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ΕΙΑΓΩΓΗ  
Το φαινόμενο τθσ «Ρλθροφορικισ Επανάςταςθσ» ζχει ςθμαντικζσ 

επιπτϊςεισ ςε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ζτςι οι κανόνεσ τθσ 

αγοράσ αλλάηουν και οι επιχειριςεισ προςπακϊντασ να ανταποκρικοφν 

ςτισ απαιτιςεισ των νζων δεδομζνων ςτθν αγορά αναγκάηονται να 

ακολουκιςουν νζα μοντζλα και νζεσ μεκόδουσ. (Ραςχόπουλοσ και 

Σκαλτςασ, 2006). 

 Τα νζα επιχειρθματικά μοντζλα, οι νζεσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ 

ςτθν αγορά, οι κοινωνικό- γεωγραφικζσ επιπτϊςεισ του κινθτοφ 

Λντερνζτ, οι νζεσ ρυκμιςτικζσ δομζσ και πολιτικζσ ςε εκνικό και 

ευρωπαϊκό  επίπεδο από τθν μια πλευρά και ο μεταςχθματιςμόσ τθσ 

ελλθνικισ κοινωνίασ ςε μια «μεταβιομθχανικι» κοινωνία, 

χαρακτθριηόμενθ από τισ ριηικζσ αλλαγζσ ςτθν παραγωγι, τθν 

οικονομία και τθν κακθμερινι ηωι, που διαμορφϊνουν οι νζεσ 

Τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) από τθν άλλθ, 

ζχουν διαμορφϊςει ζνα νζο περιβάλλον. (Συρμακζηθσ κ.α., 2002) 

 Το θλεκτρονικό εμπόριο προζκυψε για λόγουσ απόκτθςθσ 

ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ των επιχειριςεων και αποτελεί 

αναπόςπαςτο κομμάτι του παγκόςμιου εμπορίου ςτισ μζρεσ μασ. ( 

Rosen, 2003) 

 Το θλεκτρονικό εμπόριο δίνει ευζλικτεσ παροχζσ και 

ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ προϊκθςθσ των επιχειριςεων ςτισ επικυμθτζσ 

αγορζσ, κάνοντασ ζτςι των αρικμό των χρθςτϊν να αυξάνεται ραγδαία 

μζρα με τθ μζρα. Θ ςυνεχισ πρόοδοσ των αςφρματων τεχνολογιϊν και 

τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ που παρατθρείται τα τελευταία χρόνια ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ευρεία χριςθ του Διαδικτφου ζχει οδθγιςει ςτθν 

ανάπτυξθ του κινθτοφ θλεκτρονικοφ εμπορίου. (mobile commerce, m-

commerce). (Tiwari et al, 2006, Stafford and Gillenson, 2003). 

 Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται ραγδαία ανάπτυξθ ςτον τομζα 

του m- commerce (κινθτό εμπόριο). Λδιαίτερα ςτον τομζα τθσ 

διαφιμιςθσ μζςω κινθτοφ  (mobile advertising). Βλζπουμε ςυνεχϊσ νζεσ 

εφαρμογζσ να κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ ςτθν αγορά. Τζτοιεσ 

εφαρμογζσ μπορεί να περιλαμβάνουν διαφιμιςθ μζςω αςφρματων 
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τεχνολογιϊν όπωσ είναι το Bluetooth, όπου ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ , ο 

χριςτθσ παροτρφνεται να ενεργοποιιςει το Bluetooth, ςτο κινθτό του 

τθλζφωνο και ςτθν ςυνζχεια λαμβάνει διαφθμιςτικά μθνφματα/ 

ςποτάκια, ι λαμβάνει μζροσ ςε διάφορουσ διαγωνιςμοφσ. 

 Μεγάλο ρόλο ςτθν ανάπτυξθ του m- commerce ζπαιξε και θ 

εξάπλωςθ των αςφρματων τεχνολογιϊν τα τελευταία χρόνια. 

Τεχνολογίεσ όπωσ Bluetooth, το wi-fi (802.11b καιν 802.11g) και 

υπζρυκρεσ χρθςιμοποιοφνται πλζον ςε διάφορεσ εφαρμογζσ, με πιο 

διαδεδομζνθ τθ δθμιουργία αςφρματων δικτφων, ςτα οποία 

ςυμμετζχουν υπολογιςτζσ ι/και κινθτζσ ςυςκευζσ όπωσ κινθτά 

τθλζφωνα και PDAs. Τα αςφρματα δίκτυα χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για 

ανταλλαγζσ δεδομζνων μεταξφ των επικοινωνοφντων ςυςκευϊν και για 

παροχι πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο ςε κινθτζσ ςυςκευζσ. (Wikipedia, 

2010)   

 Στθν παροφςα εργαςία κα αςχολθκοφμε με το κινθτό 

θλεκτρονικό εμπόριο και πιο ςυγκεκριμζνα με τθν αςφάλεια των 

ςυναλλαγϊν μζςω κινθτϊν τθλεφϊνων.  

  



7 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1  
ΙΝΣΕΡΝΕΣ  

1.1. Σι είναι το Internet  

Σφμφωνα με τουσ Δουκίδθ, Κεμιςτοκλζουσ, Δράκο & 

Ραπαηαφειροποφλου (1998),  το Internet βαςίηεται ςτθν ομάδα 

πρωτοκόλλων TCP/IP και είναι ςχεδιαςμζνο ϊςτε να είναι πάντα 

διακζςιμο ακόμα και αν κάποιο κομμάτι του δικτφου (δθλαδι κάποιοσ 

υπολογιςτισ ςυνδεδεμζνοσ ςε αυτό) διακόψει τθ λειτουργία του, ςε 

αυτι τθ περίπτωςθ τα μεταφερόμενα πακζτα φτάνουν ςτον προοριςμό 

τουσ μζςω διαφορετικϊν διαδρομϊν  

Το Διαδίκτυο (Internet) είναι ζνα ςφνολο θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν οι οποίοι ςυνδζονται μεταξφ τουσ και δθμιουργοφν ζνα 

δίκτυο δικτφων. Το Διαδίκτυο δεν αποτελεί κτιμα κάποιου οργανιςμοφ 

και δεν διοικείται αλλά είναι μια παγκόςμια κοινωνία χρθςτϊν όπου 

ανταλλάςουν πλθροφορίεσ και επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. (Δουκίδθσ, 

2003)  

Το Internet είναι ζνα πλθροφοριακό μζςο που επιτρζπει ςτουσ 

χριςτεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςε πολλζσ διαφορετικζσ βάςεισ 

δεδομζνων. Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ κάνουν πιο εφκολθ τθν δυνατότθτα 

αναηιτθςθσ των χρθςτϊν, οι οποίοι πλζον μποροφν να αγοράηουν 

προϊόντα μζςω internet από ιδιϊτεσ ι από επαγγελματίεσ απλά με το 

να μπουν ςτθν βάςθ δεδομζνων του πωλθτι. Θ λιψθ ι θ αποςτολι 

θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ είναι και αυτι μια μορφι πρόςβαςθσ 

κακϊσ οι χριςτεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε άλλουσ χριςτεσ με 

τθν υπθρεςία μθνυμάτων. Αυτι θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ είναι θ 

καρδιά του Internet business που κακιςτά το internet ζνα τόςο 

πολφτιμο εργαλείο. (el.wikipedia.org/wiki/Διαδίκτυο) 

Θ πιο ςθμαντικι δραςτθριότθτα που επζφερε αυτι θ δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ ςε βάςεισ δεδομζνων είναι το θλεκτρονικό εμπόριο. Οι 

χριςτεσ ζχουν τθν δυνατότθτα να αγοράηουν αγακά και υπθρεςίεσ 

μζςω διαδικτφου. Ειςζρχονται ςτθν βάςθ δεδομζνων του εκάςτοτε 
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πωλθτι και με τθν βοικεια των μθχανϊν αναηιτθςθσ βρίςκουν το 

κατάλλθλο προϊόν ι υπθρεςία που κζλουν να αποκτιςουν. Ρρόκειται 

για μια δραςτθριότθτα, θ οποία τράβθξε το ενδιαφζρον των εμπορικϊν 

και επενδυτικϊν μερϊν τθσ επιχειρθματικισ κοινωνίασ. Επίςθσ το e-

commerce γζννθςε μια ςειρά από διαφορετικζσ επαγγελματικζσ ςχζςεισ 

ςτο Internet. (el.wikipedia.org/wiki/Διαδίκτυο) 

 

1.2. Κινθτό Διαδίκτυο  

Πταν αναφερόμαςτε ςτο όρο κινθτό διαδίκτυο (mobile internet) 

δεν περιγράφουμε μια νζα επινόθςθ ι ζνα νζο δίκτυο. Ρεριγράφουμε 

όμωσ μια νζα δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο, μζςω αςφρματων 

φορθτϊν ςυςκευϊν και τεχνολογιϊν. Επομζνωσ το ενςφρματο και το 

αςφρματο διαδίκτυο ςτθν ουςία είναι θ ίδια ζννοια. Ραρ’ όλα αυτά 

υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου ςυνδυάηονται για πολλά προϊόντα και 

υπθρεςίεσ. Για κάποιο μζροσ από το περιεχόμενο και τισ εφαρμογζσ 

που υπάρχουν ςτο Διαδίκτυο μπορεί θ πρόςβαςθ να είναι δυνατι μόνο 

μζςω ενςφρματθσ ςφνδεςθσ (υπολογιςτισ), κάποιο άλλο μπορεί να 

διατίκεται μόνο μζςω αςφρματθσ ςφνδεςθσ (κινθτό τθλζφωνο) και 

τζλοσ για κάποιο άλλο, θ πρόςβαςθ μπορεί να γίνεται και με τουσ δφο 

τφπουσ ςφνδεςθσ ςαφϊσ με κάποιεσ διαφορζσ ωσ προσ τον τρόπο που 

παρουςιάηονται τα περιεχόμενα. 

Ραρόλο που το ενςφρματο και το αςφρματο δίκτυο είναι θ ίδια 
ζννοια, υπάρχουν διάφοροι παράγοντεσ που διαφζρουν:  

i. Οι φορθτζσ ςυςκευζσ μπορεί να είναι ςυνεχϊσ ςυνδεδεμζνεσ ςτο 
Διαδίκτυο και να μεταφζρονται ςε διαφορετικά μζρθ, χωρίσ να 
χρειάηονται κάποια καλωδίωςθ για τθ ςφνδεςθ.  

 

ii. Θ γεωγραφικι κζςθ μιασ φορθτισ ςυςκευισ μπορεί να είναι 
ςτακερι και να παρακολουκείται μζςω του αςφρματου ςιματόσ τθσ, 
παρζχοντασ ζτςι υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτεσ που εξαρτϊνται από 
τθν κζςθ του χριςτθ.  

 
iii. Οι φορθτζσ ςυςκευζσ επιτρζπουν τθν ςυνφπαρξθ πιο προςωπικϊν 
εφαρμογϊν που ανταποκρίνονται ςτο ςτυλ τθσ ηωισ του χριςτθ (για 
παράδειγμα τθλεφωνία φωνισ, θμερολόγιο, χρονοδιάγραμμα 
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ςυναντιςεων, διευκφνςεισ και άλλα προςωπικά δεδομζνα). Οι 
αςφρματεσ Internet υπθρεςίεσ μποροφν να προςαρμοςτοφν από τον 
χριςτθ.  

 
iv. Οι αςφρματεσ ςυςκευζσ ζχουν τθν ευελιξία να ςυνδζονται ςε 
διάφορα δίκτυα, μζςω τεχνολογίασ Bluetooth, όποτε βρίςκονται ςτο 
εφροσ ενόσ ενςωματωμζνου δικτφου ι ςυςκευισ (για παράδειγμα 
ενςωματωμζνα δίκτυα δεδομζνων ςε αυτοκίνθτα, ςε ςπίτια ι 
γραφεία).  

 
Ππωσ το M-commerce είναι μια επζκταςθ του θλεκτρονικοφ 

εμπορίου, ζτςι και το φορθτό Internet παρζχει, όχι μόνο φορθτι 

ευελιξία, αλλά και νζεσ επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ, ιδιαίτερα ςε 

προϊόντα και υπθρεςίεσ που εξαρτϊνται από τθν κζςθ του χριςτθ. Το 

φορθτό Internet ζχει και το πλεονζκτθμα του μεγαλφτερου εφρουσ 

ςφνδεςθσ. Μια φορθτι ςυςκευι είναι πάντα μαηί με τον χριςτθ, 24 

ϊρεσ τθν θμζρα και 7 μζρεσ τθν εβδομάδα. Το κινθτό εμπόριο μπορεί 

αποτελεςματικά να ενςωματωκεί ςτθν κακθμερινι ηωι ενόσ χριςτθ, 

τόςο ςτον εργαςιακό τομζα όςο και ςτον ελεφκερο χρόνο του. Αυτζσ οι 

λειτουργίεσ δεν είναι άμεςα διακζςιμεσ ςτθν πρόςβαςθ ςτο Internet 

από ζνα Θλεκτρονικό Υπολογιςτι ςε μια ςτακερι κζςθ. 

 

1.3. ΑΠΑΣΗ ΣΟ ΙΝΣΕΡΝΕΣ 

Οι κίνδυνοι που εγκυμονεί το διαδίκτυο για τουσ χριςτεσ είναι 

πολλοί. Ραρακάτω παρακζτονται οι τεχνικζσ, οι οποίεσ 

χρθςιμοποιοφνται από τουσ επιτιδειουσ προκειμζνου να εξαπατιςουν 

τουσ χριςτεσ και να τουσ αποςπάςουν προςωπικά δεδομζνα.  Αυτζσ 

είναι οι εξισ: 

1.3.1. Σεχνικι phishing 

Θ πλζον διαδεδομζνθ μζκοδοσ κλοπισ προςωπικϊν δεδομζνων 

και εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν μζςω διαδικτφου ςιμερα είναι το 

phishing (ψάρεμα ςτο διαδίκτυο.). 

Το Phishing είναι μια νζα μζκοδοσ εξαπάτθςθσ των καταναλωτϊν 

ενόσ οργανιςμοφ, ςυνικωσ κερδοςκοπικοφ, και ςυνίςταται κυρίωσ ςτθν 
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απατθλι υφαρπαγι των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν των 

καταναλωτϊν, όπωσ προςωπικά ι ευαίςκθτα δεδομζνα, οικονομικά 

δεδομζνα κλπ, με ςκοπό τθν παράνομθ χριςθ τουσ από τον Phisher για 

τθν πρόκλθςθ βλάβθσ ξζνθσ περιουςίασ.(Gunter Ollmann, 2004) 

 

Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ το phishing είναι θ αποςτολι e-

mail  από δικεν νόμιμθ επιχείρθςθ (ςυνικωσ τράπεηα) με ςκοπό να 

εξαπατιςει τον αποδζκτθ του μθνφματοσ και να υποκλζψει ιδιωτικζσ 

πλθροφορίεσ. Το e-mail με κάποια πρόφαςθ (π.χ. ενθμζρωςθ αρχείου, 

επαλικευςθ ςτοιχείων κ.λ.π.) προτρζπει το χριςτθ να επιςκεφτεί μια 

ιςτοςελίδα όπου του ηθτείται να ειςάγει τα προςωπικά του ςτοιχεία, 

όπωσ  usernames, passwords, αρικμοφσ πιςτωτικϊν καρτϊν, αρικμοφσ 

τραπεηικϊν λογαριαςμϊν, που θ εταιρία υποτίκεται ότι ιδθ ζχει ςτθν 

κατοχι τθσ. Θ ιςτοςελίδα ωςτόςο είναι πλαςτι και ζχει δθμιουργθκεί 

με μοναδικό ςκοπό να κλζψει τθ ηθτοφμενθ πλθροφορία.(Gunter 

Ollmann, 2004) 

 

Κφματα των επικζςεων phishing δεν είναι μόνο οι χριςτεσ αλλά 

και οι τραπεηικζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ αν και δεν εμπλζκονται ςτθν 

απάτθ, βλζπουν τθ φιμθ και τθν αξιοπιςτία τουσ να κινδυνεφουν. 

Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ αςφαλείασ των τραπεηϊν, προκειμζνου 

να αποφεφγονται απάτεσ τζτοιου τφπου, ενθμερϊνουν τακτικά τουσ 

χριςτεσ μζςω των δικτυακϊν τόπων ι με ενθμερωτικά φυλλάδια. 

Επίςθσ, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ θλεκτρονικισ απάτθσ, ζχουν ειςάγει 

τεχνολογίεσ πιςτοποίθςθσ δφο παραγόντων με διάφορεσ μορφζσ (SMS, 

PIN’s, tokens, ψθφιακά πιςτοποιθτικά), γεγονόσ που ςθμαίνει ότι θ 

πρόςβαςθ ςτισ αςφαλείσ ιςτοςελίδεσ τουσ απαιτεί και ζνα επιπλζον 

αναγνωριςτικό που ζχει ςυνικωσ μικρι διάρκεια ηωισ και δεν είναι 

τόςο εφκολο να υποκλαπεί. 

1.3.2. Σεχνικι skimming  

Θ πιο διαδεδομζνθ μορφι απάτθσ που αντιμετωπίηουν οι 

περιςςότερεσ χϊρεσ είναι θ μζκοδοσ αντιγραφισ των ςτοιχείων τθσ 

μαγνθτικισ ταινίασ των πιςτωτικϊν καρτϊν με τθ χριςθ skimming. Τα 

ςτοιχεία τθσ κάρτασ διαβάηονται τθ ςτιγμι που ο χριςτθσ 
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πραγματοποιεί μία ςυναλλαγι ςτο ΑΤΜ, μζςω μιασ ςυςκευισ 

υποκλοπισ (skimmer) προςαρμοςμζνθσ ςυνικωσ, με ταινία διπλισ 

όψθσ, ςτον καρταναγνωςτι του ΑΤΜ. Οι κάρτεσ που ζχουν διαβαςτεί 

από το ειδικό εξάρτθμα μποροφν αργότερα να αναπαραχκοφν από τουσ 

δράςτεσ ςτο εργαςτιριό τουσ. 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ τα ςτοιχεία τθσ κάρτασ μεταδίδονται 

άμεςα ςε κάποιο παραπλιςιο αυτοκίνθτο ι μθχανι με κατάλλθλο 

εξοπλιςμό, ϊςτε θ επεξεργαςία τουσ να γίνεται αμζςωσ από τουσ 

δράςτεσ.(Gunter Ollmann, 2004) 

 

1.3.3. Σεχνικι Lebanese loop 

Χρθςιμοποιείται μια ςυςκευι παρακράτθςθσ καρτϊν, θ οποία 

προςαρμόηεται ςτον αναγνωςτι καρτϊν του μθχανιματοσ ΑΤΜ. 

