνολο bytes) που καθορίζει τους µετασχηµατισµούς που θα 

πραγµατοποιηθούν κατά τη διαδικασία της κρυπτογράφησης ή αποκρυπτογράφησης. 

Οι δύο κατηγορίες αλγορίθµων κρυπτογράφησης είναι: 
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• Οι συµµετρικοί αλγόριθµοι: Σε αυτούς τους αλγόριθµους η κρυπτογράφηση και η 

αποκρυπτογράφηση γίνεται χρησιµοποιώντας το ίδιο κλειδί αλλά αντίστροφες 

συναρτήσεις. Ο πιο γνωστός αλγόριθµος αυτής της κατηγορίας  επινοήθηκε το 1977 

και ονοµάζεται πρότυπο κρυπτογράφησης δεδοµένων (data encryption standard –

DES). Ο τρόπος λειτουργίας της συµµετρικής κρυπτογράφησης φαίνεται στη 

παρακάτω εικόνα: 

 

Enctrypt

Dectrypt

Encrypted data

Αποστολέας

Παραλήπτης

Internet

Encrypted data

key Παραλήπτη

key Παραλήπτη  
Εικόνα 3: Τρόπος λειτουργίας συµµετρικής κρυπτογράφησης [6] 

 
 
• Οι ασύµµετροι αλγόριθµοι: Σε αυτήν την κατηγορία αλγορίθµων τα κλειδιά για την 

κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση είναι διαφορετικά. Ακόµα υπάρχει η 

απαίτηση το ένα κλειδί να µπορεί να υπολογιστεί από το άλλο χωρίς η άλλη 

κατεύθυνση να είναι εφικτή. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης διαθέτουν από δύο 

κλειδιά ο καθένας, ένα δηµόσιο (public) και ένα ιδιωτικό (private). Ο πρώτος 

ασύµµετρος αλγόριθµός επινοήθηκε το 1976 από τους Diffie και Hellmann. 

Συνοπτικά, η βασική ιδέα της µεθόδου είναι ότι οι αλγόριθµοι κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης δεν είναι αντιστροφές συναρτήσεις µεταξύ τους. Ένα 

παράδειγµα ασύµµετρης κρυπτογράφησης φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα Κρυπτογράφησης ∆ηµοσίου-Ιδιωτικού Κλειδιού 

 

2.7 Ψηφιακές υπογραφές 

Μία άλλη µέθοδος ασφαλείας που χρησιµοποιείται συχνά είναι και οι ψηφιακές 

υπογραφές, οι οποίες βασίζονται στην τεχνολογία του δηµόσιου-ιδιωτικού κλειδιού. Σε 

αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι µε τις ψηφιακές υπογραφές 

ικανοποιούνται οι τρεις από τις τέσσερις αρχές ασφάλειας (ακεραιότητα, πιστοποίηση 

αυθεντικότητας, αρχή της µη απάρνησης). Όταν ο συγγραφέας ενός εγγράφου (απόδειξης 

µίας συναλλαγής) υπογράψει ψηφιακά ένα έγγραφο αυτό δεν µπορεί να τροποποιηθεί. 

Με αυτό τον τρόπο δεν µπορούµε να αρνηθούµε αργότερα ότι κάναµε την συναλλαγή. 

[4] 

Οι Τράπεζες και οι πελάτες τους κρυπτογραφούν και υπογράφουν ηλεκτρονικά  τις 

συναλλαγές. Στην συνέχεια η τράπεζα κρυπτογραφεί το έµβασµα µε το ιδιωτικό κλειδί 

της και το αποστέλλει στους πελάτες της (Εµπόρους, άλλες Τράπεζες κτλ.) που το 

αποκρυπτογραφούν κάνοντας χρήση του δηµόσιο κλειδιού της Τράπεζας. Οι πελάτες 

υπογράφουν τις καταθέσεις και αναλήψεις τους µε το ιδιωτικό κλειδί τους και η Τράπεζα 

τις επιβεβαιώνει χρησιµοποιώντας το δηµόσιο κλειδί τους.  

Η διαδικασία που ακολουθείται για την «ψηφιακή υπογραφή» µίας ηλεκτρονικής 

πληρωµής (µηνύµατος) είναι η ακόλουθη: 

Ο Αποστολέας περνά το µήνυµα από µία Hash Function, δηµιουργώντας µια σειρά 

χαρακτήρων Α (message digest), η οποία έχει το ίδιο µήκος ανεξάρτητα µε το µήκος του 

µηνύµατος. 
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Η σειρά χαρακτήρων Α κρυπτογραφείται µε το δηµόσιο κλειδί του Παραλήπτη σε Α’. 

Το Α’ (η Ψηφιακή Υπογραφή) στέλνεται µαζί µε το µήνυµα (το σώµα του µηνύµατος δεν 

είναι απαραίτητο να είναι κρυπτογραφηµένο). 

Ο Παραλήπτης παίρνει το µήνυµα µαζί µε την Ψηφιακή υπογραφή Α’. 

Περνά το µήνυµα από την ίδια Hash Function µε αποτέλεσµα µια σειρά χαρακτήρων Β. 

Με το Ιδιωτικό του κλειδί αποκρυπτογραφεί την Α’  σε Α. 

Εφόσον τα Α και Β είναι τα ίδια το µήνυµα δεν έχει παραποιηθεί.  

 

Enctrypt

Dectrypt

Αποστολέας

Αλγόριθµος

Public key

Hash

Dig. 
sign

Dig. 
sign

Internet

Dig. 
sign

Hash 1

Public key

Αλγόριθµος

Hash 2

Παραλήπτης

Private key

 
 

Εικόνα 4: Τρόπος λειτουργίας ψηφιακής υπογραφής [6] 

2.8 Πρωτόκολλα ασφαλείας 

Όπως είδαµε και στην αρχή του κεφαλαίου µία on-line πληρωµή περιλαµβάνει γενικά 

τρία µέρη. Ο πελάτης πληρώνει, ο έµπορος λαµβάνει το αντίτιµο και η τράπεζα λογίζει 

τη δοσοληψία, φροντίζοντας τα χρήµατα να καταλήξουν από τον πελάτη στο λογαριασµό 

του εµπόρου. Ο πελάτης και ο πωλητής χρησιµοποιούν ειδικό λογισµικό, συνήθως 

κάποιον WWW browser µε πρωτόκολλο ασφαλείας, όπως είναι το SSL (Security Sockets 

Layer) ή το S-HTTP (Secure HyperText Transfer Protocol). Τέλος, ένας payment server 

χρησιµοποιείται από την τράπεζα στο δίκτυο για να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή και να 
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προβεί στις απαραίτητες ενηµερώσεις λογαριασµών. Προς το παρόν, η ασφάλεια του 

συστήµατος επιτυγχάνεται µέσω κρυπτογράφησης των κωδικών, οπότε διατηρούνται και 

αντίγραφα σε χαρτί για κάθε περίπτωση.  

2.8.1 Το πρωτόκολλο SSL και SET 

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape και 

σχεδιάστηκε για να παρέχει ασφάλεια κατά την µετάδοση ευαίσθητων δεδοµένων στο 

διαδίκτυο. Αποτελεί πρόγονο του του πρωτοκόλλου TLS (Transport Layer Security), το 

οποίο πλέον τείνει να αντικαταστήσει το SSL. Τα δύο αυτά πρωτόκολλα 

χρησιµοποιούνται ευρέως για ηλεκτρονικές αγορές και χρηµατικές συναλλαγές µέσω του 

διαδικτύου. 

Το SSL Secure Sockets Layer διασφαλίζει την δηµιουργία ενός ασφαλούς διαύλου 

επικοινωνίας µεταξύ δύο υπολογιστών, κρυπτογραφώντας όλη την επικοινωνία µεταξύ 

εξυπηρετητή  και εξυπηρετούµενου. Μέσα από το κανάλι αυτό µεταδίδεται η 

πληροφορία από τους web servers και web clients. Το κανάλι εγγυάται ότι τα δεδοµένα 

θα µεταφερθούν ακέραια και ότι το περιεχόµενο τους δεν πρόκειται να διαβαστεί από 

τρίτους. Η εγγύηση παρέχεται µε έναν µηχανισµό ανίχνευσης παρεµβάσεων, εντοπισµό 

δηλαδή προσπαθειών για αλλοίωσή τους κατά τη µεταφορά. 