Θ ςυςκευι παγιδεφει τθν κάρτα ενϊ ο πελάτθσ πιςτεφει ότι θ 

κάρτα του παρακρατικθκε από δυςλειτουργία του ΑΤΜ και 

απομακρφνεται χωρίσ να ενθμερϊςει αμζςωσ τθν τράπεηα προκειμζνου 

να του τθν απενεργοποιιςει.(Gunter Ollmann, 2004) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

2.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Στισ μζρεσ μασ, με τθ ταχφρρυκμθ ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν, 

των επικοινωνιϊν και του Internet αλλάηει και θ ζννοια του εμπορίου. 

Ρλζον, ζνα νζο είδοσ εμπορίου ζχει εμφανιςτεί δυναμικά και 

ανταγωνίηεται ζντονα το παραδοςιακό εμπόριο, το λεγόμενο 

«θλεκτρονικό εμπόριο». Το πλεονζκτθμα του είναι ότι δίνει τθ 

δυνατότθτα ςτουσ ανκρϊπουσ να ανταλλάςουν προϊόντα ι υπθρεςίεσ 

με χαμθλό κόςτοσ και χωρίσ να αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα του 

χρόνου και τθσ απόςταςθ. 

2.2. ΟΡΙΜΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

Ππωσ αναφζρει ο Καρακϊςτασ (2001) με τον όρο θλεκτρονικό 

εμπόριο προςδιορίηεται θ πραγματοποίθςθ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν 

με τθν βοικεια των θλεκτρονικϊν εγγράφων, δθλαδι είναι το εμπόριο 

που βαςίηεται ςτθν θλεκτρονικι μετάδοςθ δεδομζνων που περιζχουν 

ιχο, κείμενα ι εικόνεσ. Βλζποντασ το θλεκτρονικό εμπόριο από ςτενά 

νομικι οπτικι γωνία, κα ζλεγε κανείσ ότι πρόκειται για θλεκτρονικι 

κατάρτιςθ εμπορικϊν ςυμβάςεων, ενϊ, αν κάποιοσ επικυμοφςε να 

διατυπϊςει ζναν οριςμό όχι ςτενά νομικό, κα ζλεγε ότι το θλεκτρονικό 

εμπόριο είναι θ αγοροπωλθςία αγακϊν, πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν 

μζςα από δίκτυα Θ/Υ. ο οριςμόσ αυτόσ μπορεί να επεκτακεί ϊςτε να 

περιλαμβάνει κάκε είδουσ ςυναλλαγι για τθν οποία απαιτείται θ χριςθ 

ψθφιακισ υποδομισ, όπωσ θ online παράδοςθ ψθφιακοφ 

περιεχομζνου, θ θλεκτρονικι μεταφορά κεφαλαίων, οι θλεκτρονικζσ 

αγοραπωλθςίεσ μετοχϊν, οι θλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί, οι 

θλεκτρονικζσ φορτωτικζσ, θ διαφιμιςθ και προϊκθςθ προϊόντων, θ 

παραχϊρθςθ βάςεων δεδομζνων και άλλεσ. 
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2.3. ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Λγγλεηάκθσ (2005), Σιδθρόπουλοσ (2000) και 

Καρακϊςτασ (2001), αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ δηεμάγεηαη, ην 

ειεθηξνληθό εκπόξην ρσξίδεηαη ζε είδε.  

Ζτςι μπορεί να διεξάγεται: 

 μεταξφ επιχειρήςεων (business to business, B2B) : οι επιχειριςεισ 

μποροφν να βελτιϊςουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία, ςτοχεφοντασ ςτθν 

απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν και του κόςτουσ προμθκειϊν, ςτθν 

ταχφτερθ αποςτολι των προμθκειϊν και ςτον πιο αποτελεςματικό 

ζλεγχο του επιπζδου αποκεμάτων.   

μεταξφ επιχειρήςεων και καταναλωτών (business to consumer, B2C) : 

Είναι θ πιο γνωςτι μορφι θλεκτρονικοφ εμπορίου. Ο καταναλωτισ ζχει 

τθ δυνατότθτα να επιςκεφτεί πολλά καταςτιματα να ςυγκρίνει τιμζσ 

και να επιλζξει το κατάλλθλο για αυτόν προϊόν εφκολα και χωρίσ να 

χρειάηεται να μετακινθκεί από το ςπίτι του. 

Μερικζσ από τισ υπό –κατθγορίεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου B2C είναι οι 

παρακάτω: 

 Ηλεκτρονικό κατάςτθμα (e-shop): ζνα ίςωσ από τα πιο 

επιτυχθμζνα παραδείγματα δικτυακϊν τόπων ςτθν κατθγορία 

B2C αποτελεί το βιβλιοπωλείο τθσ ΑΜΑΗΟΝ 

(http://www.amazon.com )  (εικόνα 1), ενϊ υπάρχουν και 

ελλθνικζσ εταιρίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο όπωσ για 

παράδειγμα το θλεκτρονικό κατάςτθμα του βιβλιοπωλείου 

Ραπαςωτθρίου (http://www.papasotiriou.gr)  

http://www.amazon.com/
http://www.papasotiriou.gr/
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 Ηλεκτρονικά Εμπορικά Κζντρα (e-mall): Το τελευταίο διάςτθμα 

ζχουν κάνει τθν εμφάνιςθ τουσ θλεκτρονικά εμπορικά κζντρα τα 

οποία παρζχουν μία τεράςτια ςυλλογι από προϊόντα και 

υπθρεςίεσ. Το βαςικό τουσ πλεονζκτθμα είναι ότι οι πελάτεσ 

ζχουν τθ δυνατότθτα αγοράσ πολλαπλϊν διαφορετικϊν 

προϊόντων με μία μόνο ςυναλλαγι. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι 

το Open24 (http:// www.open24.gr)  

 

 

 

http://www.open24.gr/
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μεταξφ τησ δημόςιασ διοίκηςησ και επιχειρήςεων (administration to 

business): περιλαμβάνει κάκε μορφι θλεκτρονικισ επικοινωνίασ μεταξφ 

ιδιωτικϊν επιχειριςεων και των αρμόδιων αρχϊν, τόςο για τθ 

περάτωςθ φορολογικϊν ι άλλων υποχρεϊςεων, όςο και για τθν 

αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ των δθμόςιων προμθκειϊν. 

  μεταξφ τησ δημόςιασ διοίκηςησ και φυςικών προςώπων 

(administration to consumer): ςτισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ τθσ 

μορφισ αυτισ, οι καταναλωτζσ – φορολογοφμενοι ςυναλλάςςονται με 

τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ μζςω εφαρμογϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου 

είτε για να περατϊςουν τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, είτε για να 

εφοδιαςτοφν με τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ, είτε 

ακόμθ για να πάρουν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που χρειάηονται. 
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  μεταξφ καταναλωτών (consumer to consumer C2C): ςτθν περίπτωςθ 

αυτι ζνα φυςικό πρόςωπο πουλάει μια υπθρεςία ι ζνα προϊόν ςε 

κάποιο άλλο άτομο. Αυτό μπορεί να είναι κάποιο μεταχειριςμζνο 

αντικείμενο είτε κάποια τεχνογνωςία όπωσ μακιματα ξζνων γλωςςϊν 

με αμοιβι μζςω διαδικτφου. 

Άλλο κριτιριο ςφμφωνα με το οποίο διακρίνεται το είδοσ του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου είναι ο τρόποσ παράδοςθσ ςτον αγοραςτι των 

αγακϊν που αγοράηει θλεκτρονικά. Πταν λοιπόν θ ςυναλλαγι αφορά 

ςε άυλα αγακά, όπωσ λογιςμικό ι υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ, των 

οποίων θ παραγγελία, παράδοςθ και πλθρωμι πραγματοποιείται 

άμεςα μζςω Διαδικτφου, τότε το θλεκτρονικό εμπόριο ονομάηεται 

άμεςο, ενϊ όταν θ ςυναλλαγι αφορά ςε υλικά αγακά, θ παράδοςθ των 

οποίων ςυντελείται με τον παραδοςιακό τρόπο ταχυδρομικισ 

αποςτολισ, τότε το θλεκτρονικό εμπόριο ονομάηεται ζμμεςο. 

 

2.4. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Ρροκειμζνου όμωσ οι θλεκτρονικά ςυναλλαςςόμενοι να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ολοκλθρϊςουν απρόςκοπα τισ εμπορικζσ τουσ 

ςυναλλαγζσ, απαιτείται θ ςυνδρομι των παρακάτω προχποκζςεων 

(Σιδθρόπουλοσ, 2000): 

1. Να υπάρχει ςφγχρονο τθλεπικοινωνιακό δίκτυο, πράγμα που 

επιβάλει τον εκςυγχρονιςμό των υφιςτάμενων εκνικϊν δικτφων 

αλλά και τθ δθμιουργία ενόσ νζου και ςφγχρονου παγκόςμιου 

δικτφου, το οποίο κα επιτρζπει τθν ταχεία μετάδοςθ των 

δεδομζνων και τθν πραγμάτωςθ εφαρμογϊν, όπωσ θ τθλεργαςία 

ι θ τθλεϊατρικι. 

2. Να προςφζρονται ςτον καταναλωτι τθλεπικοινωνιακζσ 

υπθρεςίεσ ςε προςιτι τιμι. Για τον λόγο αυτόν, απαραίτθτθ είναι 

θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ των τθλεπικοινωνιϊν, ϊςτε να 

αυξθκεί ο ανταγωνιςμόσ και να υποχωριςει το κόςτοσ 

πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο. 
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3. Να διατθρεί κάκε δραςτθριοποιοφμενθ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο 

επιχείρθςθ ιςτοςελίδα, θ οποία κα είναι λειτουργικι και κα 

ενθμερϊνεται ανά τακτά διαςτιματα. 

 

2.5. ΟΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

Θ ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου τα τελευταία χρόνια ζχει 

ιδθ αρχίςει να επιφζρει ραγδαίεσ αλλαγζσ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ 

επαγγελματικισ και κοινωνικισ ηωισ (Σιδθρόπουλοσ, 2000). 

Στον τομζα τθσ οργάνωςθσ των επιχειριςεων διευκολφνεται θ 

ςυλλογι πλθροφοριϊν, θ επικοινωνία μζςα ςτθν επιχείρθςθ, κακϊσ και 

θ επικοινωνία τθσ επιχείρθςθσ με άλλεσ επιχειριςεισ και με διοικθτικζσ 

και δικαςτικζσ αρχζσ. 

1. Στον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ, το εργαςιακό ωράριο παφει να ζχει 

τθν παραδοςιακι ζννοια και ςτθ κζςθ του υπάρχει θ δυνατότθτα 

24ωρθσ εργαςίασ μζςω Θ/Υ. Ραράλλθλα, προωκείται θ 

τθλεργαςία και αλλάηουν οι ςχζςεισ εργαηομζνων και 

εργοδοτϊν(Καρακϊςτασ, 2001). 

2. Στον ςυναλλακτικό τομζα, διευκολφνεται θ ςφναψθ ςυμβάςεων 

μεταξφ επιχειριςεων και καταναλωτϊν. Αυτό επιτυγχάνεται με τθ 

μείωςθ του χρόνου παράδοςθσ των αγακϊν και με τθν 24ωρθ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν παγκόςμια αγορά και υποβολισ 

παραγγελίασ από τουσ καταναλωτζσ (Καρακϊςτασ, 2001). 

3. Στισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ πραγματοποιείται μία επανάςταςθ. Θ 

θλεκτρονικι μεταφορά κεφαλαίων ςε οποιοδιποτε ςθμείο του 

πλανιτθ είναι πλζον εφικτι ςε λίγα δευτερόλεπτα. Με 

εφαρμογζσ όπωσ το electronic banking, το  telebanking ι το home 

banking, οι τραπεηικοί πελάτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

διαβιβάηουν θλεκτρονικά εντολζσ χρζωςθσ ι πίςτωςθσ του 

λογαριαςμοφ τουσ, να παρακολουκοφν τθν κίνθςθ και το 

υπόλοιπο του λογαριαςμοφ τουσ ςε κάκε μζροσ του πλανιτθ, να 

ηθτοφν τθν ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, να εξοφλοφν 
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λογαριαςμοφσ πιςτωτικϊν καρτϊν και να ενθμερϊνονται για τισ 

τιμζσ ςυναλλάγματοσ (Σιδθρόπουλοσ, 2000). 

4. Τζλοσ κα ιταν παράλειψθ να μθν αναφερκεί θ δυνατότθτα 

επζνδυςθσ ςε ξζνα χρθματιςτιρια και διεκπεραίωςθσ 

χρθματιςτθριακϊν ςυναλλαγϊν εξ αποςτάςεωσ (Καρακϊςτασ, 

2001).  

 

2.6. Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ  

Σφμφωνα με τουσ Ραςχόπουλο και Σκαλτςά (2001) ο κφκλοσ του 

Θλεκτρονικοφ Εμπορίου αναλφεται ωσ εξισ:  

 Ανταλλαγή πληροφοριών  

Με το θλεκτρονικό εμπόριο μπορεί κάποιοσ ςυγχρόνωσ να πετφχει 

δυο ςτόχουσ. Μζςω του θλεκτρονικοφ του καταςτιματοσ με τουσ 

θλεκτρονικοφσ καταλόγουσ, τισ θλεκτρονικζσ φόρμεσ, και το 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί να προβάλλει τα προϊόντα του ενϊ 

παράλλθλα μπορεί να λαμβάνει πλθροφορίεσ από τουσ υπάρχοντεσ και 

πικανοφσ μελλοντικοφσ πελάτεσ του. Με αυτό τον τρόπο, ενϊ οι 

πελάτεσ ενθμερϊνονται για τα προϊόντα, ο ιδιοκτιτθσ του θλεκτρονικοφ 

καταςτιματοσ πλθροφορείται για τα προϊόντα που κα ικελαν να 

αγοράςουν μελλοντικά, τισ καταναλωτικζσ τουσ ςυνικειεσ και τα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν. Ακόμα μπορείτε να ανταλλάξετε 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προϊόντα και τθν αγορά τουσ, μζςω των 

δικτυακϊν κοινοτιτων (περιοχζσ ςυηθτιςεων και ομάδεσ ειδιςεων).  

 Παραγγελία  

Θ ςυναλλαγι μζςω δικτφων αποτελεί κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ 

για πάρα πολλοφσ ανκρϊπουσ ςτον κόςμο. Θ παραδοςιακι φόρμα 

παραγγελίασ ζχει δϊςει τθ κζςθ τθσ ςτθ θλεκτρονικι με τθν οποία οι 

καταναλωτζσ μποροφν να αγοράηουν μζςω διαδικτφου από αυτοκίνθτα 

μζχρι και λουλοφδια. Δεν πρζπει όμωσ να απορρίπτετε τθ ςυναλλαγι 

μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: ίςωσ κάποιοι καταναλωτζσ τθν 

προτιμοφν ι δεν διακζτουν τον κατάλλθλο φυλλομετρθτι (browser) για 

τθ ςυναλλαγι.  
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 Παράδοςη προϊόντοσ  

Από το 1995 ζνα μεγάλο μζροσ των παραδόςεων λογιςμικοφ ςτισ 

ΘΡΑ δεν πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τον ςυμβατικό τρόπο αλλά 

μζςω δικτφου. Αγακά όπωσ μουςικά CDs, βιβλία, λογιςμικό, 

φωτογραφίεσ πάςθσ φφςεωσ και αρχιτεκτονικά και άλλα ςχζδια είναι 

εφικτό να παραδοκοφν θλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο, ζχουμε 

μείωςθ του κόςτουσ, λόγω αποφυγισ μεταφορικϊν (ι και ενδιάμεςων), 

και ο καταναλωτισ παραλαμβάνει το προϊόν πιο γριγορα και πιο 

φκθνά. Επίςθσ κάκε πελάτθσ μπορεί να βλζπει ςε ποιο ςτάδιο 

βρίςκεται θ εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ του εγκακιςτϊντασ το κατάλλθλο 

πρόγραμμα ςτο θλεκτρονικό κατάςτθμα.  

 Πληρωμή  

Θ τεχνολογία δίνει τθν δυνατότθτα πλθρωμισ των αγακϊν, 

θλεκτρονικά. Ο πιο διαδεδομζνοσ τρόποσ πλθρωμισ είναι με τον 

αρικμό τθσ πιςτωτικισ κάρτασ του πελάτθ.  

Θλεκτρονικι ανταλλαγι παραςτατικϊν (EDI)  

Εφόςον τα αγακά ςασ είναι «απτά» δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγι 

μζςω διαδικτφου. Ραρόλα αυτά μπορείτε να ανταλλάξετε παραςτατικά 

όπωσ δελτία αποςτολισ και τιμολόγια με τουσ προμθκευτζσ, πελάτεσ 

και διανομείσ ςασ.  

 Εξυπηρζτηςη πελατών μετά την πώληςη  

 Θ ςχζςθ μεταξφ του ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ και του πελάτθ 

αρχίηει μετά τθν πϊλθςθ, μζςω τθσ τεχνολογίασ ο ιδιοκτιτθσ μπορεί να 

πλθροφορθκεί ςχετικά με το επίπεδο ικανοποίθςθσ του πελάτθ για το 

προϊόν και ςχετικά με τθ χριςθ που του κάνει (πολλι, λίγθ, ςυχνι και 

αραιι). Ραρακάτω ςτθν Εικόνα αποτυπϊνεται ο κφκλοσ του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου.  

 Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν μπορείτε να 

πλθροφοριςετε τουσ πελάτεσ ςχετικά με λφςεισ ςε ενδεχόμενα 

προβλιματα που μπορεί να προκφψουν κατά τθ χριςθ του προϊόντοσ, 

ςθμεία ςτα οποία μπορεί να αποτανκεί για ςυντιρθςθ, θμερομθνίεσ 

κυκλοφορίασ τθσ νζασ ζκδοςθσ του προϊόντοσ και άλλα. 
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2.7. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΕΜΠΟΡΙΟΤ 
  

Πλεονεκτιματα του θλεκτρονικοφ εμπορίου για τον καταναλωτι 

  Τα θλεκτρονικά καταςτιματα είναι ανοιχτά 24 ϊρεσ το 24ωρο. 

Με άλλα λόγια οποιαδιποτε ςτιγμι το επικυμείτε, μπορείτε να 

αγοράςετε π.χ. ζνα CD, ζνα αεροπορικό ειςιτιριο, ι ακόμα και τα 

μονωτικά υλικά που χρειάηονται για τθν οικοδομι ςασ. (www.tee.gr)   

  Το κόςτοσ των προϊόντων που πωλοφνται μζςω Internet είναι 

κατά γενικό κανόνα πολφ χαμθλότερο από τισ τιμζσ του 

εμπορίου, αφοφ ζνα θλεκτρονικό κατάςτθμα είναι απαλλαγμζνο 

από μεγάλο μζροσ του λειτουργικοφ κόςτουσ ενόσ πραγματικοφ 

καταςτιματοσ (ενοικίαςθ χϊρου και «αζρα», θλεκτρικό, νερό 

κλπ) και γενικά απαιτεί πολφ λιγότερο υπαλλθλικό προςωπικό. 

(www.internetservices.gr )  

 Σφμφωνα με τουσ Ρομπόρτςθ & Τςουλφά ( 2002) τα γεωγραφικά 

όρια μιασ επιχείρθςθσ επεκτείνονται ειςάγοντασ τθν ςε περιοχζσ 

που ιταν φυςικά μθ προςβάςιμεσ ςτο παρελκόν. Μια εταιρία δεν 

είναι απαραίτθτο να κάνει φυςικι παράδοςθ των προϊόντων. 

Μζςω τθσ καταγραφισ και αποτίμθςθσ των ιδιαίτερων αναγκϊν 

του πελάτθ μπορεί μια επιχείρθςθ να αποκτιςει περιςςότερεσ 

γνϊςεισ για τισ προτιμιςεισ των πελατϊν τθσ Θ αγορά είναι 

πραγματικά παγκόςμια.Με άλλα λόγια, μπορείτε μζςω του 

υπολογιςτι ςασ να�αγοράςετε ακόμα και κάτι το�οποίο δεν 

κυκλοφορεί ςτθν Ελλάδα, χωρίσ να πρζπει πια να περιμζνετε 

πότε κάποιοσ φίλοσ ςασ κα ταξιδζψει ςτο εξωτερικό για να ςασ το 

φζρει.  

  Θ ςυναλλαγι είναι γριγορθ και άμεςθ. Με άλλα λόγια, από τθ 

ςτιγμι που ολοκλθρϊνετε τθν παραγγελία ςασ, το αργότερο ςε 3-

4 θμζρεσ τθν ζχετε λάβει, ακόμα και αν εκείνθ τθ ςτιγμι το 

προϊόν βριςκόταν ςτθν άλλθ άκρθ του πλανιτθ. (www.tee.gr) 

 Αλλά το πιο πρακτικό και πιο ςθμαντικό όφελοσ για τον 

καταναλωτι από το θλεκτρονικό εμπόριο είναι το ότι:  O κακζνασ 

βρίςκει αυτό που κζλει, όποτε το κζλει, χωρίσ να κάνει βιμα, 

χωρίσ δθλαδι κόπο και χωρίσ καμία ςπατάλθ χρόνου. Με άλλα 

http://www.tee.gr/
http://www.internetservices.gr/
http://www.tee.gr/
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λόγια απλά και εφκολα ψϊνια από το ςπίτι ι το γραφείο!!! 
(www.tee.gr ) 

 Επιπλζον, θ νομοκεςία, για τθν προςταςία του Καταναλωτι είναι 

αυςτθρι, όταν πρόκειται, για αγορζσ, από απόςταςθ, όπωσ είναι 

οι θλεκτρονικζσ αγορζσ και διαςφαλίηει τα δικαιϊματά μασ (π.χ. 

το δικαίωμα τθσ υπαναχϊρθςθσ). 
(www.kepka.org) 

 Πλεονεκτιματα του θλεκτρονικοφ εμπορίου για τθν εταιρία 

 Ππωσ προαναφζραμε, κάκε εταιρία που ζχει θλεκτρονικι 

παρουςία μπορεί να διευρφνει τον κφκλο εργαςιϊν τθσ 

επεκτείνοντασ τα γεωγραφικά όρια των ςυναλλαγϊν τθσ. Αυτό 

ςθμαίνει πωσ κάκε επιχείρθςθ που διακζτει τα προϊόντα τθσ 

online μπορεί και αποκτά πελάτεσ ςε περιοχζσ που βρίςκονται 

μακριά από τθν ζδρα τθσ, ακόμα και ςτο εξωτερικό. Με άλλα 

λόγια, κάκε επιχείρθςθ που ζχει ζνα θλεκτρονικό κατάςτθμα, 

είναι ςαν να ζχει υποκαταςτιματα ςε πολλζσ περιοχζσ και 

μάλιςτα με ελάχιςτο λειτουργικό κόςτοσ. (www.internetservices.gr)  

 Κάκε εταιρία που χρθςιμοποιεί τισ νζεσ τεχνολογίεσ- όπωσ το 

Internet- γίνεται εξοριςμοφ πιο ανταγωνιςτικι, αφοφ μπορεί να 

ενθμερϊνεται πιο εφκολα για τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο 

τθσ. Με άλλα λόγια και με δεδομζνο το ότι ςε λίγα χρόνια όλεσ οι 

εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ κα γίνονται μζςω Internet, το 

θλεκτρονικό εμπόριο είναι θ νζα μεγάλθ πρόκλθςθ για κάκε 

εταιρία που κζλει να είναι ανταγωνιςτικι. (www.internetservices.gr ) 

 Οι θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ επιτρζπουν τθν αμφίδρομθ ςχζςθ 

μεταξφ επιχείρθςθσ και καταναλωτι (interaction). Αυτό ςθμαίνει 

πωσ κάκε εταιρία μζςω των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν μπορεί να 

ςυλλζξει πολλά ςτοιχεία για τισ ςυνικειεσ, τισ ανάγκεσ και τα 

γοφςτα των καταναλωτϊν και ςφμφωνα με αυτά να 

αναπροςαρμόςει τθν πολιτικι τθσ προσ το κετικότερο. (www.tee.gr ) 

 Τζλοσ, γνωρίηοντασ τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ, 

οι εταιρίεσ μποροφν να προχωριςουν ςτθ δθμιουργία 

ςυγκεκριμζνων προϊόντων είτε ανταποκρινόμενων ςε ζναν 

καταναλωτι, είτε ςε μια ομάδα καταναλωτϊν που χρειάηονται 

http://www.tee.gr/
http://www.kepka.org/
http://www.internetservices.gr/
http://www.internetservices.gr/
http://www.tee.gr/
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ζνα νζο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει ακόμα ςτθν αγορά. 

(www.tee.gr ) 

Από τθν άλλθ μεριά μερικά μειονεκτιματα που ςθμειϊνουν οι 

Ρομπόρτςθσ & Τςουλφάσ (2002). είναι: 

 Θ διςτακτικότθτα των καταναλωτϊν και θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθ 

ςτο Διαδίκτυο. Διςτάηουν να δϊςουν τον αρικμό τθσ πιςτωτικισ 

τουσ κάρτασ. Αν και θ αςφάλεια των ςυναλλαγϊν διαςφαλίηεται 

πλζον από πολλά ςυςτιματα οι καταναλωτζσ φαίνονται 

διςτακτικοί. 

 Κάποια είδθ επιχειριςεων όπωσ για παράδειγμα, εταιρίεσ 

τροφίμων είναι προσ το παρόν ςχεδόν αδφνατο, να εξεταςτοφν 

επαρκϊσ για τθν ποιότθτα που προςφζρουν, από μια 

απομακρυςμζνθ τοποκεςία, αν και υπάρχουν εξαιρζςεισ. 

Συνικωσ, τα προϊόντα που διακινοφνται περιςςότερο μζςω του 

διαδικτφου είναι μικρά και ελαφριά αντικείμενα, που είναι 

ανκεκτικά κατά τθ μεταφορά τουσ, όπωσ είναι τα βιβλία, τα 

μουςικά cds, τα χαρτικά και θ γραφικι φλθ, οι υπολογιςτζσ, το 

λογιςμικό κ.α.  
 

 

2.8. ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ. 

Τα οφζλθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου κατθγοριοποιοφνται ωσ 

εξισ ςφμφωνα με τον Δουκίδθ (2003): 

 

Οφζλθ οργανιςμών από το θλεκτρονικό εμπόριο.  

 Επιτρζπει ςτουσ πωλθτζσ να προςελκφςουν ζνα μεγάλο αρικμό 

καταναλωτϊν, οπουδιποτε ςτον κόςμο, με χαμθλό λειτουργικό 

κόςτοσ. 

 Οι εταιρίεσ μποροφν να προμθκεφονται υλικά και υπθρεςίεσ από 

άλλεσ εταιρίεσ γρθγορότερα και φκθνότερα. 

 Τα κανάλια διανομισ μποροφν να κοποφν ι να μειωκοφν. 

 Το θλεκτρονικό εμπόριο μειϊνει το κόςτοσ τθσ κεμελιϊδουσ 

πλθροφόρθςθσ πάνω από το 90%. 

http://www.tee.gr/
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 Θ εξυπθρζτθςθ πελατϊν και οι ςχζςεισ διευκολφνονται από 

αλλθλεπιδραςτικι, ζνασ προσ ζναν επικοινωνία, με χαμθλό 

κόςτοσ. 

 

 

Οφζλθ καταναλωτών από το θλεκτρονικό εμπόριο 

 Το θλεκτρονικό εμπόριο ςυχνά παρζχει ςτουσ πελάτεσ 

χαμθλότερου κόςτουσ προϊόντα και υπθρεςίεσ δίνοντασ τουσ τθν 

δυνατότθτα να αγοράηουν ςε πολλζσ περιοχζσ. 

 Ραρζχει ςτουσ πελάτεσ περιςςότερεσ επιλογζσ. 

 Δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ πελάτεσ να ψωνίηουν 24 ϊρεσ το 

24ϊρο, όλο το χρόνο, από οποιαδιποτε τοποκεςία. 

 Οι πελάτεσ μποροφν να δεχκοφν ςχετικι και ακριβι 

πλθροφόρθςθ κακϊσ και άλλεσ υπθρεςίεσ ςε μερικά 

δευτερόλεπτα. 

 

 

Οφζλθ τθσ κοινωνίασ από το θλεκτρονικό εμπόριο. 

 Το θλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί τον κφριο διευκολυντι τθσ 

ψθφιακισ οικονομίασ. 

 Δίνει τθ δυνατότθτα ςε πολλά άτομα να εργάηονται ςτο ςπίτι, 

πράγμα που ςυνεπάγεται λιγότερθ κίνθςθ και μόλυνςθ τθσ 

ατμόςφαιρασ. 

 Επιτρζπει ςε οριςμζνα αγακά να πωλοφνται ςε χαμθλότερεσ 

τιμζσ ζτςι ϊςτε λιγότερο πλοφςιοι άνκρωποι να μποροφν να τα 

αγοράςουν βελτιϊνοντασ το βιοτικό τουσ επίπεδο. 

 Δίνει ςτουσ πολίτεσ των αναπτυςςόμενων περιοχϊν και τθσ 

υπαίκρου τθν ευκαιρία να αποκτοφν προϊόντα και υπθρεςίεσ, 

που μζχρι τϊρα ιταν δυςεφρετεσ. 

 Συμβάλει ςτθν καλφτερθ διανομι των δθμόςιων υπθρεςιϊν. 
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2.9. ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

Στθ δθμιουργία θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων προχωροφν ολοζνα 
και περιςςότερεσ λιανεμπορικζσ αλυςίδεσ ςτθν Ελλάδα, επιδεικνφοντασ 
ιςχυρά αντανακλαςτικά ςτισ αλλαγζσ τθσ ςυμπεριφοράσ των Ελλινων 
καταναλωτϊν. Θ μείωςθ του ελεφκερου χρόνου και θ ραγδαία αφξθςθ 
των ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων ςτα ελλθνικά νοικοκυριά οδθγοφν ολοζνα 
και περιςςότερουσ Ζλλθνεσ καταναλωτζσ ςτο να πραγματοποιοφν 
αγορζσ μζςω Διαδικτφου. Στουσ παραπάνω παράγοντεσ ιρκε να 
προςτεκεί και θ οικονομικι κρίςθ. Οι χαμθλότερεσ τιμζσ ςτισ οποίεσ 
προςφζρονται ςυνικωσ τα προϊόντα ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ 
ςτα ςυμβατικά καταςτιματα ςτρζφουν τουσ καταναλωτζσ ςτα 
θλεκτρονικά καταςτιματα(http://news.kathimerini.gr) . 

Σφμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα που εκπόνθςε θ Focus Bari, το 
θλεκτρονικό εμπόριο ςθμειϊνει ανοδικι πορεία με ευνοϊκζσ 
προοπτικζσ περαιτζρω ανάπτυξθσ, τόςο ςε επίπεδο θλεκτρονικϊν 
αγορϊν από τθν πλευρά των καταναλωτϊν, όςο και ςε επίπεδο 
ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα. 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ οι Ζλλθνεσ χριςτεσ που 
ψωνίηουν ςυςτθματικά μζςω του διαδικτφου (online shoppers) 
ανζρχονται ςτουσ 620.000, ενϊ μόλισ το τελευταίο εξάμθνο φαίνεται 
πωσ ζκαναν τουλάχιςτον ζξι αγορζσ που ανζρχονται κατά μζςο όρο ςτα 
550 ευρϊ ςυνολικά. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο αρικμόσ των online 
shoppers, το 2006, ανζρχονται ςτουσ 185.000, δθλαδι περίπου τζςςερισ 
φορζσ λιγότεροι μόλισ πριν 2 χρόνια. 

Σε ότι αφορά τα προϊόντα που ελκφουν το ενδιαφζρον των 
Ελλινων καταναλωτϊν ςτο Διαδίκτυο, ςτισ πρϊτεσ κζςεισ βρίςκονται οι 
τουριςτικζσ υπθρεςίεσ γενικότερα και θ αγορά αεροπορικϊν ι 
ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων ςε ποςοςτό 37%, ενϊ ςτθ δεφτερθ κζςθ με 
ποςοςτό 25% βρίςκονται τα προϊόντα τεχνολογίασ, όπωσ περιφερειακά 
και εξαρτιματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Ακολουκοφν με μικρότερα 
ποςοςτά (19% – 11%) τα βιβλία, τα ροφχα και τα αξεςουάρ, οι 
κρατιςεισ ςε ξενοδοχεία, τα γκάτηετσ, το λογιςμικό, τα θλεκτρονικά 
είδθ, θ μουςικι και οι ταινίεσ(www.apogevmatini.gr ). 

Σε ζρευνα τθσ εκνικισ ςτατικισ υπθρεςίασ ςχετικά με το 
θλεκτρονικό εμπόριο για το 2008 (http://www.statistics.gr)  διαφαίνεται 

http://news.kathimerini.gr/
http://www.apogevmatini.gr/
http://www.statistics.gr/
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μία ςυνεχισ ανοδικι τάςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτθν Ελλάδα. 
Καλφτερα κατανοθτό γίνεται από το παρακάτω γράφθμα: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ ίδια ζρευνα μασ δίνει πολφ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με το 
τι αγοράηουν οι Ζλλθνεσ καταναλωτζσ μζςω Διαδικτφου. Αυτά είναι 
κυρίωσ ταξίδια, ειςιτιρια, διαμονι ςε ξενοδοχεία (29,7%), βιβλία, 
περιοδικά, εφθμερίδεσ, υλικό θλεκτρονικισ εκμάκθςθσ (21,2%) και 
λογιςμικό για θλεκτρονικό υπολογιςτι κλπ. (18,1%). Στον Ρίνακα 1, που 
ακολουκεί, αναφζρονται, αναλυτικά, τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που 
παραγγζλκθκαν ι αγοράςτθκαν θλεκτρονικά. 

 
  



27 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ 

3.1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗ (E-PAYMENT) 

  Το κριςιμότερο ςθμείο κάκε εμπορικισ ςυναλλαγισ είναι θ 

πλθρωμι. Το διαδίκτυο παρουςιάηει τθν ιδιομορφία να μθν υπάρχει 

προςωπικι επαφι μεταξφ του εμπόρου και του πελάτθ. Δφο πράγματα 

πάντωσ κα πρζπει να παρακολουκεί κάποιοσ. Ρρϊτον το κζμα τθσ 

νομικισ υπόςταςθσ τθσ θλεκτρονικισ ανταλλαγισ εγγράφων. Το άλλο 

είναι το γεγονόσ ότι οι αυτόματεσ διαδικαςίεσ πολλζσ φορζσ είναι 

δφςκολο να παρακολουκοφνται με τον παραδοςιακό τρόπο για αυτό 

καλό κα ιταν να μελετθκοφν προςεκτικά τα πιςτωτικά όρια και μετά να 

αυτοματοποιθκοφν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ψθφιακϊν πλθρωμϊν με 

βαςικότερο τθν πλθρωμι μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν κακϊσ και το Ε-

CASH, οι θλεκτρονικζσ επιταγζσ, τα θλεκτρονικά πορτοφόλια (Ε-wallets) 

και οι ζξυπνεσ κάρτεσ. 

 

3.2. ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΚΑΡΣΕ. 

Θ πιςτωτικι κάρτα εκδίδεται από τραπεηικό οργανιςμό ι 

ςυμβεβλθμζνθ με αυτόν επιχείρθςθ και επιτρζπει τθν αγορά προϊόντων 

και υπθρεςιϊν με πίςτωςθ. Στθ λειτουργία τθσ υπειςζρχονται χρονικοί 

και πιςτωτικοί περιοριςμοί, για λόγουσ αςφαλείασ (Α. Σινανιϊτθ-

Μαυρουδι & Λ. Φαρςαρϊτασ, 2005).   

Σε μια αγορά με πιςτωτικι κάρτα, ο καταναλωτισ αφοφ επιλζξει 

το προϊόν που επικυμεί, ςυμπλθρϊνει μία φόρμα που παρζχεται από 

τον ζμπορο, ςτθν οποία δθλϊνει τον αρικμό τθσ κάρτασ, τθν 

θμερομθνία λιξθσ και κάποια προςωπικά του ςτοιχεία. Ζπειτα γίνεται 

διαςταφρωςθ των ςτοιχείων, λαμβάνεται εξουςιοδότθςθ από τθν 

εκδότρια τράπεηα προσ τον ζμπορο για τθν πίςτωςθ του πελάτθ του με 

το ποςό τθσ αγοράσ. Τελικά ο καταναλωτισ ενθμερϊνεται για τθν 

ζγκριςθ τθσ ςυναλλαγισ. Αυτό είναι το πρϊτο μζροσ τθσ διαδικαςίασ. 