Το πρωτόκολλο αυτό χρησιµοποιεί το TCP/IP για τη µεταφορά των δεδοµένων και είναι 

ανεξάρτητο από την εφαρµογή που χρησιµοποιεί ο τελικός χρήστης. Για τον λόγο αυτό 

µπορεί να παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς µετάδοσης πληροφοριών σε πρωτόκολλα 

ανώτερου επιπέδου όπως για παράδειγµα το HTTP, το FTP, το telnet κοκ. 

Η όλη διαδικασία πραγµατοποιείται χωρίς την παραµικρή ενόχληση στον χρήστη παρά 

µόνο µερικά σηµάδια στον browser –το http έχει µετατραπεί σε https:// και υπάρχει ένα 

σύµβολο κλειστής κλειδαριάς στο κάτω µέρος της οθόνης. Το SSL εγγυάται ότι οι 

πληροφορίες που εισάγουµε σε µία φόρµα φτάνουν στον προορισµό τους αναλλοίωτες 

καθώς και ότι οι πληροφορίες στέλνονται στον σωστό άνθρωπο και όχι σε τρίτους. 

Από τεχνική άποψη το πρωτόκολλο SSL χρησιµοποιεί έναν συνδυασµό της 

κρυπτογράφησης δηµοσίου και συµµετρικού κλειδιού. Αν και η κρυπτογράφηση 

συµµετρικού κλειδιού υπερτερεί σε ταχύτητα και απόδοση αυτή του δηµοσίου κλειδιου 

υπερέχει σε τεχνική πιστοποίησης. 
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Κάθε σύνδεση SSL ξεκινά πάντα µε την ανταλλαγή µηνυµάτων από τον server και τον 

client µέχρι την επίτευξη της ασφαλούς σύνδεσης, η οποία ονοµάζεται χειραψία 

(handshake). Με την βοήθεια της χειραψίας και των τεχνικών κρυπτογράφησης δηµοσίου 

κλειδιού (για την εξακρίβωση της ταυτότητας του server στον client) δίνεται η 

δυνατότητα ασφαλούς συνεργασίας µεταξύ client και server για τη δηµιουργία ενός 

συµµετρικού κλειδιού που θα χρησιµοποιηθεί στην γρήγορη κρυπτογράφηση και 

αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων που ανταλλάσσονται µεταξύ τους. Μετά της 

εγκαθίδρυση της χειραψίας η επικοινωνία γίνεται µόνο µε κρυπτογραφηµένα δεδοµένα. 

Η κρυπτογράφηση πραγµατοποιείται µε συµµετρικό αλγόριθµο έτσι ώστε η επικοινωνία 

να γίνεται µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα. 

Συνοπτικά οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα µέχρι την εξασφάλιση µίας ασφαλούς 

σύνδεσης φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα: 

  

 
Εικόνα 5: «Χειραψία» SSL 
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Το πρωτόκολλο SET χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών πληρωµών 

µέσω µη ασφαλών δικτύων όπως το Internet. Αναπτύχθηκε αρχικά από την Visa και την 

MasterCard το 1996 (σε συνεργασία και µε άλλες εταιρείες όπως η (GTE, IBM, Microsoft, 

Netscape, RSA and VeriSign)  και από τότε εξελίχθηκε. 

Αν και δόθηκε τεράστιο βάρος στην διαφήµιση του στα τέλη της δεκαετίας του 90 

απέτυχε να γίνει το ευρέως αποδεκτό πρωτόκολλο για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

πληρωµών µέσω πιστωτικών καρτών για τους παρακάτω λόγους: 

• Απαίτηση για εγκατάσταση ειδικού software στα µηχανήµατα των καταστηµάτων 

(ένα είδος ψηφιακού πορτοφολιού) 

• Αυξηµένο κόστος και πολυπλοκότητα για τους εµπόρους σε σχέση µε το υπάρχον 

και επαρκές πρωτόκολλο SSL.  

2.9 Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι 

Στο τοµέα της ασφάλειας των συναλλαγών µπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα η 

χρησιµοποίηση ενός ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Ο κάτοχος µεταφέρει ένα ποσό στο 

ηλεκτρονικό πορτοφόλι µε το οποίο πραγµατοποιεί συναλλαγές χωρίς να είναι 

απαραίτητη η χρήση του PIN. Όταν εξαντληθούν τα µετρητά ο κάτοχος επαναλαµβάνει 

τη µεταφορά χρηµάτων στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Στην Ελλάδα, τέτοιου είδους κάρτες 

έχουν κυκλοφορήσει πιλοτικά αλλά η χρήση τους είναι περιορισµένη. Το κόστος της 

χρήσης του ηλεκτρονικού πορτοφολιού δεν είναι σταθερό για κάθε τράπεζα.  

Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι εξειδικευµένο λογισµικό το οποίο αποθηκεύει σε µία 

κάρτα τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του πελάτη και τις πληροφορίες που  

χρειάζονται προκειµένου να διενεργηθεί µία ηλεκτρονική πληρωµή. Όταν  κληθεί, 

παρέχει τις πληροφορίες αυτές στο «ταµείο» εισάγοντας τα στοιχεία του 

πελάτη/καταναλωτή καθώς επίσης και τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειάζονται για την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση του ηλεκτρονικού 

πορτοφολιού είναι η ύπαρξη στο κατάστηµα του εµπόρου ειδικής συσκευής για την 

ανάγνωση της κάρτας.  

Ακόµα, υπάρχει η δυνατότητα ενσωµάτωσης απευθείας σύνδεσης µε το τραπεζικό 

λογαριασµό του πελάτη. Το πρώτο «γέµισµα» του πορτοφολιού και το ποσό που 

µεταφέρεται στην κάρτα αφαιρείται από τον τραπεζικό λογαριασµό. Τα επόµενα 

«γεµίσµατα» µπορούν να γίνουν από τον πελάτη είτε αυτόµατα (συνδεµένο µόνιµα µε 
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τον τραπεζικό λογαριασµό) είτε µε επίσκεψη σε κάποιο τραπεζικό κατάστηµα. Εκτός από 

τον τοµέα της ασφάλειας, το ηλεκτρονικό πορτοφόλι συνεισφέρει και στην αποφυγή του 

προβλήµατος του «παράλληλου χρήµατος» όπως αυτό θα αναλυθεί στο επόµενο 

κεφάλαιο. Σε κάποιες χώρες υπάρχει ένα ανώτατο όριο στις πληρωµές µέσω 

ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται και η κατάχρηση που 

µπορεί να συµβεί στις πληρωµές µε άλλα µέσα όπως οι πιστωτικές κάρτες. Η περίπτωση 

απώλειας ή κλοπής του ηλεκτρονικού πορτοφολιού είναι αντίστοιχη αυτής ενός 

κανονικού πορτοφολιού. Τα χρήµατα που περιέχονται σε αυτό χάνονται, ενώ θα πρέπει 

να γίνει όσο το δυνατό γρηγορότερα δήλωση κλοπής στην αστυνοµία προκειµένου να 

ακυρωθεί η κάρτα και να αποφευχθούν άλλες δυσάρεστες συνέπειες (όπως η αυτόµατη 

«ανατροφοδότηση» της κάρτας σε περίπτωση που είναι συνδεµένη µε τραπεζικό 

λογαριασµό).  

Με τη χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος υποκλοπής 

των στοιχείων σε περίπτωση που κάποιος παρακολουθεί τον αγοραστή αφού δεν 

χρειάζεται για κάθε ηλεκτρονική πληρωµή να εισάγει τα στοιχεία του. [3] Μερικά από τα 

συστήµατα ηλεκτρονικού πορτοφολιού της αγοράς είναι τα Gator, Msn Wallet, 

MasterCard wallet και America Online’s Quick Checkout. [2]  



  

3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ    

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

Καθώς η τεχνολογία προχωρά σε νέα επιτεύγµατα προκύπτουν διάφορα ζητήµατα 

σχετικά µε τη νοµιµότητα στη χρησιµοποίηση τους. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν 

τα τέσσερα εµπλεκόµενα µέρη στο θέµα του ηλεκτρονικού χρήµατος, θα επισηµανθούν 

τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η καθεµιά έναντι των υπολοίπων και 

θα εξεταστούν και κάποια νοµικά ζητήµατα σχετικά µε τις διάφορες χρήσεις της νέας 

µορφής ηλεκτρονικής πληρωµής. 

3.1  Εµπλεκόµενοι στην πληρωµή µε ηλεκτρονικό χρήµα 

Προτού εξετάσουµε τα διάφορα νοµικά ζητήµατα που προκύπτουν από στις πληρωµές µε 

ηλεκτρονικό χρήµα κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν οι εµπλεκόµενοι σε αυτές: 

Εκδότης: Οι κάθε είδους οργανισµοί (τραπεζικοί ή µη) που εκδίδουν το ηλεκτρονικό 

χρήµα που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στις συναλλαγές. Ο ρόλος τους είναι κοµβικός, 

διότι οι πελάτες θα πρέπει να προµηθευτούν τη µορφή ηλεκτρονικού χρήµατος που έχει 

επινοηθεί για αυτούς. Θα πρέπει να τονιστεί ακόµη ότι οι εκδότες εµπλέκονται και στην 

πιστοποίηση της συναλλαγής και της έγκρισης του ποσού. Επειδή αυτοί οι οργανισµοί 

σκοπεύουν στο κέρδος, κάθε ηλεκτρονική πληρωµή που ενέχει µέσα κάποιον οργανισµό 

είναι προσαυξηµένη µε την αµοιβή αυτού του οργανισµού-εκδότη. Από την πλευρά τους 

οι παραπάνω οργανισµοί κρατούν τις αµοιβές τους αρκετά χαµηλά έτσι ώστε, να 

Κεφάλαιο 3  

Νοµικά ζητήµατα 
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διευρύνουν τη βάση δεδοµένων των πελατών που χρησιµοποιεί τη δική τους µορφή 

πληρωµής και να αυξήσουν τα κέρδη τους.  

Για τους παραπάνω λόγους οι οργανισµοί είναι πρόθυµοι να αναλάβουν και ένα µεγάλο 

ποσοστό της διαχείρισης των κινδύνων που παρουσιάζουν οι συναλλαγές. Για 

παράδειγµα, κατά τη διάρκεια µίας ηλεκτρονικής πληρωµής ο πωλητής µπορεί να µην 

έχει τη δυνατότητα να εισπράξει το ποσό της πληρωµής, να προκύψουν προβλήµατα 

στην παράδοση του προϊόντος στον πελάτη ή στην χειρότερη περίπτωση τα στοιχεία που 

έδωσε ο πελάτης προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή να διαρρεύσουν σε 

τρίτους. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει ο εκδότης να αναλαµβάνει τους κινδύνους 

παρέχοντας εγγυήσεις στους πελάτες και εµπόρους ενώ ταυτόχρονα να διαθέτει και την –

όσο το δυνατόν- πιο σύγχρονη τεχνολογική υποδοµή για να προστατεύει τα στοιχεία που 

διακινούνται από υποκλοπή ή παραποίηση. Οι πιο διάσηµοι οργανισµοί που 

αναλαµβάνουν τους κινδύνους που  αναφέρθηκαν  είναι η MasterCard και VISA. 

Ηλεκτρονικό χρήµα µπορούν να εκδίδουν µόνο πρόσωπα ή επιχειρήσεις  που αποτελούν 

πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, άρθρο 1, σηµείο 1 πρώτο 

εδάφιο -"πιστωτικό ίδρυµα": επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην 

αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση 

πιστώσεων για ίδιο λογαριασµό. 

Πελάτης – αγοραστής: Η πλευρά που πραγµατοποιεί την ηλεκτρονική πληρωµή σε 

αντάλλαγµα αγαθά ή υπηρεσίες. Επίσης, ο πελάτης θα πρέπει να νιώθει την ύπαρξη 

ασφάλειας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής και να είναι προσεκτικός έτσι ώστε να 

αποφεύγει τις παγίδες που του στήνουν κάποιοι επιτήδειοι. Ακόµα, ο πελάτης θα πρέπει 

να έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί τις ηλεκτρονικές του πληρωµές µε το ίδιο 

σύστηµα και µε την ίδια ευκολία στην πλειοψηφία των εµπόρων, έτσι ώστε να µην 

είναι αναγκασµένος να εκπαιδευτεί σε πολλά και διαφορετικά συστήµατα 

πληρωµών. Ας προστεθεί ακόµη ότι προκειµένου οι πελάτες να είναι πρόθυµοι 

να χρησιµοποιήσουν πληρωµές µε νέα συστήµατα θα πρέπει τα τελευταία να µην 

έχουν κανένα πρόσθετο κόστος για αυτούς. 

Έµπορος – πωλητής: Η πλευρά που δέχεται την ηλεκτρονική πληρωµή µε αντάλλαγµα 

αγαθά ή υπηρεσίες. Ο έµπορος επιδιώκει το µικρότερο δυνατό κόστος συναλλαγών 

προκειµένου να έχει ανταγωνιστικές τιµές. Ένα ποσοστό του κόστους συναλλαγών 

µεταβιβάζεται στον εκδότη των ηλεκτρονικών πληρωµών. 
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Ρυθµιστική αρχή: Συνήθως είναι µία αρχή από το κράτος η οποία ελέγχει την όλη 

διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωµής µε βάσης κάποιους –αποδεκτούς και από τις δύο 

πλευρές- κανονισµούς. 

3.2 Ξέπλυµα χρήµατος µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού χρήµατος 

Ο σχετικά µικρός µέχρι σήµερα όγκος των συναλλαγών µέσω διαδικτύου δεν αποκλείει τη 

µελλοντική ραγδαία αύξηση των συναλλαγών µέσω της τεχνολογίας του ηλεκτρονικού 

χρήµατος. Μία τέτοια εξέλιξη είναι πιθανή ως αποτέλεσµα της ταχύτατης ανάπτυξης των 

έξυπνων καρτών και των µονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι παρενέργειες µίας 

σταδιακά επεκτεινόµενης χρήσης των προϊόντων ηλεκτρονικού χρήµατος θα είναι µε 

βεβαιότητα πολύ δραστικότερες από το συµβατικό ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Νοµιµοποίηση Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες σηµαίνει την µετατροπή του 

«βρώµικου χρήµατος» σε «καθαρό». Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 

παρατηρείται και η διαδικασία «ανάστροφης νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες», µέσω της οποίας χρησιµοποιείται «καθαρό» χρήµα για τη χρηµα-

τοδότηση της τέλεσης των εγκληµατικών πράξεων. Γενικά, είναι η διαδικασία µε την 

οποία αποκρύπτεται ή µεταµφιέζεται η ύπαρξη, η παράνοµη πηγή, η διακίνηση, ο 

προορισµός ή η χρησιµοποίηση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων από παράνοµη 

προέλευση µε σκοπό να εµφανιστούν ως νόµιµα. Παρά το ότι είναι αδύνατο να 

προσδιοριστεί το ποσό, η Παγκόσµια Τράπεζα και ο Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εκτιµούν ότι µόνο η νοµιµοποίηση εσόδων από 

τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται στο 2-5% του παγκόσµιου ακαθάριστου 

εγχωρίου προϊόντος. 

Οι δράστες δεν χρησιµοποιούν για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες µόνο τράπεζες, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις µπορεί να 

φανταστεί κανείς όπως επιχειρήσεις µεταφοράς κεφαλαίων, εταιρίες διαχείρισης και 

επενδύσεως κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρίες και υπεράκτιες εταιρίες. Ως προς τη 

µεθοδολογία οι δράστες χρησιµοποιούν από τις πλέον παραδοσιακές µεθόδους, όπως η 

φυσική µεταφορά χρηµατοοικονοµικών εργαλείων (µετρητά, µετοχές, οµόλογα), µέχρι τις 

πλέον εξελιγµένες, όπως η ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων (Electronic Fund Transfer – 

EFT). 

Αν και δεν έχουν αναφερθεί µέχρι αυτή τη στιγµή περιπτώσεις νοµιµοποίησης χρήµατος 

που προέρχονται από παράνοµες δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος), αυτό δεν σηµαίνει 
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ότι δεν υπάρχει η πρόθεση να γίνουν ή να έχουν γίνει κιόλας. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει 

ακόµα πραγµατικό ηλεκτρονικό χρήµα, ενώ στις άλλες χώρες δεν µπορούµε να 

ισχυριστούµε µε βεβαιότητα ότι δεν έχει υπάρξει τουλάχιστον απόπειρα ξεπλύµατος.  