Στο δεφτερο μζροσ ο ζμποροσ αποςτζλλει τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά 

ςτθν τράπεηα για τθν είςπραξθ του αντιτίμου του προϊόντοσ και 
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χρεϊνεται θ πιςτωτικι κάρτα, ενϊ ςτο τρίτο μζροσ ενθμερϊνεται θ 

πιςτωτικι κάρτα για τθ μεταφορά του ποςοφ (Α. Μιλιου & Α. 

Ρομπόρτςθσ,2004) 

Στθν θλεκτρονικι ςυναλλαγι πρζπει να λθφκοφν και κάποια 

επιπρόςκετα βιματα ϊςτε να εξαςφαλίηονται αςφαλείσ ςυναλλαγζσ 

και πιςτοποιιςεισ τόςο για τον αγοραςτι όςο και για τον προμθκευτι. 

Το γεγονόσ αυτό οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ μιασ ποικιλίασ ςυςτθμάτων 

για τθ χρθςιμοποίθςθ πιςτωτικϊν καρτϊν ςτο Internet. Δυο από τα πιο 

βαςικά χαρακτθριςτικά που διακρίνουν τα ςυςτιματα αυτά αφοροφν 

το επίπεδο αςφάλειασ που παρζχουν για τισ ςυναλλαγζσ και το 

λογιςμικό που απαιτείται τόςο από τθν πλευρά του καταναλωτι όςο 

και τθσ επιχείρθςθσ για τθν επίτευξθ και διεξαγωγι των ςυναλλαγϊν. 

Ζτςι ζχουν αναπτυχκεί κάποια πρωτόκολλα(nemis.cti.gr) που κα 

αναλφςουμε ςε παρακάτω κεφάλαιο. 

3.3. E-CASH  

Το θλεκτρονικό χριμα κεωρείται ωσ θλεκτρονικό υποκατάςτατο 

του υλικοφ χριματοσ (των χαρτονομιςμάτων και των κερμάτων), το 

οποίο αποκθκεφεται ςτθ μνιμθ ενόσ υπολογιςτι ι ςτο ολοκλθρωμζνο 

κφκλωμα μίασ πλαςτικισ κάρτασ, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ των 

θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν ( users.ox.ac.uk/~opina/0601_shachar.shtml). 

Ζνασ πιο πλιρθσ οριςμόσ το αποδίδει ωσ χριμα που κινείται 

θλεκτρονικά εκτόσ των κανονικϊν καναλιϊν πλθρωμϊν, τα οποία ωσ 

τϊρα προςζφεραν οι τράπεηεσ. Μπορεί να μεταφερκεί με ζξυπνεσ 

κάρτεσ ι κάρτεσ αποκθκευμζνθσ αξίασ ι αλλιϊσ θλεκτρονικά 

πορτοφόλια, από άτομο ςε άτομο ι να χρθςιμοποιθκεί ςτα ςθμεία 

πϊλθςθσ χωρίσ τθν επζμβαςθ εξωτερικισ πθγισ. Ακόμθ διακινείται 

μζςω τθλεφωνικϊν γραμμϊν, ςυνδζςεων καλωδιακισ τθλεόραςθσ 

αλλά κυρίωσ μζςω θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, οι οποίοι του 

προςφζρουν τθ μεγαλφτερθ δυνατι ευελιξία (Α. Σινανιϊτθ-Μαυρουδι 

& Λ. Φαρςαρϊτασ, 2005) 

Για τθν φπαρξθ θλεκτρονικοφ χριματοσ είναι απαραίτθτα τρία 

ςτοιχεία. Ρρϊτον θ νομιςματικι αξία να είναι αντιπροςωπευόμενθ από 

απαίτθςθ ζναντι του εκδότθ να είναι αποκθκευμζνθ ςε θλεκτρονικό 
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υπόκεμα. Δεφτερον να ζχει εκδοκεί κατόπιν παραλαβισ χρθματικοφ 

ποςοφ τουλάχιςτον ίςου με τθν εκδοκείςα νομιςματικι αξία και τρίτον 

να γίνεται δεκτι ωσ μζςο πλθρωμισ από άλλεσ επιχειριςεισ πζραν τθσ 

εκδότριασ.  Αντιπροςωπευτικό παράδειγμα είναι το ςφςτθμα DigiCash.  

Το ςφςτθμα DigiCash είναι ζνα ψθφιακό ςφςτθμα πλθρωμισ, 

όπου οι πελάτεσ πλθρϊνουν με ειδικά θλεκτρονικά χαρτονομίςματα 

που ονομάηονται “CyberBucks”. Ρριν τθν χριςθ των CyberBucks, ο 

αγοραςτισ κα πρζπει να κάνει εγγραφι ψθφιακά ςε μια τράπεηα που 

υποςτθρίηει το ςφςτθμα αυτό. Ζπειτα, ο καταναλωτισ μπορεί να 

διαχειριςτεί τα CyberBucks ςαν να ιταν πραγματικά χριματα. Οι 

ςυναλλαγζσ του ςυςτιματοσ γίνονται διατθρϊντασ τθν ανωνυμία του 

πελάτθ (αντίκετα με τα ςυςτιματα πλθρωμισ μζςω πιςτωτικϊν 

καρτϊν) και επειδι τα CyberBucks είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα δθμόςιο κλειδί κρυπτογράφθςθσ, δεν μποροφν 

να παραποιθκοφν (Ρομπόρτςθσ & Τςουλφάσ, 2002). 

Ζνα μειονζκτθμα του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι ότι ο χριςτθσ 

μπορεί να κζλει να τα χρθςιμοποιιςει δφο φορζσ προςπακϊντασ να τα 

αντιγράψει. (Ρομπόρτςθσ & Τςουλφάσ, 2002) 

3.4. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΣΑΓΕ 

Το ςφςτθμα των θλεκτρονικϊν επιταγϊν είναι ουςιαςτικά θ 

θλεκτρονικι εφαρμογι του ςυςτιματοσ των ζντυπων επιταγϊν. Μια 

θλεκτρονικι επιταγι ζχει γενικά όλα τα χαρακτθριςτικά που διακζτει 

μια ζντυπθ επιταγι και λειτουργεί ςχεδόν όπωσ και αυτι με τθ διαφορά 

ότι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο μια φορά. Μια επιταγι είναι ςτθν 

ουςία ζνα μινυμα προσ τθν τράπεηα του καταναλωτι να μεταφζρει 

κεφάλαιο από το λογαριαςμό του ςτο λογαριαςμό κάποιου άλλου. Σε 

αντιςτοιχία με τθν παραδοςιακι διαδικαςία, θ θλεκτρονικι επιταγι 

αποςτζλλεται αρχικά ςτον αποδζκτθ ο οποίοσ τθν υπογράφει και τθν 

προωκεί ςτθν τράπεηα προκειμζνου να λάβει το αντίςτοιχο ποςό. Θ 

μζκοδοσ είναι αποτελεςματικι αλλά μάλλον ακατάλλθλθ για τθν 

Ελλάδα, δεδομζνθσ τθσ ανυπαρξίασ (ςτθ χϊρα μασ) λιανικϊν 

ςυναλλαγϊν με επιταγι. Από άποψθ αςφαλείασ θ θλεκτρονικι επιταγι 

κεωρείται καλφτερθ ςε ςχζςθ με τθν ζντυπθ λόγω του ότι, ο αρικμόσ 
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του λογαριαςμοφ του αποςτολζα κωδικοποιείται με το δθμόςιο κλειδί 

τθσ τράπεηασ, χωρίσ ζτςι να αποκαλφπτεται ςτον ζμπορο. Οι 

θλεκτρονικζσ επιταγζσ είναι πιο ςθμαντικζσ ςτο B2B HE. για το λόγο 

αυτό απαιτείται ζνα άκρωσ αςφαλζσ ςφςτθμα πλθρωμισ ειδικά για 

πλθρωμζσ μεγάλων ποςϊν (Turban & co., 2004) . 

3.5. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΠΟΡΣΟΦΟΛΙΑ (E-WALLETS) 

Ππωσ αναφζρουν οι Α. Σινανιϊτθ-Μαυρουδι & Λ. Φαρςαρϊτασ 

(2005) θ λειτουργία τουσ είναι ίδια με αυτι των πραγματικϊν 

πορτοφολιϊν. Ρεριζχει τουσ αρικμοφσ των πιςτωτικϊν καρτϊν του 

χριςτθ κακϊσ και τισ διευκφνςεισ και τουσ αρικμοφσ επικοινωνίασ τουσ. 

Τα θλεκτρονικά πορτοφόλια για να κρυπτογραφοφν όλα τα δεδομζνα 

που κατζχουν και ςτζλνουν προσ το θλεκτρονικό κατάςτθμα, 

χρθςιμοποιοφν τα πρωτόκολλα αςφαλείασ SSL και SET τα οποία 

αναλφονται ςε παρακάτω κεφάλαιο. 

Υπάρχουν δφο είδθ: 

 Τα θλεκτρονικά πορτοφόλια από τθ μεριά του εξυπθρετθτι που 

ςυγκεντρϊνουν τα ςτοιχεία πολλϊν χρθςτϊν και ζχουν μεγάλθ 

αςφάλεια διότι λόγω κλοπισ κα διαρρεφςουν τα ςτοιχεία όλων 

των χρθςτϊν. 

 Τα θλεκτρονικά πορτοφόλια από τθ μεριά του χριςτθ που είναι 

προςωπικά και διατθροφνται ςτο προςωπικό υπολογιςτι του 

κακενόσ με μειονζκτθμα το γεγονόσ ότι δεν μποροφν να το 

χρθςιμοποιιςουν από άλλο υπολογιςτι. 

3.6. ΖΞΤΠΝΕ ΚΑΡΣΕ 

Οι ζξυπνεσ κάρτεσ είναι ουςιαςτικά μικροςκοπικοί Θ/Υ που ζχουν 

μζγεκοσ και το ςχιμα μιασ πιςτωτικισ κάρτασ, επάνω ςτθν οποία είναι  

ενςωματωμζνο ζνα ολοκλθρωμζνο θλεκτρονικό κφκλωμα που περιζχει 

αποκθκευμζνθ τθν θλεκτρονικι υπογραφι του κατόχου. Ο χριςτθσ τθσ 

κάρτασ διακζτει και ζναν προςωπικό κωδικό αρικμό, όπωσ ςυμβαίνει 

και με τισ ςθμερινζσ μαγνθτικζσ κάρτεσ αναλιψεων ι τισ πιςτωτικζσ 

κάρτεσ, ϊςτε να αυξάνεται θ αςφάλεια κάκε ςυναλλαγισ. 
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Κφρια γνωρίςματα των ζξυπνων καρτϊν είναι θ ικανότθτά τουσ 

να αποκθκεφουν και να επεξεργάηονται πλθροφορίεσ με αςφαλι 

τρόπο. Επίςθσ, δεν απομαγνθτίηονται με τθν πάροδο του χρόνου, όπωσ 

ςυμβαίνει με τισ μαγνθτικζσ κάρτεσ που χρθςιμοποιοφμαι ςτα ΑΤΜσ, 

παρζχοντασ ζτςι μεγάλθ προςταςία ςτα δεδομζνα που περιζχουν. 

Ακόμθ, δεν αντιγράφονται, ζχουν φορθτότθτα, είναι εφχρθςτεσ και 

οικονομικζσ ςτθν καταςκευι. Ρολφ ςθμαντικι επίςθσ είναι θ ικανότθτα 

τουσ να αποκθκεφουν το ιδιωτικό κλειδί τθσ ψθφιακισ υπογραφισ του 

χριςτθ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηονται τα μοναδικά πλεονεκτιματα που 

προςφζρει θ χριςθ του ιδιωτικοφ κλειδιοφ (Turban & co., 2004) . 

Ο Κφρλογλου ςε άρκρο του ςτο περιοδικό «Ανάπτυξθ» του ΕΒΕΑ 

αναφζρετε ςε δφο κατθγορίεσ: 

1. Ζξυπνεσ κάρτεσ που λειτουργοφν με επαφι: οι κάρτεσ αυτζσ 

πρζπει να ειςαχκοφν ςε μία ςυςκευι ανάγνωςθσ που λειτουργεί 

με θλεκτρικό ρεφμα, προκειμζνου να διαβαςτοφν ι να 

φορτωκοφν με πλθροφορίεσ. Ο χριςτθσ τοποκετεί ςε μία τζτοια 

ςυςκευι τθν ζξυπνθ κάρτα του, ςτθ ςυνζχεια πλθκτρολογεί το 

ΛΝ του και ςτθ ςυνζχεια εκτελεί κανονικά τθν επικυμθτι 

ςυναλλαγι. Ωσ παράδειγμα μποροφμε να αναφζρουμε τθν χριςθ 

τθσ ςε ειδικζσ τερματικζσ διατάξεισ για τθν πλθρωμι 

λογαριαςμϊν. 

2. Αςφρματεσ ζξυπνεσ κάρτεσ: οι κάρτεσ αυτζσ είναι πιο δαπανθρζσ 

ςτθν καταςκευι τουσ, γιατί ζχουν ενςωματωμζνθ μια 

μικροςκοπικι κεραία, χάρθ ςτθν οποία μποροφν να 

επικοινωνιςουν χωρίσ φυςικι επαφι με μια ςυςκευι 

ανάγνωςθσ, προκειμζνου τα δεδομζνα που περιζχουν να 

ανανεωκοφν, να αλλάξουν ι να υποβλθκοφν ςε επεξεργαςία. Θ 

ζλλειψθ φυςικισ επαφισ αποτελεί και το μεγάλο πλεονζκτθμα 

αυτισ τθσ κάρτασ, γιατί επιτρζπει τθν επικοινωνία από απόςταςθ 

και κακιςτά ζτςι τα θλεκτρονικά ςυςτιματα των ςυςκευϊν 

ανάγνωςθσ λιγότερα εκτεκειμζνα ςε βανδαλιςμοφσ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ πλθρωμι διοδίων, θ οποία 

χρθςιμοποιείται ςτθν Αττικι Οδό. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΚΙΝΗΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

4.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Γνωςτό ωσ το E-commerce τθσ επόμενθσ γενιάσ  , το M-commerce 

διαφζρει από το απλό θλεκτρονικό εμπόριο όςον αφορά τθν χριςθ, τθν 

εφαρμογι κακϊσ και τθν ενοποίθςθ των αςφρματων (wireless) 

τθλεπικοινωνιακϊν τεχνολογιϊν και αςφρματων ςυςκευϊν μζςα ςε 

επιχειρθςιακά ςυςτιματα. Ρεριλαμβάνει τόςο τισ υποδομζσ όςο και τισ 

θλεκτρονικζσ τεχνολογίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν μεταφορά 

αςφρματων δεδομζνων και πλθροφοριϊν. Επίςθσ ο τομζασ M-

commerce περιλαμβάνει τθ μελζτθ των διάφορων αςφρματων 

τεχνολογιϊν και των φορθτϊν ςυςκευϊν που χρθςιμοποιοφνται για να 

ςτζλνουν και να λαμβάνουν πλθροφορίεσ(www.ebusiness-lab.gr ).  

Το m-commerce είχε αρχικά επινοθκεί για ςκοποφσ χρζωςθσ των 

χρθςτϊν. Οι χριςτεσ, χρθςιμοποιϊντασ κάποιεσ εφαρμογζσ, χρζωναν 

είτε τον λογαριαςμό των κινθτϊν τουσ τθλεφϊνων, είτε προπλθρωμζνα 

chips.  

Ρλζον, m-commerce ονομάηουμε κάκε εμπορικι ςυναλλαγι που 

περιλαμβάνει τθν χριςθ κινθτισ ςυςκευισ όπωσ κινθτά τθλζφωνα, 

PDAs και smartphones και που μπορεί να γίνει εν κινιςει(Wikipedia)    

4.2. ΟΡΙΜΟ 

 Οριςμοί που ζχουν δοκεί για το Κινθτό Θλεκτρονικό Εμπόριο 

είναι οι εξισ: 

 Κινθτό Θλεκτρονικό Εμπόριο είναι κάκε ςυναλλαγι με 

νομιςματικι αξία θ οποία γίνεται διαμζςου κινθτοφ 

τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου(Durlacher,1999). 

 Κινθτό Θλεκτρονικό Εμπόριο είναι θ αγορά και θ πϊλθςθ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν με τθ χριςθ αςφρματων φορθτϊν ςυςκευϊν, 

όπωσ κινθτά τθλζφωνα και personal digital assistants(PDAs) και 

αςφρματων δικτφων ανά τον κόςμο(Whatis,2010). 

http://www.ebusiness-lab.gr/
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 Ωσ Κινθτό Θλεκτρονικό Επιχειρείν ορίηεται θ διεκπεραίωςθ των 

εμπορικϊν ςυναλλαγϊν που διεξάγονται μζςω αςφρματων 

τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων και περιλαμβάνουν τθν χριςθ 

κινθτϊν τερματικϊν. Οι εμπορικζσ αυτζσ ςυναλλαγζσ 

περιλαμβάνουν ζνα ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν που ςτθρίηονται 

ςτθν εκάςτοτε κζςθ κακϊσ και το ςυγκεκριμζνο προφίλ χρθςτϊν 

κινθτϊν ςυςκευϊν υψθλισ ταχφτθτασ και αςφρματων δικτφων 

ανά τον κόςμο, όπωσ είναι θ παροχι πλθροφοριϊν, θ ψυχαγωγία, 

οι πλθρωμζσ κτλ(Wikipedia,2010).  

Θ ανάπτυξθ των αςφρματων τεχνολογιϊν και των κινθτϊν δικτφων, 

ζχει παίξει καταλυτικό ρόλο ςτθν εμφάνιςθ του m-commerce, το οποίο 

παρζχει δικά του πλεονεκτιματα ςε αντίκεςθ με το παραδοςιακό e-

commerce(Θλεκτρονικό εμπόριο). Ρολλά μοναδικά χαρακτθριςτικά του, 

όπωσ θ ευκολότερθ πρόςβαςθ πλθροφορίασ οποτεδιποτε και 

οπουδιποτε ςε πραγματικό χρόνο, θ ανεξάρτθτθ από τθν τοποκεςία 

του χριςτθ επικοινωνία και θ ευκολότερθ λιψθ δεδομζνων, 

προκάλεςαν τθν ευρεία αποδοχι των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν 

του. Τζτοιεσ υπθρεςίεσ είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό μζςω αςφρματϊν 

τεχνολογιϊν(Xiaojun, junchi,2004) 

4.3. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΟΤ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

Δυο είναι τα κφρια χαρακτθριςτικά που κάνουν τισ υπθρεςίεσ που 

παρζχει τι Κινθτό Θλεκτρονικό Εμπόριο να ξεχωρίηουν( Wu and Wang, 

2005, Schiwiderski- Groshe and Knope, 2002). 

 Κινθτικότθτα(mobility): Θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ και 

ςυναλλαγισ από όπου και αν βρίςκεται ο χριςτθσ. 

 Διακεςιμότθτα(reach ability): Το δίκτυο οι υπθρεςίεσ αλλά 

και ο κάτοχοσ τθσ κινθτισ ςυςκευισ είναι διακζςιμα 

ςυνεχϊσ. 

 

Κάποια από τα πλεονεκτιματα του Κινθτοφ Θλεκτρονικοφ Εμπορίου 

είναι τα παρακάτω( Greene, 2008, Ραςχόπουλοσ και Σκαλτςάσ, 2006) 
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 Ρρόςβαςθ από παντοφ: Χριςθ των υπθρεςιϊν του Κινθτοφ 

Θλεκτρονικοφ Εμπορίου ςε πραγματικό χρόνο, οποτεδιποτε και 

οπουδιποτε με μόνθ απαίτθςθ τθν φπαρξθ κινθτισ 

ςυςκευισ(Jordan,2008) 

 Ευκολία χριςθσ : Οι κινθτζσ ςυςκευζσ ζχουν απλοποιθκεί αρκετά 

ϊςτε να εξαςφαλίηουν ςτον χριςτθ ζνα εφχρθςτο και φιλικό 

περιβάλλον λειτουργίασ( Alshaali and Vashney, 2005). 

 Εξατομίκευςθ υπθρεςιϊν: Ο χριςτθσ είναι ςε κζςθ να λαμβάνει 

πλθροφορίεσ που ςχετίηονται άμεςα με τισ ανάγκεσ του όπωσ 

αυτζσ προκφπτουν από τισ προςωπικζσ επικυμίεσ, τα 

χαρακτθριςτικά και τισ προθγοφμενεσ ςυναλλαγζσ που ζχει 

πραγματοποιιςει( Koivumaki et al, 2006). 

 Άμεςθ διαςφνδεςθ: Φορθτζσ ςυςκευζσ που κάνουν χριςθ των 

πρωτοκόλλων WAP και GPRS  είναι ςε κζςθ να ςυνδεκοφν με το 

διαδίκτυο και να πλοθγθκοφν ςε αυτό με κατάλλθλο λογιςμικό 

(Smith, 2006) 

 Μεγαλφτερθ γκάμα προϊόντων και υπθρεςιϊν: Πταν ο χριςτθσ 

γίνεται επιςκζπτθσ ςε κάποια θλεκτρονικά καταςτιματα ζχει τθν 

πολυτζλεια να επιλζξει το προϊόν ι τθν υπθρεςία που τον 

ενδιαφζρει από οπουδιποτε χωρίσ γεωγραφικά όρια(Siau et al, 

2001). 

 Οικονομικότερα προϊόντα και υπθρεςίεσ: Οι μείωςθ των τιμϊν 

για τον πελάτθ- χριςτθ προκφπτει από τθν μείωςθ του κόςτουσ 

διαφιμιςθσ, παραγωγισ, αποκικευςθσ ακόμθ και διανομισ του 

προϊόντοσ ειδικότερα γι’ αυτά που μεταφζρονται μζςω 

Διαδικτφου (Siau et al, 2001).    

    

Μειονεκτιματα κινθτοφ θλεκτρονικοφ εμπορίου 

Οι αςφρματεσ ςυςκευζσ ζχουν πολλαπλοφσ περιοριςμοφσ κυρίωσ λόγω 

τθσ αυτονομίασ τουσ και των διαςτάςεων τουσ. Οι ιδιαιτερότθτεσ αυτζσ 

των αςφρματων ςυςκευϊν αποτελοφν τροχοπζδθ για τθν ανάπτυξθ του 

Κινθτοφ Θλεκτρονικοφ Εμπορίου. 

Συνοψίηοντασ παρακάτω αναφζρονται τα κυριότερα μειονεκτιματα των 

εφαρμογϊν Κινθτοφ Θλεκτρονικοφ Εμπορίου(Senn,2000): 
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 Ζλλειψθ ευχρθςτίασ των κινθτϊν ςυςκευϊν( μικρό μζγεκοσ 

οκόνθσ, υποςτιριξθ μικροφ αρικμοφ χρωμάτων και 

γραμματοςειρϊν, μικρό και δφςχρθςτο πλθκτρολόγιο). 

 Χαμθλζσ ταχφτθτεσ. 

 Υψθλό κόςτοσ ςφνδεςθσ. 

 Χαμθλζσ δυνατότθτεσ όςον αφορά το υλικό(hardware)(χαμθλι 

υπολογιςτικι ιςχφσ και μνιμθ). 

 «Φτωχζσ» παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 

 Απουςία ενόσ προτφπου αςφαλείασ.  

 

4.4.  ΣΟΧΟΙ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

Οι ςτόχοι του Κινθτοφ Θλεκτρονικοφ Εμπορίου είναι οι 

παρακάτω(www.go-online.gr ): 

1.Χτίςιμο και ανάπτυξθ πωλιςεων. 

Α. Δοκιμι προϊόντοσ. 

Β. Αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ αγοράσ του προϊόντοσ. 

Γ. Αφξθςθ των πιςτϊν πελατϊν. 

2. «Χτίςιμο» ονόματοσ (branding). 

3. Υποςτιριξθ πελατϊν. 

4. Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων. 

5. Ζρευνα αγοράσ.     

4.5. ΚΙΝΗΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

Ππωσ όλα τα νζα επιχειρθματικά υποδείγματα, ξεκινϊντασ κα 

επεκτείνει τισ εμπορικζσ εφαρμογζσ που υπάρχουν ιδθ ςτο κινθτό 

τθλζφωνο του καταναλωτι, αλλά λίαν ςυντόμωσ κα δθμιουργθκοφν 

νζεσ, οι οποίεσ κα προςαρμόηονται ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ και τισ 

ανάγκεσ των χρθςτϊν (Γεωργόπουλοσ, Ρανταηι, Νικολαράκοσ & 

Βαγγελάτοσ, 2001). 

http://www.go-online.gr/
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Στισ αςφρματεσ δικτυακζσ επικοινωνίεσ υπάρχει επίςθσ 

«ελευκερία» όςον αφορά τθν χριςθ των ςυχνοτιτων, αφοφ οι χριςτεσ 

ζχουν τθν δυνατότθτα χριςθσ των τοπικϊν δικτφων χωρίσ να ζχουν 

κάνει κάποια ςφμβαςθ με κάποιο πάροχο. Δυςτυχϊσ όμωσ θ 

υπερβάλλουςα ηιτθςθ του πεπεραςμζνου φάςματοσ των ςυχνοτιτων 

ζχει αντίκτυπο ςτθ ταχφτθτα μεταφοράσ δεδομζνων, θ οποία 

μειϊνεται, αλλά και θ ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ πζφτει 

αιςκθτά.  

Το θλεκτρονικό εμπόριο ιταν το μζςο που ζδωςε μια νζα πνοι 

ςτον τομζα των επιχειριςεων κακϊσ οι τεχνολογίεσ διαδικτφου 

χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα πλζον ςε πολλζσ, αν όχι ςτισ περιςςότερεσ, 

επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ. Οι θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ ζχουν 

ανκίςει και πλζον υπάρχει θ ανάγκθ για ζνα βιμα παραπζρα. Επειδι το 

κόςτοσ των φορθτϊν ςυςκευϊν όπωσ είναι τα κινθτά τθλεφϊνα, τα PDA 

κ.α. είναι χαμθλό θ εξάπλωςθ και θ υιοκζτθςθ νζων επαγγελματικϊν 

ιδεϊν ενκαρρφνεται ςτο M-commerce. Οι ςυςκευζσ αυτζσ λόγω τθσ 

ευρείασ διακεςιμότθτάσ που ζχουν κακϊσ και θ χριςθ τουσ από τουσ 

καταναλωτζσ προςφζρουν κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ να βρουν 

εμπορικζσ δυνατότθτεσ, ϊςτε να μποροφν να ςυνδζονται με τον 

καταναλωτι ι τον πελάτθ μζςω αςυρμάτων τεχνολογιϊν. Με αυτό τον 

τρόπο οι αςφρματεσ τεχνολογίεσ κάνουν τθν είςοδό τουσ ςτα 

επαγγελματικά ςυςτιματα.  

Οι επιχειριςεισ με αυτό τον τρόπο αποκτοφν τθν δυνατότθτα να 

προωκοφν τα προϊόντα τουσ κατευκείαν ςτο πελάτθ, χωρίσ τα 

μεταβατικά ςτάδια. Ενϊ παράλλθλα τουσ δίνετε θ ικανότθτα να 

παρζχουν πλθροφορίεσ ςτον χριςτθ εξαρτϊμενεσ από τθν κζςθ ςτθν 

οποία βρίςκεται. Αυτι θ μορφι αςφρματου θλεκτρονικοφ εμπορίου 

είναι γνωςτι ωσ ςχζςθ “μεταξφ επιχείρθςθσ και καταναλωτι” (business 

to consumer – b2c) θ οποία είναι ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα για 

τισ πλοφςιεσ δυνατότθτεσ που παρζχει το M-commerce. 

4.6. ΚΙΝΗΣΕ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

Το πιο δυναμικά αναπτυςςόμενο κομμάτι του κινθτοφ εμπορίου 

είναι οι κινθτζσ χρθματοοικονομικζσ εφαρμογζσ. Υπάρχει ζντονθ 
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ηιτθςθ, ενϊ αναμζνεται πολφ μεγάλθ άνκθςθ με τθ βελτίωςθ των 

τεχνολογιϊν, με τθν αφξθςθ των ταχυτιτων και τθν τελειοποίθςθ των 

μζτρων αςφαλείασ. 

Κατά τουσ Γεωργόπουλοσ & ςυν., (2001)Το m-commerce κα 

δϊςει τθν δυνατότθτα ςτον τελικό χριςτθ να κάνει άμεςα αγορζσ και 

άλλου είδουσ ςυναλλαγζσ. Το πζραςμα από το e-commerce ςτο m-

commerce κα ολοκλθρϊςει τθν αλυςίδα τθσ εξζλιξθσ από το 

παραδοςιακό εμπόριο ςτο ψθφιακό. Αν οι ςυναλλαγζσ ζγιναν 

ευκολότερεσ και πιο οικονομικζσ χάρθ ςτο e-commerce, το mobile e-

commerce τισ κάνει υπόκεςθ δευτερολζπτων. 

4.6.1. Κινθτζσ Σραπεηικζσ Εργαςίεσ 

E-banking ι αλλιϊσ Θλεκτρονικι Τραπεηικι είναι υπθρεςίεσ που 

παρζχονται από τράπεηεσ μζςω του Διαδικτφου, δθλαδι online χωρίσ 

τθν φυςικι παρουςία του πελάτθ ςτο κατάςτθμα μιασ τράπεηασ. Οι 

υπθρεςίεσ που προςφζρονται online είναι κυρίωσ πλθροφορίεσ ςχετικά 

με λογαριαςμοφσ, υπόλοιπα λογαριαςμϊν, κίνθςθ λογαριαςμϊν, 

δυνατότθτεσ εκτφπωςθσ, διαχείριςθ λογαριαςμϊν, μεταφορά χρθμάτων 

μεταξφ λογαριαςμϊν του ίδιου ςυνδρομθτι και μεταξφ λογαριαςμϊν 

άλλων πελατϊν τθσ τράπεηασ και πλθρωμι πιςτωτικισ κάρτασ. Επίςθσ 

ςε μικρότερο ποςοςτό προςφζρονται οι υπθρεςίεσ αλλαγισ κωδικϊν 

πρόςβαςθσ, αλλαγισ ςτοιχείων, πλθρωμισ δανείου, πλθρωμισ 

ΦΡΑ/ΛΚΑ, αγοραπωλθςίασ μετοχϊν, ζκδοςθσ μπλοκ επιταγϊν και 

πλθροφορίεσ για ςυνάλλαγμα. Υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ 

των τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν που γίνονται μζςω PC ι PDA, μζςα από 

ζνα περιβάλλον web browser, από τισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ με κινθτά 

τθλζφωνα. Πμωσ οι τραπεηικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται είναι ίδιεσ 

ανεξαρτιτωσ του τρόπου πρόςβαςθσ. Θ μόνθ διαφορά βρίςκεται ςτθ 

ςχεδίαςθ του περιβάλλοντοσ και ςτα χαρακτθριςτικά του μζςου 

πρόςβαςθσ (οκόνθ κινθτοφ τθλεφϊνου ι PDA). Με αυτόν τον τρόπο οι 

τράπεηεσ μειϊνουν τα λειτουργικά τουσ κόςτθ, αφοφ ο χριςτθσ 

αυτοεξυπθρετείται χωρίσ τθ διαμεςολάβθςθ υπαλλιλου τθσ τράπεηασ 

και χωρίσ τθ χριςθ εντφπων.  

Τα πλεονεκτιματα των κινθτϊν θλεκτρονικϊν τραπεηικϊν 

ςυναλλαγϊν είναι θ κίνθςθ και θ μεταφερςιμότθτα. Οι πελάτεσ δεν 
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είναι ςυνδεδεμζνοι με ζνα υποκατάςτθμα ι ακόμθ και με το PC τουσ. 

Ζχουν τθν ελευκερία να λαμβάνουν τραπεηικζσ υπθρεςίεσ από 

οποιαδιποτε κζςθ και ςτιγμι. Αυτι θ δυνατότθτα και θ επιλογι του 

χρόνου είναι πολφ ςθμαντικζσ κατά τθν αγορά ι πϊλθςθ μετοχϊν ι 

ομολόγων. Θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτισ τιμζσ εταιρειϊν και τθσ 

εκτζλεςθσ μιασ άμεςθσ αγοράσ ι πϊλθςθσ αποτελεί ςθμαντικό μζροσ 

των ςυναλλαγϊν των μετοχϊν και των ομολόγων. Τα κινθτά τθλζφωνα 

και τα PDA είναι ςε κζςθ να επιτρζπουν αυτι τθν ευελιξία και τθν 

άμεςθ ενζργεια, από οποιαδιποτε κζςθ και ςτιγμι, όταν υπάρχει 

ευκαιρία. Αυτι θ περιοχι ςυνδζεται με τα SMS. Ζνασ πελάτθσ μπορεί να 

πλθρϊςει ζνα πάγιο για να λαμβάνει ειδοποιιςεισ με οικονομικά νζα 

για ςυγκεκριμζνεσ εταιρείεσ ι δείκτεσ τθσ αγοράσ μζςω του κινθτοφ 

τθλεφϊνου. Ρολλοί χρθματομεςίτεσ προςφζρουν προςαρμοςμζνεσ 

online μετοχζσ και ςυναλλαγζσ μζςω PDA, που ζχουν το επιπλζον 

πλεονζκτθμα να επιτρζπουν ςτο χριςτθ να ψάχνει το αςφρματο web 

για άλλεσ ςχετικζσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ. 

Δεν κα πρζπει να παραλείψουμε να αναφζρουμε ότι θ 

αποδεικτικι αξία των θλεκτρονικϊν εντολϊν είναι ίδια με αυτι των 

εγγράφων και οι ςυναλλαγζσ γίνονται αποκλειςτικά από τθν προςωπικι 

ςυςκευι του χριςτθ. Θ αςφάλεια εξαςφαλίηεται χάρθ ςτα ςυςτιματα 

προςταςίασ και κρυπτογράφθςθσ που διακζτει τόςο ο 

τθλεπικοινωνιακόσ οργανιςμόσ κινθτισ τθλεφωνίασ που ζχει επιλζξει ο 

χριςτθσ, όςο και θ τράπεηα. 

Μζχρι τϊρα, θ ειςχϊρθςθ των τραπεηϊν μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν 

είναι ελάχιςτθ. Ραρόλα αυτά, μελζτεσ καταδεικνφουν τθν φπαρξθ μιασ 

δυνατισ λανκάνουςασ ηιτθςθσ για αυτοφ του είδουσ τισ προςφορζσ, 

που αναμζνει τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και άνοδο τθσ ταχφτθτασ 

μετάδοςθσ. Ραρομοίωσ, για άλλεσ χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ με 

τθν χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων , ςαν τισ κτθματομεςιτικζσ υπθρεςίεσ 

μζςω κινθτϊν (Turban & co., 2004). 

4.6.2. Κινθτζσ πλθρωμζσ (M-payment) 

Θ πλθρωμι μζςω κινθτισ ςυςκευισ, γνωςτι με τον όρο “m-

payment” κεωρείται από πολλοφσ ωσ θ νζα εφαρμογι που κα δϊςει 

νζα ϊκθςθ ςτισ m-commerce. Ζνασ ακριβισ οριςμόσ του m-payment 
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ζχει δοκεί από το Mobile Payment Forum (2002): “Ωσ m-payment 

ορίηεται θ μεταφορά με θλεκτρονικά μζςα μιασ πλθρωμισ από τον 

πλθρωτι ςτον αποδζκτθ τθσ πλθρωμισ μζςω τθσ χριςθσ μιασ ςυςκευισ 

θλεκτρονικισ πλθρωμισ, τθν οποία αποτελεί μια κινθτι ςυςκευι (που 

βρίςκεται ςτθν κατοχι ενόσ τουλάχιςτον από τουσ ςυμμετζχοντεσ), 

μζςω τθσ οποίασ ςτζλνονται και λαμβάνονται πλθροφορίεσ δια μζςου 

μιασ αςφρματθσ ηεφξθσ”. 

Τα αςφρματα θλεκτρονικά ςυςτιματα πλθρωμϊν 

μεταςχθματίηουν τα αςφρματα τθλζφωνα ςε αυτόνομα, αςφαλι 

εργαλεία αγορϊν, που ζχουν τθν ικανότθτα να επιβεβαιϊςουν πολφ 

γριγορα πλθρωμζσ με τθν χριςθ του δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ για 

αγακά και υπθρεςίεσ. 