Αυτό που προβληµατίζει ιδιαίτερα είναι η ανωνυµία του ηλεκτρονικού χρήµατος. Αν και 

η  χρήση «συµβατικών» µετρητών ευνοεί τη διατήρηση της ανωνυµίας ως έκφανση της 

συνταγµατικά προστατευόµενης ιδιωτικότητας του πολίτη, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

στις οποίες η ανωνυµία λειτουργεί ως µανδύας κάλυψης διαφθοράς και άλλων 

ατασθαλιών και εγκληµάτων. Τα δύο πιο σηµαντικά προβλήµατα µε τα οποία εκτιµάται 

ότι θα έρθει πρώτα αντιµέτωπο το ηλεκτρονικό χρήµα είναι το ξέπλυµα και η 

φοροδιαφυγή. Μία κάρτα Mondex µπορεί να έχει αποθηκευµένα εκατοµµύρια ευρώ και 

τα οποία µπορεί να µεταφερθούν σε ένα τραπεζικό λογαριασµό µίας υπεράκτιες (off-

shore) εταιρείας µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αναµφίβολα, το ηλεκτρονικό χρήµα είναι η 

καταλληλότερη µορφή για ξέπλυµα καθότι παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα όπως η 

ανωνυµία, η φορητότητα και η ευκολία απόκρυψης του.  

Μία άλλη µέθοδος ξεπλύµατος χρήµατος είναι και η παρακάτω: Κάποιος που έχει 

αποκτήσει χρήµατα µε παράνοµο τρόπο και επιθυµεί να τα νοµιµοποιήσει (ξεπλύνει) 

µπορεί να βάλει σε ένα από τα site δηµοπράτησης αντικειµένων στο Internet αγγελία ότι 

πουλάει ένα αντικείµενο (συνήθως µηδενικής αξίας) έναντι ενός αξιοσέβαστου 

χρηµατικού ποσού. Στη συνέχεια ο ίδιος µπορεί να µπει στο site µε διαφορετικό όνοµα 

και να το αγοράσει χρησιµοποιώντας το ηλεκτρονικό χρήµα και ταυτόχρονα να 

νοµιµοποιήσει τα χρήµατα που απέκτησε από κάποια παράνοµη δραστηριότητα. 

Το νοµοθετικό καθεστώς για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες έχει άµεση σχέση µε διεθνείς συµβάσεις, όπως η σύµβαση 

των Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων 

ουσιών που υπεγράφη το 1988 στη Βιέννη (Σύµβαση της Βιέννης) και τη σύµβαση του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για την νοµιµοποίηση, ανεύρεση, κατάσχεση και δήµευση των 

εσόδων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες του 1990 (Σύµβαση του 

Στρασβούργου). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νοµοθεσία αφορά την προσαρµογή της 

κοινοτικής νοµοθεσίας στις Συστάσεις της Οµάδας Οικονοµικής ∆ράσης (Financial 

Action Task Force - F.A.T.F.) που ιδρύθηκε από την Οµάδα των πλέον Βιοµηχανικών 

Χωρών (G7/G8). 
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Αν και το θέµα αυτό είναι πολύ νωρίς να συζητηθεί και να µπουν δικλείδες ασφαλείας, 

έχουν ήδη γίνει κάποιες προτάσεις. Κάποιες από αυτές περιλαµβάνουν τον καθορισµό 

ενός ανώτατου ποσού ανά συναλλαγή, πέραν του οποίου να χρειάζεται ειδική δήλωση 

της ταυτότητας των συµβαλλοµένων. Σε µερικές χώρες έχει καθοριστεί ανώτατο όριο 

αποθηκευµένης αξία σε µια κάρτα. Για παράδειγµα, στην Σιγκαπούρη, η οροφή είναι τα 

500 δολάρια Σιγκαπούρης ενώ στο Χονγκ Κονγκ είναι τα 3000 δολάρια Χονγκ Κονγκ.[5] 

3.3 Το πρόβληµα του παράλληλου χρήµατος 

 Όπως είδαµε και στα τεχνικά ζητήµατα, το ηλεκτρονικό χρήµα είναι µία σειρά 

από ψηφία 0 και 1. Συνεπώς, αν καταφέρει κάποιος και ξεπεράσει τις διάφορες δικλείδες 

ασφαλείας είναι εύκολο να αντιγραφεί. Εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε αντίγραφο θα 

είναι ακριβώς ίδιο µε το πρωτότυπο δεν θα είναι δυνατό να ξεχωρίσουµε ποιο είναι 

αυθεντικό και ποιο πλαστό. Έτσι, µπορεί κάποιος να αποκοµίσει τεράστια κέρδη 

χρησιµοποιώντας πλαστό ηλεκτρονικό χρήµα για να πραγµατοποιήσει αγορές προϊόντων 

είτε εντός είτε εκτός του διαδικτύου. 

 ∆ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις προβληµάτων: 

• Το πρόβληµα της επιβεβαίωσης του online ηλεκτρονικού χρήµατος 

• Το πρόβληµα της επιβεβαίωσης του off line ηλεκτρονικού χρήµατος 

 

Και στις δύο περιπτώσεις, ο καταναλωτής ξοδεύοντας το νόµισµα, το στέλνει στον 

αντισυµβαλόµενο/προµηθευτή, ο οποίος το αποστέλλει στην τράπεζα ή στον εκδότη µη-

τράπεζα είτε on-line είτε µετά την συναλλαγή. Η τράπεζα ή ο εκδότης ελέγχει το 

σειριακό αριθµό µε βάση τη λίστα διατεθέντων νοµισµάτων και αν το νόµισµα δεν έχει 

πρωτύτερα ξοδευτεί είτε πιστώνει το λογαριασµό του συναλλασσόµενου ή του αποδίδει 

νέο νόµισµα µε νέο σειριακό αριθµό. Κάθε νόµισµα απαιτεί µακρύ, µοναδικό τυχαίο 

αριθµό αλλά η τράπεζα ή ο εκδότης µπορεί να ξαναχρησιµοποιήσει τον ίδιο συνδυασµό 

ιδιωτικού-δηµοσίου κλειδιού για την ηλεκτρονική υπογραφή του νοµίσµατος µίας 

δεδοµένης αξίας. Οι καταναλωτές δεν απολαµβάνουν ανωνυµία και ιδιωτικότητα, 

δεδοµένου ότι ο σειριακός αριθµός του νοµίσµατος είναι µοναδικός και γνωστός στην 

τράπεζα, η εξαγορά του νοµίσµατος από τον πωλητή/έµπορο συνδέει τον 

καταναλωτή/πελάτη µε την συναλλαγή µε αποτέλεσµα τα στοιχεία να καταλήγουν σε µία 

βάση δεδοµένων στην οποία τράπεζας και µη-τράπεζες εκδότες συλλέγουν πληροφορίες 
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για όλους τους πελάτες τους. Όπως και στο µοντέλο της πιστωτικής κάρτας οι πελάτες 

δεν απολαµβάνουν ανωνυµίας.  

Η περίπτωση του online-ελεγχόµενου ηλεκτρονικού χρήµατος (Online digital cash), είναι 

η πιο εύκολη καθότι πρώτα γίνεται η επικοινωνία – διασταύρωση  της συναλλαγής από 

την Τράπεζα προτού αυτή ολοκληρωθεί. Η τράπεζα, διαθέτοντας µία βάση δεδοµένων µε 

τις συναλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί, γνωρίζει ανά πάσα στιγµή πόσο χρήµατα δεν 

έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµη από το συναλλασσόµενο. Σε περίπτωση που η τράπεζα 

διαπιστώσει ότι όλο το ποσό έχει δαπανηθεί, ενηµερώνει τον συναλλασσόµενο και 

αρνείται να προχωρήσει την πληρωµή.  Ο τρόπος λειτουργίας του online ηλεκτρονικού 

χρήµατος είναι παρόµοιος µε αυτόν των πιστωτικών καρτών όσον αφορά τον έλεγχο του 

υπολοίπου. 