Ο κάτοχοσ κινθτισ ςυςκευισ ζχει πλζον τθ δυνατότθτα να τθ 

χρθςιμοποιιςει για τθν εξόφλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν, τόςο ςε ζνα 

πραγματικό όςο και ςε εικονικό ςθμείο πϊλθςθσ. Για τθ πλθρωμι ενόσ 

επικυμθτοφ αντικειμζνου λαμβάνει μία εντολι αγοράσ από τον ζμπορο 

τθ υπογράφει με το προςωπικό του κλειδί και τθ αποςτζλλει πίςω. Θ 

διαδικαςία είναι αςφαλισ, εφκολθ και γριγορθ. Δεδομζνου ότι θ 

ςυναλλαγι δεν πραγματοποιείται ςε απευκείασ ςφνδεςθ και ο φορζασ 

παροχισ τθσ υπθρεςίασ εμπλζκεται μόνο ςτθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ 

τθσ, οι δαπάνεσ μπορεί να κρατθκοφν χαμθλζσ. 

Σφμφωνα με τον Varshney(2003) οι πλθρωμζσ μποροφν να 

διακρικοφν ςε μίκρο (αξίασ το πολφ 10€) και μάκρο (όταν ξεπερνοφν τα 

10€). Κατά ςυνζπεια, οι μικροπλθρωμζσ είναι θ ιδανικι υπθρεςία 

κινθτοφ εμπορίου, όταν απαιτοφνται μικρά ποςά (π.χ. για τθν απόκτθςθ 

ενόσ τραγουδιοφ ςε ψθφιακι μορφι, για το αντίτιμο μιασ κζςθσ 

ςτάκμευςθσ ι ενόσ αναψυκτικοφ από ζναν αυτόματο πωλθτι). 
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Μθχανιματα 

αυτοεξυπθρζτθςθσ 

(αναψυκτικά, τςιγάρα, 

ειςθτιρια, άμεςθ εκτφπωςθ 

φωτογραφιϊν, πλυντιρια 

ροφχων)                                 

Διόδια

Μικροαγορζσ ςε 

καταςτιματα, περίπτερα, 

εςτιατόρια γριγορου 

φαγθτοφ

Μικροπλθρωμεσ

Απομακρυςμενεσ

Στο ςθμείο πϊλθςθσ

Ενςωματωμζνεσ Ξεχωριςτζσ

Κινθτό περιεχόμενο (ιχοι, 

κλιςθσ, εικόνεσ,  

πλθροφορίεσ, παιχνίδια)   

κζςεισ ςτάκμευςθσ 

πινακασ     Κινθτζσ μικροπλθρωμζσ 

Ρθγι : προςαρμοςμζνοσ από Mallet et al. (2004, p.43) 

 

Οι μικροπλθρωμζσ δφναται να τεκοφν ςε εφαρμογι όταν ζνασ 

χριςτθσ καλεί ζναν ςυγκεκριμζνο αρικμό με χρζωςθ ίςθ με τθν αξία 

προϊόντοσ. Στθν ουςία γίνεται μεταφορά κεφαλαίου από τον 

τθλεφωνικό λογαριαςμό του προμθκευτι. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

αποτελοφν οι αυτόματοι πωλθτζσ αναψυκτικϊν, οι οποίοι ξεκίνθςαν 

πιλοτικά ςτθν Φιλανδία και ςυγκεκριμζνα ςτο αεροδρόμιο του Ελςίνκι 

το 2002, ενϊ μόλισ το Νοζμβριο του 2003 θ αμερικανικι εταιρεία 

παροχισ δικτυακϊν υπθρεςιϊν VeriSign ανακοίνωςε ότι οι 

καταναλωτζσ ςφντομα κα μποροφν να αγοράηουν αναψυκτικά από τουσ 

αυτόματουσ πωλθτζσ  Coca Cola, μζςω των κινθτϊν τουσ τθλεφϊνων ςε 

ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Ρεριττό να αναφζρουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ 

υπθρεςία προςφζρεται επιτυχθμζνα ιδθ από το 2000 ςτθν Λαπωνία. 

Άλλοσ τρόποσ είναι με προπλθρωμζνεσ κάρτεσ από τον 

προμθκευτι, τθν τράπεηα ι ζναν πιςτωτικό οργανιςμό. 

Οι απομακρυςμζνεσ κινθτζσ μικροπλθρωμζσ επιτρζπουν τθν 

αγορά περιεχομζνου και υπθρεςιϊν, όπωσ νζα παιχνίδια, ειςιτιρια και 

τοποκεντρικζσ υπθρεςίεσ. Οι μθ ενςωματωμζνεσ ςτο ςθμείο πϊλθςθσ 

πλθρωμζσ περιλαμβάνουν εφαρμογζσ, όπωσ αγορά αγακϊν από 

αυτόματουσ πωλθτζσ και μθχανιματα αυτοεξυπθρζτθςθσ. Για 

παράδειγμα πλθρωμι διοδίων χωρίσ μετρθτά. Βζβαια υπάρχουν και οι 

ενςωματωμζνεσ ςτο ςθμείο πϊλθςθσ, αλλά μζχρι ςτιγμισ βρίςκονται 

ςτο περικϊριο, με δεδομζνο ότι οι παραδοςιακζσ μζκοδοι είναι πολφ 

πιο άνετεσ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ. 



41 
 

Για πλθρωμζσ που αφοροφν ςε μεγαλφτερα ποςά, οι πάροχοι κα 

πρζπει να αναβακμίςουν τουσ μθχανιςμοφσ ανάλθψθσ ρίςκου και ςε 

πολλζσ χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ είναι αναγκαςμζνοι από το νόμο να 

ςυμπράξουν με κάποιο τραπεηικό οργανιςμό. Οι μακροπλθρωμζσ 

χρθςιμοποιοφνται τόςο για θλεκτρονικζσ παραγγελίεσ, όςο και για 

ενςωματωμζνεσ ι μθ ςτο ςθμείο πϊλθςθσ πλθρωμζσ. Ραρόλο που 

αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν επίτευξθ μαηικισ αποδοχισ από τουσ 

καταναλωτζσ, θ δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ 

παρζχει πλικοσ ευκαιριϊν για εφαρμογζσ, όπωσ ζλεγχο ειςόδου, 

ψθφιακζσ υπογραφζσ και κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ. 

Ρλφςιμο αυτοκινιτου

Μακροπλθρωμζσ

Απομακρυςμζνεσ

Στο ςθμείο πϊλθςθσ

Ενςωματωμζνεσ Ξεχωριςτζσ

Θλεκτρονικζσ αγορζσ (αγακά, 

ψθφιακό περιεχόμενο και 

υπθρεςίεσ, προπλθρωμζνεσ 

κάρτεσ)

Εςτιατόρια                                

Λιανικζσ αγορεσ                 

πλθρωμζσ ταξί

 πινακασ     Κινθτζσ μακροπλθρωμζσ 

Ρθγι : προςαρμοςμζνοσ από Mallet et al. (2004, p.43) 

Ζνα πολφ κοινό μζςο χρζωςθσ των κινθτϊν πλθρωμϊν είναι με 

τθν προςκικθ τουσ ςτο μθνιαίο τθλεφωνικό λογαριαςμό. Το 

πλεονζκτθμά του είναι ότι οι περιςςότεροι χριςτεσ κινθτϊν τθλεφϊνων 

τουσ λαμβάνουν και επίςθσ, δεν απαιτείται πρόςκετθ εγγραφι ςτθν 

εκάςτοτε υπθρεςία. Ιδθ θ Vodafone ςτθν Μ. Βρετανία παρζχει τθ 

ςυγκεκριμζνθ λφςθ για αγορζσ μζςω διαδικτφου και WAP ιςτοςελίδων. 

Με αυτόν τον τρόπο, όταν ζνασ πελάτθσ επιςκζπτεται ζνα θλεκτρονικό 

κατάςτθμα λιανικισ χρειάηεται να ειςζλκει απλϊσ ςτθν υπθρεςία 

πλθρωμισ δίνοντασ το όνομα του και τον κωδικό του, προκειμζνου να 

αποκτιςει αυτό που επικυμεί. Το μόνο που απομζνει είναι να 

αποδεχκεί τθν πλθρωμι του. Αυτι ςτθ ςυνζχεια πιςτοποιείται για τθν 

εγκυρότθτα τθσ και χρεϊνεται με το αντίςτοιχο ποςό ο λογαριαςμόσ 

του. 

Ρρόςκετοσ εναλλακτικόσ τρόποσ είναι θ δθμιουργία 

διαφορετικοφ λογαριαςμοφ κατάλλθλου για κινθτζσ πλθρωμζσ, με 

ςτόχο τθν μείωςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου. Θ διαχείριςθ του όμωσ 
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ςυνεπάγεται περιςςότερεσ ζγνοιεσ. Θ λφςθ με τισ κάρτεσ 

προπλθρωμζνου χρόνου είναι πιο βολικι, αφοφ ο ιδθ υπάρχων 

τραπεηικόσ λογαριαςμόσ του καταναλωτι χρεϊνεται αμζςωσ με το 

φψοσ τθσ απαιτοφμενθσ πλθρωμισ. 

Σφμφωνα με ζρευνα που διενιργθςε το yankee Group τον 

Αφγουςτο του 2006 τα παγκόςμια ζςοδα από τισ πλθρωμζσ μζςω 

κινθτϊν ςυςκευϊν κα αυξθκοφν δραματικά μζςα ςτα επόμενα 5 χρόνια 

και κα ξεπερνοφν το 100% ανάμεςα ςτο 2005 και 2009, ενϊ θ βάςθ των 

χρθςτϊν κα επεκτακεί από 65,5 εκατομμφρια, που είναι ςιμερα ςε 

178,8 εκατομμφρια. 

Ραρότι οι λφςεισ που χρθςιμοποιοφνται για πλθρωμζσ μζςω κινθτϊν 

τθλεφϊνων είναι πολλζσ, τρεισ είναι οι βαςικοί τρόποι: 

I. Ρλθρωμζσ ςτον τόπο αγοράσ: ο χριςτθσ βρίςκεται ςτο κατάςτθμα 

(βιβλιοπωλείο, ταξιδιωτικό γραφείο, κζατρο, κλπ) και κάνει 

αγορζσ χρθςιμοποιϊντασ το κινθτό του ςαν θλεκτρονικό 

πορτοφόλι. Το κινθτό μπορεί να είναι εφοδιαςμζνο, είτε με μία 

ζξυπνθ χρεωςτικι ι πιςτωτικι κάρτα, είτε με chip 

προπλθρωμζνθσ κάρτασ. 

II. Ρλθρωμζσ από το ςπίτι: εδϊ ο καταναλωτισ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το διαδίκτυο για να βρει το προϊόν που τον 

ενδιαφζρει, αλλά και να κάνει χριςθ του κινθτοφ του για να 

πλθρϊςει, είτε ςτζλνοντασ ζναν κωδικό και το απαιτοφμενο 

ποςό, είτε δίνοντασ τραπεηικι εντολι μεταβίβαςθσ χρθμάτων ςτο 

λογαριαςμό του εμπόρου. 

III. Ρλθρωμζσ από μθ ςτακερό ςθμείο: είναι οι πλθρωμζσ οι οποίεσ 

διενεργοφνται όταν ο χριςτθσ δεν βρίςκεται οφτε ςτον τόπο 

αγοράσ του προϊόντοσ, αλλά οφτε και ςτο ςπίτι του. Βρίςκεται 

δθλαδι ςτο δρόμο, ςτα μζςα ςυγκοινωνίασ, ςε κάποιο γραφείο, 

ξενοδοχείο κλπ. Οι ςυνθκζςτερεσ αγορζσ αφοροφν ςε μουςικά 

κομμάτια ι ειςιτιρια για το κζατρο, τον κινθματογράφο ι κάποιο 

ταξίδι. Θ διαδικαςία θ οποία ακολουκείται είναι ςυνικωσ θ 

ακόλουκθ: 

a) ο καταναλωτισ είτε απευκείασ, είτε μετά από επίδειξθ του 

εμπόρου, παραπζμπεται ςτον εξυπθρετθτι (server) του 
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υπεφκυνου για τθ ςυναλλαγι (ςυνικωσ ςτο server τθσ 

τράπεηασ). 

b) Μζςα από μία αςφαλι ςφνδεςθ ςυναλλαγϊν (μζςω 

κινθτοφ, είτε με φωνθτικό, είτε με θλεκτρονικό τρόπο), ο 

καταναλωτισ καλείται να επικυρϊςει με κάποιο κωδικό τθ 

διεξαγωγι τθσ ςυναλλαγισ. 

c) Ο καταναλωτισ δίνει τον κωδικό. 

d) Αργότερα, ο καταναλωτισ και ο ζμποροσ λαμβάνουν μια 

απόδειξθ τθσ ςυναλλαγισ. 

4.6.3. Αςφρματα Πορτοφόλια 

Χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να 

πραγματοποιθκοφν ςτο web, με τθν χριςθ θλεκτρονικοφ πορτοφολιοφ 

(e-wallet). Ζνα θλεκτρονικό πορτοφόλι είναι ζνα μζροσ του λογιςμικοφ, 

που απομνθμονεφει αρικμοφσ πιςτωτικϊν καρτϊν και άλλα προςωπικά 

δεδομζνα ενόσ πελάτθ, ζτςι ϊςτε εκείνοσ να μθν είναι απαραίτθτο να 

ειςάγει εκ νζου αυτά τα ςτοιχεία για κάκε θλεκτρονικι ςυναλλαγι. 

Ραλιότερα, εταιρίεσ όπωσ θ SNAZ διζκεταν τεχνολογίεσ κινθτοφ 

πορτοφολιοφ, που ζδιναν το δικαίωμα ςε κατόχουσ καρτϊν να 

πραγματοποιιςουν αγορζσ με μια μόνο κίνθςθ από τισ κινθτζσ τουσ 

ςυςκευζσ. Ραρόλο που ζνα μεγάλο μζροσ από αυτζσ τισ εταιρίεσ πλζον 

ζχουν πάψει να λειτουργοφν, κάποιοι πάροχοι υπθρεςιϊν κινθτισ 

τθλεφωνίασ ζχουν ειςάγει κινθτά πορτοφόλια ςτισ προςφορζσ τουσ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το θλεκτρονικό πορτοφόλι τθσ Nokia. 

Αυτι θ εφαρμογι προςφζρει ςτουσ ςυνδρομθτζσ μια αςφαλι περιοχι 

αποκικευςθσ, μζςα ςτα τθλζφωνα τουσ για ςτοιχεία (π.χ. αρικμοφσ 

πιςτωτικϊν καρτϊν) που επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν για 

πλθρωμζσ μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν. Αυτά τα ςτοιχεία μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ακόμα και για να επιβεβαιϊςουν δοςολθψίεσ, 

υπογράφοντασ τισ ψθφιακά. (Turban & co., 2004) 

Είναι εξαιρετικά πικανό ςτα επόμενα χρόνια chip να 

μεταςχθματίςουν τα κινθτά τθλζφωνα ςε κακολικζσ ςυςκευζσ 

πλθρωμισ αντικακιςτϊντασ ςυνολικά τισ πιςτωτικζσ κάρτεσ. Βζβαια, ο 

κίνδυνοσ τθσ παράνομθσ χριςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων ςυνεχίηει 

να ανθςυχεί τουσ καταναλωτζσ, αφοφ οι αναγνϊςτεσ των chip ςτα 
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καταςτιματα επιτρζπουν τθν παρακολοφκθςθ τόςο των αγορϊν τουσ, 

όςο και τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ. Ωςτόςο, οι καταςκευάςτριεσ εταιρίεσ 

δεςμεφονται ότι χάρθ ςτα ςυςτιματα κρυπτογράφθςθσ των δεδομζνων 

που εφαρμόηονται, θ λιψθ τουσ από τρίτουσ δε κα είχε κανζνα όφελοσ 

για αυτοφσ. Επιπροςκζτωσ, οι αγορζσ κα πραγματοποιοφνται ταχφτερα, 

λόγω μικρότερθσ αναμονισ ςτθν ουρά των ταμείων και αςφαλζςτερα, 

λόγω απουςίασ μετρθτϊν. 

4.6.4. Πλθρωμζσ Λογαριαςμών 

Ρζρα από τθν πλθρωμι λογαριαςμϊν μζςω θλεκτρονικϊν 

ςυναλλαγϊν ι με επιταγζσ, πολλζσ εταιρείεσ προςφζρουν ςτουσ 

αγοραςτζσ τουσ τθν δυνατότθτα να εξοφλιςουν τουσ λογαριαςμοφσ 

τουσ κατευκείαν από ζνα κινθτό τθλζφωνο (Lirset 2003). Θ HDFC Bank 

of India (hdfcbank.com) προςφζρει ςτουσ πελάτεσ τθσ τθν ευκολία να 

εξοφλοφν τουσ λογαριαςμοφσ των εταιριϊν κοινισ ωφζλειασ μζςω SMS. 

Επίςθσ, πολλοί πάροχοι υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ και πάροχοι 

δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ, όπωσ θ Far EasTone of Taiwan, δίνουν το 

δικαίωμα ςτουσ καταναλωτζσ τουσ να εξοφλιςουν τουσ λογαριαςμοφσ 

τουσ από το τθλζφωνο (Turban & co., 2004). 

4.6.5. Κινθτι διαφιμιςθ 

Θ κινθτι διαφιμιςθ αποτελεί ζνα ςθμαντικό τμιμα του κινθτοφ 

εμπορίου. Ρετυχαίνει να εξατομικεφει τισ πλθροφορίεσ κζςθσ και 

παραδίδει ςτουσ καταναλωτζσ ενθμζρωςθ για προϊόντα και υπθρεςίεσ 

με βάςθ προςωπικζσ προτιμιςεισ και αγοραςτικζσ ςυνικειεσ. 