Η περίπτωση του offline-αυτόνοµου ηλεκτρονικού χρήµατος (Offline digital cash), είναι 

πιο δύσκολη και για την αντιµετώπιση της έχουν προταθεί διάφορες λύσεις. Μία λύση 

είναι η χρήση µίας έξυπνης κάρτας που θα έχει ενσωµατωµένο έναν επεξεργαστή για την 

καταχώρηση των συναλλαγών. Οι συναλλαγές θα καταχωρούνται στην κάρτα 

χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους ασφαλείας έτσι ώστε τα στοιχεία τους να µην είναι 

δυνατό να αλλοιωθούν ή παραποιηθούν. Με αυτό τον τρόπο δεν θα µπορεί να υπάρξει 

υπερχρέωση της κάρτας, δηλαδή συναλλαγές συνολικά µεγαλύτερης αξίας από αυτή που 

έχει η κάρτα. Η δεύτερη λύση που προτείνεται είναι η διασταύρωση εκ των υστέρων έτσι 

ώστε να διαπιστωθεί αν έχει γίνει ταυτόχρονη χρήση του ίδιου χρήµατος. Το 

µειονέκτηµα αυτής της λύσης είναι ότι οι παράνοµες συναλλαγές διαπιστώνονται εφόσον 

έχουν πραγµατοποιηθεί. Βέβαια, το σκεπτικό πίσω από αυτή τη µέθοδο είναι 

αποτρεπτικό: Ο παραβάτης ξέρει ότι δεν θα αποκαλυφθεί και διαπράττει την παρανοµία 

έχοντας γνώση του ότι οι συναλλαγές του διασταυρώνονται. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι 

στην περίπτωση του offline-αυτόνοµου ηλεκτρονικού χρήµατος ανήκουν και οι 

συναλλαγές που γίνονται από «ιδιώτη σε ιδιώτη» (peer to peer). 

Αν και η δεύτερη λύση φαίνεται να µειονεκτεί έναντι της πρώτης παρουσιάζει το µεγάλο 

πλεονέκτηµα του κόστους, καθότι µπορεί να λειτουργήσει χωρίς να χρειάζεται ακριβό 

λογισµικό και υλικό (µπορεί να εφαρµοστεί σε συνηθισµένους προσωπικούς υπολογιστές 

κάνοντας χρήση φθηνών έξυπνων καρτών χωρίς ενσωµατωµένους επεξεργαστές). Μία 

επιπλέον δικλείδα ασφαλείας και στις δύο περιπτώσεις είναι η εισαγωγή µίας 

ηµεροµηνίας λήξης του ηλεκτρονικού χρήµατος [7]. 
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Στο υπογεγραµµένο αυτόνοµο ηλεκτρονικό χρήµα κάθε φορά που γίνεται µία νέα 

συναλλαγή, στην υπογραφή που περιέχεται στο χρήµα αυτό προστίθεται ο τελευταίος 

συναλλασσόµενος. Με αυτό τον τρόπο και όταν το χρήµα επιστρέψει τελικά στην 

τράπεζα είναι δυνατός ο έλεγχος. Αν διαπιστωθεί παρανοµία, οι υπογραφές µας οδηγούν 

σε αυτόν που τη διέπραξε. 

Στο αυτόνοµο χρήµα η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια µε το υπογεγραµµένο 

ηλεκτρονικό χρήµα. Η διαφορά είναι ότι στο αυτόνοµο χρήµα, η τράπεζα µαθαίνει τα 

στοιχεία όλων αυτών που το χρησιµοποίησαν, µόνο αν έχει υπάρξει παράλληλη χρήση. 

Εδώ µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει µία προστασία των προσωπικών δεδοµένων των 

χρηστών, καθότι εάν το χρήµα έχει χρησιµοποιηθεί κανονικά, η τράπεζα δεν µπορεί να 

µάθει ποιος είναι ο αρχικός αποστολέας του χρήµατος, ούτε ποιες συναλλαγές έγιναν µε 

αυτό πριν καταλήξει σε εκείνη. Η άρση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

πραγµατοποιείται µόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρξε παράλληλη χρήση. 

Όπως θα δούµε και στην επόµενη ενότητα αυτός είναι και ένας λόγος που πολλοί 

θεωρούν ότι µε το ηλεκτρονικό χρήµα προστατεύονται οι ατοµικές ελευθερίες (σε 

αντίθεση µε άλλους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωµής όπως οι πιστωτικές κάρτες). 

Για να περιοριστεί το πρόβληµα του παράλληλου χρήµατος (ή διπλού ξοδέµατος) οι 

πελάτες θα πρέπει να προτιµούν, όπου αυτό είναι εφικτό, τις on line συναλλαγές, δηλαδή 

τη διαµεσολάβηση κάποιου τραπεζικού οργανισµού. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται 

και ο ίδιος στο ενδεχόµενο που τα χρήµατα σταλούν σε λάθος παραλήπτη ή τα έχει 

ξοδέψει προηγουµένως και δεν το έχει ελέγξει. Συνοψίζοντας, το πρόβληµα του 

παράλληλου χρήµατος είναι ένα ρίσκο, το οποίο θα πρέπει να πάρει ο 

πελάτης/καταναλωτής, που θα επιλέξει να πληρώσει µε ηλεκτρονικό χρήµα. 

3.4 Προστασία των ατοµικών µας ελευθεριών  

Είναι γεγονός ότι όλες οι συναλλαγές που κάνουµε µε την άµεση ή έµµεση εµπλοκή των 

τραπεζών καταγράφονται. Αν και αυτή η καταγραφή είναι εκ πρώτης όψεως αθώα πολλοί 

είναι που ενοχλούνται από αυτή και όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια όχι άδικα. Όταν 

χρησιµοποιούµε κάποια µορφή πλαστικού χρήµατος, όπως οι πιστωτικές κάρτες, η 

τράπεζα είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις καταναλωτικές συνήθειες του κατόχου της 

κάρτας (όλες οι συναλλαγές φαίνονται στην τελική εκκαθάριση που γίνεται κάθε µήνα) 

και κατά συνέπεια, είναι σε θέση να αξιοποιήσει µε όφελος της το παραπάνω υλικό. Η 

αξιοποίηση του υλικού µπορεί να είναι πολλών ειδών όπως π.χ. να πουλήσει το υλικό σε 
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διάφορες διαφηµιστικές εταιρείες ή να δηµιουργήσει ένα προφίλ του κατόχου της 

κάρτας. Σε κάποιες υλοποιήσεις του το ηλεκτρονικό χρήµα υπόσχεται πλήρης ανωνυµία 

και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί κανένας δεν θα µπορεί να το παρακολουθήσει και να δει 

τις αγορές που κάνει ο χρήστης. 

Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει ισορροπία στις σχέσεις των συναλλασσόµενων µε το 

ηλεκτρονικό χρήµα. Από την πλευρά του κράτους υπάρχει η τάση της διαχείρισης των 

πληροφοριών έτσι ώστε, να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικότερα τα διάφορα προβλήµατα 

που προκύπτουν, όπως αυτό του ξεπλύµατος του βρώµικου χρήµατος. Από την πλευρά 

των πελατών υπάρχει η επιθυµία της διατήρησης της ανωνυµίας τους τουλάχιστον µέχρι 

ενός φάσµατος συναλλαγών (π.χ. για τα προϊόντα που ψωνίζει σε ένα σούπερ-µάρκετ). Η 

προτεινόµενη λύση είναι η συνεργασία µεταξύ του κράτους, των πολιτών και των 

εκδοτριών τραπεζών έτσι ώστε, να βρεθεί η επιθυµητή και για τις δύο πλευρές ισορροπία 

στο θέµα της διαχείρισης των σχετικών πληροφοριών. 

3.5 Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία για το ηλεκτρονικό χρήµα 

Παράλληλα µε την αύξηση του αριθµού των ηλεκτρονικών πληρωµών, έχουν αυξηθεί 

και οι αγορές µέσω του διαδικτύου από άλλες χώρες –κυρίως- της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτό έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία κάποιων προβληµάτων και διαφορών τα οποία 

λόγω της µη αµεσότητας µεταξύ πελάτη-εµπόρου να είναι δύσκολο να διευθετηθούν.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι εάν οι καταναλωτές αντιµετωπίσουν µε καχυποψία τις 

ηλεκτρονικές πληρωµές, θα υπάρξει και σηµαντική µείωση των διασυνοριακών αγορών.  

Αν και το ηλεκτρονικό χρήµα µπορεί να αντικαταστήσει το συµβατικό δεν είναι απόλυτα 

ισοδύναµο του από νοµικής απόψεως. ∆εν έχει όλες τις ιδιότητες του συµβατικού 

νοµίσµατος, αφού δεν δηµιουργείται αποκλειστικά από κάποιο ίδρυµα µε αποκλειστικό 

εκδοτικό προνόµιο και δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή του για την εξόφληση των 

υποχρεώσεων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ακόµη ότι η ευρεία χρήση των χαρτονοµισµάτων 

υπόκεινται σε αρκετά σχολαστικές και λεπτοµερείς νοµικές διατυπώσεις προκειµένου να 

εξασφαλίζει την απαραίτητη ασφάλεια των συναλλαγών.  

Για αυτό το λόγο χρειάζεται η θέσπιση θεσµικού πλαισίου το οποίο θα αντιµετωπίζει και 

θα επιλύει τα διάφορα ζητήµατα που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση του 

ηλεκτρονικού χρήµατος.  Στην Ελλάδα θέµατα σχετικά µε το ηλεκτρονικό χρήµα 

ρυθµίζουν οι Πράξεις του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής 50/2002 και 52/2003, ο 
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Νόµος 3148/2003, η Π∆ΤΕ 2501/2002, η Πράξη ∆ιοικητή 2495/2002 και η Πράξη 

∆ιοικητή 2527/2003.  

Στην 50/2002 Πράξη του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής δίνονται οι ορισµοί των 

εννοιών της Ηλεκτρονικής πληρωµής, του ηλεκτρονικού χρήµατος, οι γενικές αρχές 

λειτουργίας συστηµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος καθώς επίσης, και το ποια στοιχεία 

υποβάλλονται από διαχειριστές των συστηµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος στην Τράπεζα 

της Ελλάδος, ∆ιεύθυνση Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γραφείο 

Επίβλεψης Συστηµάτων Πληρωµών πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, σε 

εξαµηνιαία βάση, σε ετήσια βάση, και σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών. 

Η 50/2003 Πράξη του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής ρυθµίζει τα  ιδρύµατα 

ηλεκτρονικού χρήµατος, που µπορούν να περιλαµβάνονται στο σύστηµα ΕΡΜΗΣ. Ορίζει 

ότι µέλη του Συστήµατος δύνανται να είναι όλα τα νοµίµως λειτουργούντα στην Ελλάδα 

πιστωτικά ιδρύµατα, εξαιρουµένων των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, είτε 

εδρεύουν, είτε είναι εγκατεστηµένα µέσω υποκαταστήµατος στην Ελλάδα ή σε άλλη 

χώρα του Ευρωπαϊκού. 

Στην Πράξη ∆ιοικητή 2527/2003 καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την παροχή από την 

Τράπεζα της Ελλάδος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδρύµατος Ηλεκτρονικού 

Χρήµατος καθώς επίσης, και το πότε  εξαιρείται ένα ίδρυµα Ηλεκτρονικού Χρήµατος 

από την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2076/1992,όπως τροποποιήθηκε µε τον νόµο 

3148/2003. Στην 2527/2003 αναφέρεται επίσης ότι για την παροχή άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας υποκαταστήµατος Ιδρύµατος Ηλεκτρονικού Χρήµατος, που εδρεύει σε χώρα 

εκτός του Ε.Ο.Χ. απαιτείται ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο ίσο προς το εκάστοτε 

απαιτούµενο για την ίδρυση Ιδρύµατος Ηλεκτρονικού Χρήµατος στην Ελλάδα. 

Στον Νόµο 3148/2003, περιέχονται όλα τα σχετικά µε τη σύσταση και τις αρµοδιότητες 

της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων(Ε.Λ.Τ.Ε.), όλες οι τροποποιήσεις 

του νόµου 2076/1992 σχετικά µε την ανάληψη, άσκηση δραστηριότητας και προληπτική 

εποπτεία ιδρυµάτων καθώς και την προσθήκη ειδικού κεφαλαίου στον νόµο για τα 

ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και οι τροποποιήσεις των διατάξεων περί 

διασυνοριακών πληρωµών σε ευρώ 

Στην Πράξη ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (Π∆ΤΕ) µε αριθµό 2501/2002 

παρέχεται στους συναλλασσόµενους µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που 

διέπουν τις συναλλαγές τους µε αυτά. Αναφέρονται οι γενικές υποχρεώσεις των 
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πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, τι προβλέπεται για την ενηµέρωση 

των συναλλασσόµενων σχετικά µε τις πιστωτικές τους κάρτες, µε ποιους τρόπους 

διενεργείται η ενηµέρωση των συναλλασσόµενων από τα πιστωτικά ιδρύµατα και το τι 

προβλέπεται για τις διενεργούµενες µέσω του ∆ιαδικτύου τραπεζικές συναλλαγές (e-

banking). Καθορίζονται επίσης ποιες είναι οι ελάχιστες πληροφορίες που τα πιστωτικά 

ιδρύµατα οφείλουν να παρέχουν στους συναλλασσόµενους. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών, µεταξύ των οποίων, 

περιλαµβάνονται και δίκτυο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η 

Ε.Ε. στηρίζει και ενθαρρύνει την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από οποιαδήποτε 

χώρα της Ένωσης και την αποστολή χρηµάτων για την πληρωµή των σχετικών 

συναλλαγών. Σήµερα, η ευρωπαϊκή νοµοθεσία ρυθµίζει σε θέµατα όπως η ευθύνη για 

ελαττωµατικά προϊόντα, η καταναλωτική πίστη, οι πωλήσεις εκτός εµπορικού κατα-

στήµατος και, στο εγγύς µέλλον, η πώληση καταναλωτικών αγαθών και οι σχετικές εγ-

γυήσεις, χωρίς όµως να υποκαθιστά τους εθνικούς κανόνες αλλά, απλώς, συµπληρώ-

νοντας τους.  

Στην Ε.Ε. ισχύουν η Οδηγία 2000/12, που ρυθµίζει όλα τα σχετικά µε την ανάληψη και 

την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων , µε τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 

2000/28 (τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος εντάσσονται στον ορισµό του πιστωτικού 

ιδρύµατος, που καθορίζεται στην οδηγία 2000/12/Ε.Κ). Επίσης ισχύει η Οδηγία 2000/46 

για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας 

ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος. Στην Σύσταση 87/598 (8-12-87) για τον ευρωπαϊκό 

κώδικα δεοντολογίας σε θέµατα ηλεκτρονικών πληρωµών και τις συστάσεις τις 

επιτροπής για την εφαρµογή του περιέχονται οι ορισµοί των εννοιών ηλεκτρονική 

πληρωµή, εκδότης, παρέχοντες υπηρεσίες και το πώς πρέπει να είναι οι συµβάσεις που 

συνάπτουν οι καταναλωτές µε τις τράπεζες. Τέλος, υπάρχει και η σύσταση 590/88 (17-

11-88) που αφορά τα συστήµατα πληρωµών και ιδίως τις σχέσεις µεταξύ κατόχου και 

εκδότη κάρτας. 

Τέλος, µε την 3η Οδηγία 2005/60/ΕΚ επιδιώχθηκε η οµοιόµορφη εφαρµογή των 40 

αναθεωρηµένων Συστάσεων της Οµάδας Οικονοµικής ∆ράσης (Financial Action Task 

Force - F.A.T.F.) (2003) για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, καθώς και ορισµένων Ειδικών Συστάσεων για την κατα-

πολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας του 2001. Αντίστοιχα, η προσαρµογή 

της ελληνικής νοµοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο και στις πρωτοβουλίες της F.A.T.F. έγινε 
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µε το Νόµο 2331/1995 για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, µε τον οποίο 

ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη οι διατάξεις της 1ης Κοινοτικής Οδηγίας 

(91/308/ΕΟΚ), 

Παρά τις απόπειρες που έχουν γίνει για τον ορισµό και της περιγραφή του ηλεκτρονικού 

χρήµατος και των υποπροϊόντων του από θεωρητικούς και θεσµικά όργανα, δεν υπάρχει 

ένας ενιαίος αποδεκτός ορισµός του ηλεκτρονικού χρήµατος. Τούτο οφείλεται στη 

σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη του. Ο χαρακτηρισµός που περιλαµβάνεται στην Οδηγία 

2000/46 για το ηλεκτρονικό χρήµα ως «…ηλεκτρονικό υποκατάστατο των κερµάτων και 

χαρτονοµισµάτων…» δίνει µάλλον µία λειτουργική διάσταση του ή το πλαίσιο εποπτείας 

και ασφάλειας του. Σύµφωνα µε την παραπάνω οδηγία, το ηλεκτρονικό χρήµα «…είναι 

αποθηκευµένο σε ηλεκτρονικό υπόθεµα, όπως κάρτα µε τσιπ ή µνήµη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, … γίνεται αποδεκτό ως µέσο πληρωµής από τρίτους πέραν του εκδοτικού 

ιδρύµατος…. και προορίζεται κατά κανόνα για πληρωµές µικροποσών».  