Εξαιτίασ τθσ φφςθσ των κινθτϊν ςυςκευϊν, οι οποίεσ αποτελοφν 

αντικείμενα που οι περιςςότεροι άνκρωποι φζρουν παντοφ μαηί τουσ, 

αλλά και των δυνατοτιτων για ποιοτικότερθ ςτόχευςθ ςτο ακροατιριο 

που ενδιαφζρει τθν κάκε επιχείρθςθ, οι προοπτικζ τθσ κινθτισ 

διαφιμιςθσ διαφαίνονται ευοίωνεσ. Μθνφματα μποροφν να λάβουν 

όλοι οι κάτοχοι κινθτϊν που βρίςκονται ςε μία ςυγκεκριμζνθ περιοχι ι 

ςυγκεκριμζνοι ςε όλεσ τισ περιοχζσ. Αυτό εξαρτάται από τθν 

προςωπικότθτα και τα ενδιαφζροντα του κακενόσ, παράγοντεσ δθλαδι 

που επθρεάηουν τθν απόφαςθ τθσ εταιρίασ να εφαρμόςει τακτικι 

ϋϋpushϋϋ ι ϋϋ pullϋϋ. Σφμφωνα με τουσ Gothlin et al.(2004) οι χριςτεσ δεν 

ενοχλοφνται όταν τουσ ωκοφνται πλθροφορίεσ ςχετικά με υπθρεςίεσ ι 
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προςφορζσ που παρζχονται κοντά ςτθν τοποκεςία που βρίςκονται, με 

τθν προχπόκεςθ ότι πραγματικά τισ χρειάηονται. Αποδείχτθκε ακόμα 

από τον Varshney (2003), ζπειτα από πολλζσ δοκιμζσ ότι οι κινθτοί 

πελάτεσ είναι πρόκυμοι να δεχτοφν διαφθμιςτικά μθνφματα με κίνθτρα. 

Ροια είναι όμωσ τα ιδιαίτερα ςτοιχεία και πλεονεκτιματα του 
κινθτοφ εμπορίου τα οποία οδθγοφν ολοζνα και περιςςότερεσ εταιρείεσ 
ςτθν υιοκζτθςι του για να διαφθμιςτοφν;  

  

ΚΙΝΗΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ  

ΟΦΕΛΟ  

Ενεργθτικι 
προςζγγιςθ: τα 
μθνφματα 
καταλιγουν ςτον 
κάτοχο τθσ 
ςυςκευισ ο οποίοσ 
ειδοποιείται τισ 
περιςςότερεσ φορζσ 
πρακτικά και άμεςα  

Τα μθνφματα 
καταλιγουν ςτον e - 
mail server και –
ανάλογα με τθ χριςθ 
του διαδικτφου και τθν 
προςβαςιμότθτα ςε Θ/Υ 
- ο παραλιπτθσ μπορεί 
να τα λάβει ακόμθ και 
μετά τθν πάροδο 
εβδομάδων  

Άμεςθ 
«παραλαβι» του 
μθνφματοσ και 
αφξθςθ 
πικανότθτασ 
επικυμθτισ 
ενζργειασ (π.χ. 
αγοράσ ενόσ 
προϊόντοσ)  

Ο πάροχοσ κινθτισ 
τθλεφωνίασ γνωρίηει 
ανά πάςα ςτιγμι τθ 
γεωγραφικι κζςθ 
ενόσ μοναδικοφ και 
αναγνωρίςιμου 
προςϊπου  

Θ τοποκεςία του χριςτθ 
δεν μπορεί να είναι 
γνωςτι και επιπλζον 
πολλοί χριςτεσ του 
διαδικτφου δίνουν 
ανακριβι ι και μθ 
αλθκι ςτοιχεία  

Καλφτερθ 
ςτόχευςθ ςτο 
επικυμθτό κοινό 
με γεωγραφικά 
ΚΑΛ δθμογραφικά 
κριτιρια  

Το κινθτό τθλζφωνο 
ςτθν Ελλάδα είναι 
μαηικό μζςο 
επικοινωνίασ1 

Θ πρόςβαςθ ςτο 
διαδίκτυο, αν και με 
αυξθτικζσ τάςεισ, δεν 
καλφπτει ακόμθ τθν 
πλειονότθτα του 
πλθκυςμοφ  

Μεγαλφτερο 
κοινό  

Θ κατοχι του 
κινθτοφ τθλεφϊνου 
εκτείνεται ςτο 

Ο χριςτθσ ζχει επαφι 
με τον υπολογιςτι 
λιγότερεσ ϊρεσ μζςα 

Μεγαλφτερο 
χρονικό πεδίο για 
αποςτολι 
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μεγαλφτερο μζροσ 
του 24ωρου  

ςτθν θμζρα  μθνυμάτων  

 
19,3 εκατομμφρια χριςτεσ οι οποίοι ςτζλνουν πάνω από 350 

εκατομμφρια SMS μθνφματα (Ρθγι: Εταιρείεσ κινθτισ 
τθλεφωνίασ – Δεκζμβριοσ 2003) 

 

Μερικζσ ακόμθ μοναδικζσ ιδιότθτεσ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςαν 
μζςο επικοινωνίασ και προϊκθςθσ είναι οι παρακάτω: 

 Το 94% των ειςερχομζνων μθνυμάτων διαβάηονται και το 23% 
προωκείται ςε φίλουσ ( Enpocket Insight Report 2003) 

 Το μζςο ποςοςτό ανταπόκριςθσ είναι 13% ζναντι του 3.5% των 
άλλων μεκόδων άμεςου marketing 

 Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ αυτοτελζσ μζςο αλλά και ςαν 
βοθκθτικό εργαλείο ςτα παραδοςιακά μζςα προϊκθςθσ 

 Ζχει χαμθλό κόςτοσ 
 Τα αποτελζςματα είναι μετριςιμα ςε πραγματικό χρόνο και 

δίνουν τθ δυνατότθτα άμεςων αλλαγϊν για τθ βελτίωςθ τθσ κάκε 
ενζργειασ προϊκθςθσ 

 Ππωσ και με το θλεκτρονικό εμπόριο, τα μθνφματα που 
αποςτζλλονται μποροφν να ζχουν εικόνα, ιχο stereo , και κίνθςθ 
( http://www.go-
online.gr/training/enot3/kef7/math1/3_7_1_3.htm?PHPSESSID=ui
codbafzscm) 

4.7. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

4.7.1. Κινθτά Παιχνίδια 

Σιμερα χρθςιμοποιοφνται περιςςότερα από δυόμιςθ 

διςεκατομμφρια κινθτά τθλζφωνα, γεγονόσ που κάνει τον πικανό 

αρικμό καταναλωτϊν κινθτϊν παιχνιδιϊν ςθμαντικά μεγαλφτερο από 

ότι ςε κάποια άλλθ αγορά. Ο τηόγοσ και οι υπθρεςίεσ ςτοιχιματοσ, 

όπωσ το λόττο, τα ςτιγμιαία λαχεία, οι ιπποδρομίεσ, τα χαρτιά και τα 

ακλθτικά ςτοιχιματα είναι πολφ δθμοφιλι. Κατά τθ διάρκεια των 

τελευταίων ετϊν, τα ειςοδιματα από το διαδικτυακό τηόγο ζχουν 

αυξθκεί ταχφτατα. Οι McCaffery και Finney (2004) βεβαιϊνουν ότι θ 

δθμοτικότθτα τουσ κα ςυνεχιςτεί με τον ίδιο ρυκμό. Θ προςφορά 

http://www.go-online.gr/training/enot3/kef7/math1/3_7_1_3.htm?PHPSESSID=uicodbafzscm
http://www.go-online.gr/training/enot3/kef7/math1/3_7_1_3.htm?PHPSESSID=uicodbafzscm
http://www.go-online.gr/training/enot3/kef7/math1/3_7_1_3.htm?PHPSESSID=uicodbafzscm


47 
 

τζτοιων υπθρεςιϊν ςε ζνα κινθτό περιβάλλον αναμζνεται να 

αποτελζςει ζνα γριγορο και κατάλλθλο τρόπο για ζναν 

τθλεπικοινωνιακό φορζα που κα πετφχει κζρδθ πζρα από τθ B2C 

αγορά. 

Τα κινθτά παιχνίδια ςτοχεφουν ςτθ φυςικι επικυμία των 

ανκρϊπων να κερδίηουν προςφζροντασ τουσ μια ευχάριςτθ 

δραςτθριότθτα για τον ελεφκερο τουσ χρόνο ςτθν οποία μποροφν να 

αποκτιςουν πρόςβαςθ οποτεδιποτε και οπουδιποτε. Βζβαια ςτον 

τηόγο υπάρχει και ευαιςκθςία ωσ προσ τον χρόνο. Οι περιςςότεροι 

επικυμοφν να ςτοιχθματίςουν ακριβϊσ πριν τθν ζναρξθ ενόσ αγϊνα. Θ 

ςυμμετοχι γίνεται με τισ βαςιςμζνεσ ςτο κείμενο όπωσ το SMS ι το 

WAP και ο ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ του ςτοιχιματοσ με τισ κινθτζσ 

ςυςκευζσ τουσ. Θ χριςθ αλλθλεπιδραςτικϊν εφαρμογϊν, οι οποίεσ 

προςομοιϊνουν το παιχνίδι ςε καηίνο είναι εφικτζσ με ςυςκευζσ 2,5 ι 

3θσ τεχνολογικισ γενιάσ. 

Εδϊ και αρκετά χρόνια τα παιχνίδια διαςκζδαςθσ είτε 

προγραμματίηονται απευκείασ ςτθν μνιμθ του τθλεφϊνου, είτε 

παίηονται μετά από πρόςβαςθ ςτθν κινθτι ι διαδικτυακι κφρα του 

παροχζα, είτε κατεβάηονται ςτισ κινθτζσ ςυςκευζσ με καταβολι του 

αντιτίμου. Θ τεχνολογικι πρόοδοσ ςτθν κινθτι υπολογιςτικι, αλλά και  

ςτισ αςφρματεσ τθλεπικοινωνίεσ επιτρζπει τθ δθμιουργία παιχνιδιϊν με 

ελκυςτικά γραφικά, ενϊ καταςκευαςτζσ ςυςκευϊν, όπωσ θ ΝΟΚΛΑ 

ςχεδιάηουν ειδικά GSM κινθτά με hardware και interface χριςτθ 

κατάλλθλο για παιχνίδι, όπωσ δθλαδι με N-gage. 

Το 2001 τον Λοφλιο, οι εταιρίεσ Nokia, Siemens, Ericsson και 

Motorola καταςκεφαςαν το Mobile Games Interoperability Forum 

(MGIF) (mgif.org), για να κακορίηουν ζνα ςφνολο τεχνικϊν προτφπων, 

όπου κα είναι δυνατι θ εξζλιξθ κινθτϊν παιχνιδιϊν ςε διακομιςτζσ 

ποικίλων παιχνιδιϊν, ςε αςφρματα δίκτυα και ςε πολλζσ κινθτζσ 

ςυςκευζσ. Το φόρουμ περιζχει πολλοφσ από τουσ ςθμαντικότεροσ 

παρόχουσ κινθτϊν παιχνιδιϊν και διαςκζδαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των Capcom, Codetoys. iFone, INFUSIO, Picofun, THQ και Terraplay 

Systems (Turban & co., 2004). 



48 
 

4.7.2.  Κινθτι Διαςκζδαςθ: Μουςικι, Εικόνεσ και Βίντεο 

Θ διακεςιμότθτα των φορθτϊν μζςων αναπαραγωγισ αρχείων 

Μ3 ζχει οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ νζων ςυςκευϊν, οι οποίεσ 

ςυνδυάηουν τζτοιεσ δυνατότθτεσ με εκείνεσ των κινθτϊν τθλεφϊνων. 

Μια χαρακτθριςτικι εφαρμογι επιτρζπει ςε ζνα ςυνδρομθτι, ο οποίοσ 

μζςα από μία απλι υπθρεςία παροχισ ιχων κλιςθσ μπορεί να 

παραγγείλει το δίςκο του καλλιτζχνθ ςτον οποίο ανικει το τραγοφδι, 

κακϊσ επίςθσ να παρακολουκιςει ζνα video  μιασ προθγοφμενθσ 

ηωντανισ εμφάνιςθσ ενόσ ςυγκροτιματοσ ι οποιουδιποτε άλλου 

γεγονότοσ πριν τθν κράτθςθ ειςιτθρίων.  

Σχεδόν το ζνα πζμπτο (19%) των κατόχων κινθτϊν τθλεφϊνων 

ακοφει μουςικι μζςω αυτϊν, ςφμφωνα με μία μελζτθ, που 

πραγματοποιικθκε το 2005 και διεξιχκθ ςε 15 χϊρεσ από τθν εταιρεία 

TNS (http://www.tns.com) . μεταξφ αυτισ τθσ ομάδασ, περίπου το 16% 

του ςυνολικοφ χρόνου που αφιερϊνουν κακθμερινά ςτθν ακρόαςθ 

μουςικισ πραγματοποιείται μζςω των τθλεφϊνων τουσ, ζναντι 15% ςε 

ςτερεοφωνικό ςφςτθμα ςτο ςπίτι και μόλισ 10% ςε ζναν προςωπικό 

ψθφιακό αναπαραγωγζα μουςικισ όπωσ το iPod. 

13% όλων των κινθτϊν χρθςτϊν διλωςαν ότι χρθςιμοποιοφν 

ςυςκευζσ Μ3 ι ψθφιακι μουςικι ςτα τθλζφωνα τουσ ςε κακθμερινι 

ι εβδομαδιαία βάςθ. Ενδιαφζρον ζχει και το ςτοιχείο ότι ςχεδόν οι 

μιςοί (47%) ακοφνε μουςικι ςτισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ, το ζνα 

τρίτο(32%) όςο περιμζνουν να πραγματοποιθκεί μία ςυνάντθςθ και το 

ζνα τζταρτο (23%) όταν ξαπλϊνουν ςτο κρεβάτι. Αξίηει να αναφζρουμε 

ότι περιςςότεροι από το ζνα τρίτο (35%) του ςυνόλου των χρθςτϊν 

κινθτϊν τθλεφϊνου επζλεξε τθν κινθτι μουςικι ωσ μία από τισ πζντε 

εφαρμογζσ που κα επικυμοφςε να χρθςιμοποιεί περιςςότερο ςτο 

μζλλον.  

Αποτρεπτικοί παράγοντεσ είναι θ ανεπαρκισ μνιμθ των 

ςυςκευϊν, θ χαμθλι ποιότθτα τραγουδιϊν και ο μεγάλοσ χρόνοσ 

αναμονισ για να ολοκλθρωκεί το download των τραγουδιϊν. Ωςτόςο, θ 

υιοκζτθςθ τθσ αςφρματθσ τεχνολογίασ αναμζνεται να βοθκιςει ςτον 

υπρκεραςμό αυτϊν των εμποδίων. Σε κάκε περίπτωςθ οι προοπτικζσ 

διαφαίνονται απόλυτα ευοίωνεσ. 
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Κινθτό βίντεο και τθλεόραςθ:  με τθν εμφάνιςθ των προθγμζνων 

αςφρματων ςυνδζςεων όλο και περιςςότεροι καταναλωτζσ 

ανακαλφπτουν τθν αξία τζτοιων υπθρεςιϊν. Θ τεχνολογικι εταιρεία 

Kingston and Actimagine προςφζρουν μία αςφαλι, υψθλισ ποιότθτασ 

λφςθ, επιτρζποντασ ςε κατόχουσ κινθτϊν ςυςκευϊν με δυνατότθτεσ 

επζκταςθσ μνιμθσ να παρακολουκοφν ολόκλθρεσ ταινίεσ, τθλεοπτικά 

προγράμματα, μουςικά (και όχι μόνο) βίντεο, ενϊ παράλλθλα 

εγγυϊνται τθν προςταςία των δικαιωμάτων και τθν μθ αντιγραφι του 

προβαλλόμενου υλικοφ. Επίςθσ εξαςφαλίηεται ότι θ παρακολοφκθςθ 

κα είναι θ βζλτιςτθ δυνατι, χωρίσ υπερβολικι κατανάλωςθ τθσ 

μπαταρίασ τθσ ςυςκευισ.  

Ακόμα ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ προόδου που 

επιτελζςτθκε ιταν το πιλοτικό λανςάριςμα τθσ Mobile TV ςε 500 

ςυνδρομθτζσ ςτθ Σκανδιναβία με τθ ςυνεργαςία των δικτφων Elisa και 

TeliaSonera ςτο διάςτθμα Μαρτίου με Λουνίου 2005, με τθλεοπτικζσ 

παραγωγζσ των καναλιϊν MTV3 και YLE. Οι ςυνδρομθτζσ εξοπλίςτθκαν 

με ςυςκευζσ ΝΟΚΛΑ 7710, θ οποία διακζτει τεχνολογία DVB-H, ενϊ 

ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι κάκε ζνασ τουσ πλιρωνε 4,90 ευρϊ το 

μινα για να ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα. Τα πορίςματα τθσ ζρευνασ 

ιταν αρκετά ενκαρρυντικά: 

1) 58% των εγγεγραμμζνων ςτο Mobile TV είναι πεπειςμζνοι ότι θ 

υπθρεςία κα γίνει πολφ δθμοφιλισ, ενϊ 41% είναι διατεκειμζνο 

να εγγραφεί ςτθν υπθρεςία. 

2) Οι χριςτεσ παρακολουκοφςαν τθλεόραςθ από τθ ςυςκευι τουσ 

5-30 λεπτά τθν θμζρα και προτιμοφςαν ακλθτικά, νζα και 

ψυχαγωγικά κζματα εκπομπϊν. 

Το Mobile TV προςφζρει τρόπουσ άμεςθσ επικοινωνίασ και 

αλλθλεπίδραςθσ με το κεατι. Οι τεχνολογίεσ μετάδοςθσ ςιματοσ 

τθλεόραςθσ εκτόσ δικτφου 3G είναι κατάλλθλεσ για τζτοιεσ υπθρεςίεσ.  

Θ υλοποίθςθ τζτοιων εφαρμογϊν απαιτεί ειδικό λογιςμικό, το οποίο να 

παρουςιάηει όλθ τθ κεματολογία (κανάλια, ταινίεσ, και λοιπζσ video 

υπθρεςίεσ) ςε ζνα ενιαίο μενοφ. Επιπρόςκετα κα πρζπει να παρζχεται θ 

δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με το video, ανεξάρτθτα από τον 

παραγωγό ι τθν τεχνολογία μετάδοςθσ. 
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Αναμφιςβιτθτα λοιπόν θ τεχνολογία Mobile TV  κα προςφζρει 

πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ ςτουσ ςυνδρομθτζσ, με κφρια καινοτομία το 

διαδραςτικό ςτοιχείο – ζτςι το πάντρεμα τθλεόραςθσ κινθτϊν 

τθλεφϊνων κα επιτρζψει ςτουσ χριςτεσ να γίνουν όχι απλά κεατζσ, 

αλλά μζτοχοι και πρωταγωνιςτζσ τθσ νζασ γενιάσ των πολυμζςων. Από 

τθν άλλθ, θ υπθρεςία Mobile TV πρζπει να ξεπεράςει αρκετά ακόμα 

εμπόδια μζχρι να κακιερωκοφν πρότυπα για τθν αλλθλεπίδραςθ του 

κατόχου κινθτισ ςυςκευισ με τα περιεχόμενα και να ανοίξει πλζον θ 

αγορά με τθν είςοδο κάκε παραγωγοφ και εκπομπισ ςτο χϊρο. 