3.6 To Ευρωπαϊκό Εξωδικαστικό ∆ίκτυο 

Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της νοµοθεσίας σχετικά 

µε τις ηλεκτρονικές πληρωµές (και κατά συνέπεια, το ηλεκτρονικό χρήµα), εάν σε µία 

διασυνοριακή εµπορική συναλλαγή προκύψουν προβλήµατα, η προσφυγή σε δικαστική 

βοήθεια δεν είναι ούτε πρακτική ούτε οικονοµικά συµφέρουσα για τους καταναλωτές 

αλλά και για τους προµηθευτές της [10].  

Αυτό συµβαίνει, διότι υπάρχουν αντικειµενικά εµπόδια, όπως είναι η διάρκεια και η 

τεχνική πολυπλοκότητα των νοµικών διαδικασιών, οι γλωσσικές και πολιτιστικές 

διαφορές, καθώς τα έξοδά τους, τα οποία αποτρέπουν τους καταναλωτές από την 

προσφυγή στα δικαστήρια.  

Συνεπώς, υπάρχει µία αύξηση στην ζήτηση για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τρόπου 

επίλυσης των διαφορών έτσι ώστε, να αποτρέπεται η «λύση» της δικαστικής επίλυσης.  

To Ευρωπαϊκό Εξωδικαστικό ∆ίκτυο (ΕΕ∆) είναι ένα δίκτυο εξώδικων µηχανισµών προ-

σφυγής που λειτουργεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Σκοπός του δικτύου είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη για τους καταναλωτές των χωρών Ε.Ε./ΕΟΧ, ιδίως για διασυνοριακές 

διαφορές σε σχέση µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. Με απλά λόγια, το Ευρωπαϊκό Εξωδικα-
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στικό ∆ίκτυο προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

εξωδικαστικούς µηχανισµούς προσφυγής άλλων κρατών-µελών µε απλές, άµεσες και 

πρωτίστως οικονοµικές διαδικασίες, έτσι ώστε να βρουν λύση σε περίπτωση διαφορών 

σε διασυνοριακές συναλλαγές µε µία επιχείρηση. Παραδείγµατα διαφορών µε τα οποία 

θα ασχολείται το Ευρωπαϊκό Εξωδικαστικό ∆ίκτυο είναι προβλήµατα παράδοσης, 

ελαττωµατικών προϊόντων, ή προϊόντων και υπηρεσιών που δεν ανταποκρίνονται στην 

περιγραφή τους. 

Τα παράπονα των καταναλωτών/πελατών θα απευθύνονται σε ένα ενιαίο εθνικό κέντρο 

πληροφόρησης βρίσκεται σε κάθε κράτος µέλος. Στην ουσία το κέντρο πληροφόρησης θα 

συµβουλεύει τους καταναλωτές σχετικά µε το τι ενέργειες πρέπει να κάνουν στο 

εναλλακτικό εξωδικαστικό σύστηµα επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που υπάρχει 

στην χώρα που αγοράστηκε το συγκεκριµένο προϊόν/υπηρεσία.  

Μέχρι αυτή τη στιγµή, υπάρχουν ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών σε δεκατρία κράτη 

µέλη της ΕΕ, τα περισσότερα εκ των οποίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους  στους 

καταναλωτές επί µία δεκαετία. Παρέχουν συµβουλές σχετικά µε τα δικαιώµατα των 

καταναλωτών σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και βοήθεια σχετικά µε 

διασυνοριακά θέµατα µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα το κέντρο 

πληροφόρησης υπάγεται στο υπουργείο ανάπτυξης και πιο συγκεκριµένα στο τµήµα που 

αφορά την προστασία του καταναλωτή. 

3.7 Ηλεκτρονικό έγκληµα 

Η ταχύτατη ανάπτυξη και η ραγδαία χρήση των Η/Υ προσέφεραν νέες δυνατότητες 

εξέλιξης σε όλους τους τοµείς των τεχνολογικά ανεπτυγµένων οικονοµιών και 

κοινωνιών. Όλες αυτές οι αλλαγές, όµως, παρά τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν, 

άνοιξαν το δρόµο για την εµφάνιση νέων µορφών εγκληµατικότητας. Η τεχνολογία των 

υπολογιστών και επικοινωνιών κατέστησε δυνατή τη διάπραξη ενός φάσµατος 

εγκληµάτων, οι οποίες απαιτούν εξειδίκευση, κατάρτιση και αυξηµένες ικανότητες. 

Ταυτόχρονα, το διαδίκτυο αποτέλεσε το µέσο για την ταχύτατη διάδοση των 

εγκληµατικών φαινόµενων. Οι νέες µορφές εγκληµατικότητας προσδιορίζονται µε τον 

όρο «ηλεκτρονικό έγκληµα», ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις αξιόποινες πράξεις που 

διεξάγονται µε τη χρήση των υπολογιστών, δικτύων και συστηµάτων επικοινωνίας. Αν 

και οι περιπτώσεις ηλεκτρονικού εγκλήµατος είναι πολλές εµείς θα εστιάσουµε την 
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ενασχόληση µας στην περίπτωση της κλοπής του ηλεκτρονικού χρήµατος και το τι θα 

πρέπει να κάνει ο κάτοχος του που βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση της απώλειας. 

Με τον όρο «κλοπή ηλεκτρονικού χρήµατος», εννοούµε την απώλεια της κάρτας που 

περιέχει το ηλεκτρονικό χρήµα ή του κρυπτογραφηµένου αρχείου που έχουµε στον 

υπολογιστή µας και στο οποίο είναι αποθηκευµένο το χρήµα. Το ηλεκτρονικό χρήµα 

είναι ευάλωτο από την άποψη ότι εάν µε κάποιο τρόπο ο κάτοχος χάσει το ιδιωτικό του 

κλειδί και ένας επιτήδειος το χρησιµοποιήσει για να διαχειριστεί τα χρήµατα µε τρόπους 

όπως η µεταφορά τους σε άλλο λογαριασµό ή σε αγορές αγαθών η τράπεζα δεν έχει τη 

δυνατότητα να το διαπιστώσει. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοχος/δικαιούχος είναι 

εκτεθειµένος καθότι κάποιες άλλες µορφές ηλεκτρονικών πληρωµών όπως οι πιστωτικές 

κάρτες προσφέρουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας (ο κάτοχος της κάρτας ευθύνεται για 

αγορές έως ενός ορισµένου ποσού). 

Αν διαπιστώσουµε κλοπή, θα πρέπει να έρθουµε σε επικοινωνία άµεσα µε την εκδότρια 

τράπεζα προκειµένου να αποκλείσει την πληρωµή των διαφόρων συναλλαγών µε το 

συγκεκριµένο ηλεκτρονικό χρήµα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η κλοπή ηλεκτρονικού 

χρήµατος είναι πιο «ελαφριά» περίπτωση σε σχέση µε το συµβατικό χρήµα καθότι εάν 

απευθυνθεί ο κάτοχος στην τράπεζα, η τελευταία έχει τρόπους να εµποδίσει τη χρήση 

του. Ιδιαίτερα εάν πρόκειται για υπογεγραµµένο ηλεκτρονικό χρήµα, η τεχνολογία 

µπορεί να βοηθήσει από την άποψη ότι η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τα 

συγκεκριµένα ηλεκτρονικά µετρητά ενώ στην περίπτωση του ανώνυµου ηλεκτρονικού 

χρήµατος, οι δυνατότητες ακύρωσης του είναι λίγες (καθότι δεν φέρουν κάποιο 

διακριτικό του κατόχου του). 

Με δεδοµένες τις διαπιστωµένες αδυναµίες του νοµοθετικού πλαισίου να αντιµετωπίσει 

το θέµα, κρίνεται αναγκαία η εντατικοποίηση της διωκτικής προσπάθειας σε ποινική 

βάση. Θεωρείται απαραίτητη η εφαρµογή σκληρότερης ποινικής νοµοθεσίας, ο 

συντονισµός των δικαίων µεταξύ των κρατών ώστε, να µπορούν να αντιµετωπιστούν 

διακρατικά εγκλήµατα, όπως επίσης και η παράλληλη προστασία των δικαιωµάτων των 

υπόπτων και κατηγορουµένων. Τα κράτη οφείλουν να κινηθούν αποφασιστικά προς 

αυτήν της κατεύθυνση της πάταξης του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, το οποίο αναµένεται 

να πάρει ακόµα µεγαλύτερες διαστάσεις στο µέλλον. Επίσης από την πλευρά των 

υποψηφίων θυµάτων (τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων), είναι αναγκαίος ο 

εκσυγχρονισµός των υπολογιστικών τους συστηµάτων µε σύγχρονες µεθόδους 

ασφάλειας και προστασίας. 



 44 

  

Από τα ΜΜΕ γίνεται µία προσπάθεια και δυστυχώς φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι  

οι νέες µορφές ηλεκτρονικού χρήµατος είναι µόνο µία ευκολία για αυτούς που έχουν τη 

σχετική εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες. Αν αναλύσουµε το θέµα διεξοδικά, όµως, 

µπορούµε να καταλάβουµε τι αλλαγές θα φέρουν οι νέες µορφές ηλεκτρονικού χρήµατος 

και πόσο θα αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι σηµερινές επιχειρήσεις και 

οι πολίτες τόσο στην καθηµερινή τους ζωή όσο και στις συναλλαγές µεταξύ τους. 

Εύκολα διαπιστώνουµε ότι το ηλεκτρονικό χρήµα θα συνεισφέρει στην 

παγκοσµιοποίηση, καθότι θα καταστήσει αµεσότερη τη συνεργασία των ανθρώπων 

ανεξάρτητα από το σε ποιο µέρος του κόσµου βρίσκονται. 

Για να αντιληφθούµε την «ευελιξία» που το ηλεκτρονικό χρήµα έχει, αρκεί να κάνουµε 

µία ιστορική αναδροµή στο παρελθόν και να σκεφτούµε την επανάσταση που έφερε η 

επινόηση των κερµάτων στη Λυδία και στην Κίνα τον 7ο αιώνα π.Χ. Πριν να 

ανακαλυφθούν τα νοµίσµατα, το µέσο συναλλαγής που χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι 

για να αποτιµήσουν την αξία των εµπορευµάτων τους ήταν τα µέταλλα, τα οποία είχαν 

κάποιες «ιδιοµορφίες». Οι ιδιοµορφίες αυτές ήταν ότι έπρεπε να κόβονται στα αντίστοιχα 

ποσά και να ζυγίζονται σε ειδικές ζυγαριές. Οι συναλλασσόµενοι έπρεπε να κουβαλούν 

τις ζυγαριές και τα βάρη τους, καθώς και εργαλεία για να κόβουν τα µέταλλα. Μία άλλη 

αντικειµενική δυσκολία ήταν ότι χρειάζονταν ειδικές γνώσεις στην αναγνώριση των 

µετάλλων.  

Λόγω των εµποδίων αυτών, και προτού εφευρεθούν τα κέρµατα, ήταν δύσκολο να 

πραγµατοποιούνται µικρές συναλλαγές. Με την εισαγωγή των κερµάτων, έγινε δυνατό να 

Κεφάλαιο 4  

Συµπεράσµατα 
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αναπτυχθούν νέες µορφές του επιχειρείν. Κάποιος µπορούσε εύκολα να δηµιουργήσει και 

να λειτουργήσει µια επιχείρηση πουλώντας φαγητό ή µικροαντικείµενα σε οποιονδήποτε 

τύχαινε να περνάει από το µαγαζί. Το πιο σηµαντικό ήταν ότι η ανακάλυψη των 

κερµάτων βοήθησε την ανάπτυξη της γνώσης. Μετά την εφεύρεση των κερµάτων έγινε 

πιο εύκολο να πωλούνται βιβλία, µαθήµατα και διδασκαλία. H εφεύρεση των κερµάτων 

ήταν ένας από τους λόγους που ο αρχαίος κόσµος στη Λυδία και στην Κίνα ήταν τόσο 

ανεπτυγµένος κατά τη διάρκεια της ∆υναστείας Han, σε σύγκριση µε άλλα µέρη του 

κόσµου.  

Κάτι ανάλογο συµβαίνει και τώρα µε τα συµβατικά µετρητά έναντι των ηλεκτρονικών. 

Παρόλα’ αυτά η αύξηση των χρηστών του ηλεκτρονικού χρήµατος δεν είναι τόσο 

εντυπωσιακή όσο αυτή των χρηστών του Internet. Από την πλευρά των τραπεζών το 

µεγάλο πλεονέκτηµα των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι το χαµηλό κόστος / 

συναλλαγή. Αυτό άλλωστε, αποδεικνύεται και από την µελέτη του ΟΟΣΑ στις ΗΠΑ η 

οποία δείχνει και το κόστος διεκπεραίωσης µία συναλλαγής χρησιµοποιώντας 

διαφορετικούς τρόπους πληρωµής. 

 

Συναλλαγή µέσω τράπεζας $1,07 

Συναλλαγή µέσω τηλεφώνου $0,52 

Συναλλαγή µέσω ΑΤΜ $0,27 

Συναλλαγή µέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ $0,01 

 

Πίνακας 1: Κόστος διεκπεραίωσης συναλλαγής 

 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα το µέλλον των συναλλαγών είναι 

ηλεκτρονικό. Οι τράπεζες µπορεί και πρέπει να συνεισφέρουν έτσι ώστε να επιταχυνθεί η 

µετάβαση παρέχοντας στήριξη και αναλαµβάνοντας µέρος τους κόστους των νέων 

προϊόντων όπως είναι το ηλεκτρονικό χρήµα. Το πιο σηµαντικό κόστος που πρέπει να 

αναλάβουν είναι η ανάπτυξη όσο το δυνατόν πιο ισχυρών και τυποποιηµένων 

µηχανισµών ασφάλειας προκειµένου να πείσει ακόµα και τον πιο δύσπιστο πελάτη να 

χρησιµοποιήσει τους νέους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωµής.  

Στο εξωτερικό έχει γίνει ήδη η «επανάσταση του ηλεκτρονικού χρήµατος». Οι εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσουν υπηρεσίες µεταφοράς χρηµάτων, οι οποίες θα είναι 
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ανεξάρτητες από τους τραπεζικούς λογαριασµούς των πελατών. Στην Ασία έχει ήδη 

αρχίσει να καθιερώνεται η χρήση των ψηφιακών πορτοφολιών (e-wallets), ενώ στο 

Λονδίνο αναµένονται να υιοθετηθούν σε κάρτες για τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Στην 

Αµερική οι Visa και MasterCard προσφέρουν ψηφιακές κάρτες αγορών µέχρι 25$ χωρίς 

κωδικούς PIN, ψηφιακές υπογραφές και το σηµαντικότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Τα συστήµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που υπάρχουν αυτή τη στιγµή προσφέρουν τη 

µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και προστασία των προσωπικών µας δεδοµένων από 

οποιαδήποτε άλλη µορφή πληρωµής. Το δίλληµα που παρουσιάζεται είναι εάν ο 

καταναλωτής αποφασίσει να αναλάβει την ευθύνη ορισµένων κινδύνων που υπάρχουν. 

Αυτά είναι οι διάφορες µορφές απάτης που µπορούν να του παρουσιαστούν, οι οποίες 

υπάρχουν και σε κάθε άλλη µορφή πληρωµών καθώς επίσης και το πρόβληµα του 

παράλληλου χρήµατος. Κρίνοντας από τις µέχρι τώρα τάσεις της αγοράς, την ταχύτητα 

µε την οποία µπορούν να πραγµατοποιηθούν οι συναλλαγές και την προστασία που 

υπάρχει στα προσωπικά µας δεδοµένα τα πλεονεκτήµατα φαίνεται να υπερτερούν των 

µειονεκτηµάτων. 

Συνοψίζοντας, µπορούµε να κάνουµε την εκτίµηση ότι οι συναλλαγές µας θα 

αναπτυχθούν και θα αποκτήσουν µία άλλη διάσταση. Το µέλλον διαγράφεται 

ηλεκτρονικό, το µόνο ερώτηµα που µένει να απαντηθεί είναι µε ποιες προϋποθέσεις και 

σε πόσο χρόνο αναµένεται να γίνει αυτή η µετάβαση. Στην µετάβαση αυτή, φαίνεται να 

συνεισφέρει πολύ το ηλεκτρονικό χρήµα και οι τεχνολογίες που το συνοδεύουν. 

Ανοίγονται µεγάλες προοπτικές για το ηλεκτρονικό χρήµα και αξίζει να επισηµάνουµε τη 

βοήθεια που αυτό θα προσφέρει  στη δηµιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη νέων ιδεών 

και την προώθηση της παγκοσµιοποίησης. 
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