4.7.3. Ξενοδοχεία 

Ρολλά ξενοδοχεία παρζχουν ςιμερα μζςα ςτα δωμάτια ςφνδεςθ 

για Internet υψθλισ ταχφτθτασ. Κάποια από αυτά ξεκίνθςαν να 

παρζχουν προςπζλαςθ Wi-Fi Internet ςε αίκουςεσ ςυνεδριάςεων και ςε 

δθμόςιουσ χϊρουσ. Θ Marriott, μια μεγάλθ αλυςίδα ξενοδοχείων, είναι 

ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα, που διαχειρίηεται 25.000 ξενοδοχεία 

παγκοςμίωσ. Ζπειτα από επτά χρόνια δοκιμϊν, διζπραξε μια 

ςυνεργαςία με τθν STSN (stsn.com), ζναν πάροχο υπθρεςιϊν Internet 

που είναι ειδικι ςε ξενοδοχεία, για να προςφζρει υπθρεςίεσ Wi-Fi ςε 

400 ξενοδοχεία τθσ Marriott, τα οποία διακζτουν ιδθ ευηωνικι 

προςπζλαςθ Internet μζςα ςτα δωμάτια (Reuters 2002). Ραρομοίωσ, θ 

ΑΤ & Τ ζχει ςυνεργάςτθκε με τθν Wayport Inc, παρείχε Wi-Fi ςε 475 

ξενοδοχεία ςε όλεσ τισ Θ.Ρ.Α. Στο Λονδίνο, θ Megabeam (ζνασ πάροχοσ 

αςφρματων επικοινωνιϊν) ξεκίνθςε να παρζχει τθν ίδια υπθρεςία ςε 

επιλεγμζνα ξενοδοχεία Holiday Inn και Crown Plaza και ςτθν Λνδία, θ Taj 

Group παρζχει προςπζλαςθ Wi-Fi ςτα ξενοδοχεία τθσ (Taj Hotel 2002). 

Ραρόλο που το Wi-Fi προςφζρει ςτουσ πελάτεσ προςπζλαςθ ςτο 

διαδίκτυο, μζχρι πριν μερικά χρόνια ζχει μικρι επίδραςθ ςε άλλου 

τφπου ξενοδοχειακζσ υπθρεςίεσ (για παράδειγμα ςτον ζλεγχο αφίξεων). 

Κάποια ξενοδοχειακζσ μονάδεσ χρθςιμοποίθςαν τθν τεχνολογία 

Bluetooth, για καταγραφι βακμϊν πιςτότθτασ και για άνοιγμα των 

δωματίων, ςτθ κζςθ των κλειδιϊν και για τον ζλεγχο αναχωριςεων και 

αφίξεων, για ςυναλλαγζσ από μθχανζσ αυτόματων πωλιςεων και από 

καταςτιματα ξενοδοχείων. Οι πελάτεσ αγοράηουν τθλζφωνα με 

τεχνολογία Bluetooth, τα οποία καταφζρνουν να επικοινωνιςουν με 
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ςθμεία προςπζλαςθσ Bluetooth, πνπ ππάξρνπλ ζε θάπνηεο ζέζεηο κέζα 

ζην μελνδνρείν. Σν 2001, ε Classwave ππέγξαςε κηα ζπκθσλία κε ηελ 

Starwood Hotels & Resorts γηα όιν ηνλ θόζκν γηα λα πξνζθέξεη ιύζεηο 

Bluetooth κέζα ζηα μελνδνρεία ηεο εηαηξίαο (Turban & co., 2004). 

4.7.4. Αςφρματθ Σθλεϊατρικι 

Θ τθλεϊατρικι μπορεί να οριςτεί ωσ θ παράδοςθ τθσ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ και θ διανομι τθσ ιατρικισ γνϊςθσ, ανεξαρτιτωσ 

απόςταςθσ με τθ χριςθ μζςων τθλεπικοινωνιϊν. Θ πρόοδοσ των 

εφαρμογϊν τθλεϊατρικισ ιταν αποτζλεςμα ϊκθςθσ που δζχκθκε από 

δυο ςυγκλίνουςεσ τάςεισ: τθσ διευκόλυνςθσ ςτθν πρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο και τθν ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν τθλεπικοινωνιϊν και τθν 

αυξανόμενθ ηιτθςθ για παροχι υψθλισ ποιότθτασ ιατρικισ φροντίδασ, 

ανεξάρτθτα από τθν τοποκεςία. Θ αςφρματθ τθλεϊατρικι είναι ζνασ 

νζοσ και εξελιςςόμενοσ ερευνθτικόσ τομζασ που εκμεταλλεφεται τισ 

πρόςφατεσ κετικζσ εξελίξεισ ςτα αςφρματα δίκτυα τθλεπικοινωνιϊν. 

Συμβατικά ςυςτιματα τθλεϊατρικισ που χρθςιμοποιοφν το δθμόςιο 

τθλεφωνικό δίκτυο (PSTN) είναι ιδθ διακζςιμα εδϊ και χρόνια για 

απομακρυςμζνθ ιατρικι διάγνωςθ και εκπαίδευςθ. Τα αςφρματα και 

κινθτά ςυςτιματα παρζχουν περαιτζρω ευελιξία, ευρφτερθ κάλυψθ και 

νζεσ εφαρμογζσ και επιτρζπουν τθν ταχφτερθ και ποιοτικότερθ 

υγειονομικι περίκαλψθ, αδιαφορϊντασ για γεωγραφικά εμπόδια και 

περιοριςμοφσ χρόνου και φορθτότθτασ. 

4.7.5. Η θλεκτρονικι εκμάκθςθ 

Θ υπόκεςθ τθσ θλεκτρονικισ εκμάκθςθσ με τθν πάροδο του 

χρόνου κατακτά όλο και περιςςότερο προςοχι, ιδιαίτερα διότι κάποια 

πανεπιςτιμια παγκοςμίωσ γνωςτά για παράδειγμα το Χάρβαρντ ςτισ 

ΘΡΑ, το MIT και το Ρανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο 

ζχουν ξεκινιςει να τθν υλοποιοφν. Ακόμα θ θλεκτρονικι εκμάκθςθ ζχει 

ξεκινιςει να χρθςιμοποιείται γενικότερα για τθν παράδοςθ ςτοιχείων 

ςτον επιχειρθματικό κόςμο και παράγεται μια δραςτθριότθτα 

θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. Θλεκτρονικι εκμάκθςθ είναι θ θλεκτρονικι 

παράδοςθ ςτοιχείων για διαχείριςθ γνϊςθσ, εξάςκθςθ ι εκπαίδευςθ. 

Οι Law και Huang (2002) αναφζρουν πωσ οι τεχνολογίεσ Web μποροφν 

να κάνουν πιο εφκολθ τθν εκμάκθςθ. Το ςφςτθμα αυτό βαςίηεται ςτο 
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Δίκτυο και κάνει τθ γνϊςθ προςιτι ςε αυτοφσ που τθν ζχουν ανάγκθ, 

όταν τθν ζχουν ανάγκθ, κάκε ςτιγμι και παντοφ. Θ θλεκτρονικι 

εκμάκθςθ ενδζχεται να κεωρθκεί χριςιμθ τόςο ωσ ζνα περιβάλλον  για 

καρποφόρα και ζντονα αποτελζςματα επιχειρθματικισ εκπαίδευςθσ 

όςο και ωσ ζνα περιβάλλον για διευκόλυνςθ τθσ εκμάκθςθσ ςε ςχολεία. 

(Turban & co., 2004)  

Θ θλεκτρονικι εκμάκθςθ μπορεί να κεωρθκεί ςτοιχείο 

εξιςορρόπθςθσ: καταργϊντασ τα εμπόδια τθσ απόςταςθσ, τθσ 

κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ και τθσ ϊρασ, επιτρζπει ςτουσ 

ανκρϊπουσ να αναλάβουν μόνοι τουσ τθν δια βίου διαπαιδαγϊγθςθσ 

τουσ. Στθν εποχι μασ, οι ικανότθτεσ και οι γνϊςεισ χρειάηεται να 

αναβακμίηονται διαρκϊσ και να εκςυγχρονίηονται, ζτςι ϊςτε να 

ςυμβαδίηουν με το ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο επιχειρθματικό 

περιβάλλον. Θ θλεκτρονικι εκμάκθςθ καινοφριου περιεχομζνου κα 

διευκολφνει τουσ οργανιςμοφσ και τισ χϊρεσ να εξοικειωκοφν ςτισ 

προχποκζςεισ τθσ οικονομίασ του διαδικτφου, μορφϊνοντασ τουσ 

υπαλλιλουσ και τουσ πολίτεσ τουσ. Θ θλεκτρονικι εκμάκθςθ μπορεί να 

κερδίςει ρευςτό, να ελαττϊςει τθ διάρκεια ταξιδιοφ, να μεγαλϊςει τθν 

πρόςβαςθ ςε ειδικοφσ, να δϊςει τθν δυνατότθτα ςε πολλοφσ 

ςπουδαςτζσ να παρακολουκοφν ςυγχρόνωσ διδαςκαλίεσ, να προςφζρει 

μόρφωςθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του και να δίνει τθν δυνατότθτα 

τθσ αυτορρυκμιηόμενθσ εκμάκθςθσ (εκμάκθςθ με τον δικό του τζμπο). 

Επιπλζον, δίνει τθν δυνατότθτα να κάνει τθν εκμάκθςθ λιγότερο 

κουραςτικι, κάνοντασ τθν πιο διαδραςτικι και πιο ευχάριςτθ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, τα οφζλθ τθσ θλεκτρονικισ εκμάκθςθσ είναι τα 

παρακάτω:  

 Ελάττωςθ χρόνου. Σφμφωνα με μελζτεσ, θ θλεκτρονικι εκμάκθςθ 

είναι δυνατόν να ελαττϊςει τον χρόνο εκπαίδευςθσ ζωσ και 50%.  

 Μεγάλοσ όγκοσ και ποικιλομορφία. Θ θλεκτρονικι εκμάκθςθ 

μπορεί να προςφζρει μόρφωςθ ςε μεγάλο μζροσ εργαηομζνων με 

ποικίλα πολιτιςτικά κεμζλια και επίπεδα παιδείασ και ςτθν περίπτωςθ 

που εκείνοι βρίςκονται ςε διαφορετικζσ περιοχζσ και ςε άλλεσ ηϊνεσ 

ϊρασ.  
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 Ελάττωςθ κόςτουσ. Μια ζρευνα ανακάλυψε πωσ το κόςτοσ τθσ 

παροχισ εκμάκθςθσ μπορεί να ελαττωκεί κατά 50 με 70 %, όταν τα 

μακιματα τθσ τάξθσ υποκακιςτοφνται από ςυνοδοφσ θλεκτρονικισ 

εκμάκθςθσ (Urban & Weggen, 2000).  

 Μεγαλφτερθ απομνθμόνευςθ περιεχομζνου. Οι φοιτθτζσ 

θλεκτρονικισ εκμάκθςθσ κατά κανόνα παροτρφνονται από μόνοι τουσ 

και ακολουκοφν τουσ δικοφσ τουσ ρυκμοφσ εκμάκθςθσ. Θ παρότρυνςι 

για τθ διεφρυνςθ των γνϊςεων τουσ ενδζχεται να είναι το άνοιγμα των 

γνωςτικϊν τουσ οριηόντων ι θ εξζλιξθ ταλζντων, που κα τουσ  

βοθκιςουν ςτθ μετζπειτα ςταδιοδρομία τουσ. Οι Urban και Weggen 

(2000) αναφζρουν ότι όμοια κίνθτρα ζχουν ωσ κατάλθξθ μεγαλφτερθ 

απομνθμόνευςθ του περιεχομζνου, που μπορεί να είναι 25 ωσ 60% 

μεγαλφτερθ από τθν απομνθμόνευςθ που κατορκϊνεται με τον 

παραδοςιακό τρόπο εκπαίδευςθσ.  

• Ευελιξία. Οι θλεκτρονικά εκπαιδευόμενοι μποροφν να φζρουν ςτα 

μζτρα τουσ τθν τοποκεςία, τθν ϊρα και τθν ταχφτθτα εκμάκθςθσ με 

κριτιριο τα προςωπικά ςχζδια του κακενόσ. Ωσ παράδειγμα 

αναφζρουμε ότι αν χρειάηεται, επιτρζπεται να γυρίςουν ςε παλιότερα 

μακιματα, χωρίσ να ζχει επίπτωςθ ςτο ρυκμό εκμάκθςθσ των άλλων 

φοιτθτϊν.  

• Ενθμερωμζνο και ςυνεπζσ υλικό. Είναι πρακτικά αδφνατο να 

ανανεϊνονται τα ςτοιχεία των βιβλίων ςυχνότερα από κάκε διετία ι 

τριετία. Θ θλεκτρονικι εκμάκθςθ μπορεί να παρζχει άμεςθ πρόςβαςθ 

ςε τωρινά ςτοιχεία. Οι Urban και Weggen (2000) αναφζρουν ότι θ 

θλεκτρονικι εκμάκθςθ ζχει 50 ωσ 60% μεγαλφτερα αποτελζςματα του 

υλικοφ που προβάλλεται, ςε ςφγκριςθ με τθν παραδοςιακι 

διαπαιδαγϊγθςθ, διότι καταργοφνται οι διαφοροποιιςεισ που 

οφείλονται ςτον ανκρϊπινο παράγοντα (τουσ κακθγθτζσ).  

• Ρεριβάλλον χωρίσ φόβο. Θ θλεκτρονικι εκμάκθςθ από τουσ φοιτθτζσ, 

που δεν επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςε ζνα διάλογο μιασ ομάδασ 

πρόςωπο με πρόςωπο ι να παίρνουν μζροσ ςε τάξεισ. Αυτισ τθσ 

μορφισ θ ςυμπεριφορά κατά κανόνα οφείλεται ςτο ότι δεν επικυμοφν 

να δείξουν τθν ελλιπι γνϊςθ τουσ δθμόςια. Θ θλεκτρονικι εκμάκθςθ 
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μπορεί να προςφζρει ζνα κλίμα χωρίσ να υπάρχει ο φόβοσ και θ 

προφφλαξθ του απορριτου, μζςα ςτο οποίο οι φοιτθτζσ εκφράηουν 

όλεσ τισ ιδζεσ τουσ, χωρίσ να φοβοφνται ότι μποροφν να κεωρθκοφν 

αμακείσ ι ότι ζχουν κάνει ςφάλμα. (Turban & co., 2004)  

 

Θ θλεκτρονικι εκμάκθςθ προςφζρει ζνα καινοφριο ςφνολο 

εργαλείων, που ζχουν τθν δυνατότθτα να παρζχουν αξία ςτα μζςα 

παραδοςιακισ εκμάκθςθσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, δεν 

ανταλλάςςει τισ παραδοςιακζσ τάξεισ, αλλά τισ βελτιϊνει, 

χρθςιμοποιϊντασ τισ καινοφριεσ τεχνολογίεσ δθμιουργίασ και 

παράδοςθσ περιεχομζνου. Πςο περιςςότερο ταυτίηεται το περιεχόμενο 

και το «όχθμα» μεταφοράσ του ςτο τφπο εκμάκθςθσ ενόσ ανκρϊπου, 

τόςο καλφτερα κυμάται ο ςπουδαςτισ το περιεχόμενο και τόςο 

κετικότερθ είναι θ ζκβαςθ τθσ εκμάκθςθσ. Υψθλοφ επιπζδου 

περιβάλλοντα υποςτιριξθσ θλεκτρονικισ, όπωσ το Blackboard και το 

WebCT, δίνουν αξία ςτθν παραδοςιακι εκμάκθςθ. Θ θλεκτρονικι 

εκμάκθςθ ενδζχεται να χρθςιμοποιθκεί ακόμθ και ςτο επιχειρθματικό 

περιβάλλον. Εκτόσ από τθν αφξθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν εκμάκθςθ και 

ςτθν ελάττωςθ του κόςτουσ, θ θλεκτρονικι εκμάκθςθ εφοδιάηει τουσ 

εργαηόμενουσ με τισ γνϊςεισ που χρειάηονται για να μεγαλϊςουν τθν 

ευχαρίςτθςθ των πελατϊν, να μεγαλϊςουν τισ πωλιςεισ και να 

επιςπεφςουν τθν υιοκζτθςθ τθσ τεχνολογίασ. Απλά, θ θλεκτρονικι 

εκμάκθςθ δίνει τθν δυνατότθτα ςε εταιρείεσ να προϊδεάςουν το 

εργατικό τουσ δυναμικό για πιο ανταγωνιςτικό επιχειρθματικό 

περιβάλλον (Turban & co., 2004). 

 

4.8. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ 

Το WAP ι Wireless Application Protocol (Ρρωτόκολλο Αςφρματων 

Εφαρμογϊν) είναι ζνα «ανοιχτό» διεκνζσ πρότυπο για τθν ανάπτυξθ 

εφαρμογϊν ςε αςφρματο περιβάλλον, όπωσ για παράδειγμα θ 

αςφρματθ πρόςβαςθ ςτο Internet  μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου. Αρχικά το 

WAP ςχεδιάςτθκε για να παρζχει υπθρεςίεσ ανάλογεσ με αυτζσ που 

προςφζρει  μια εφαρμογι Web Browser , με τισ απαραίτθτεσ 

μετατροπζσ ϊςτε να είναι εφικτι θ εμφάνιςθ πλθροφοριϊν ςε 
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ψθφιακζσ ςυςκευζσ με πολφ περιοριςμζνεσ 

δυνατότθτεσ(Myphone,2010). 
 Το ςφςτθμα GPRS είναι θ «μθ φωνθτικι» υπθρεςία 

«προςτικζμενθσ αξίασ», που επιτρζπει τθν αποςτολι και τθν λιψθ 

δεδομζνων μζςω των δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ GSM. Το GPRS δίνει 

ςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα να μεταφζρουν μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν 

δεδομζνα από το Διαδίκτυο εφκολα και γριγορα ακόμα και να 

βρίςκονται ςε μόνιμθ βάςθ on- line(Schwiderski- Groshe and 

Knospe,2002). 

  Το EDGEείναι τεχνολογία που δίνει ςτα υπάρχοντα δίκτυα κινθτισ 

τθλεφωνίασ τθν απαιτοφμενθ χωρθτικότθτα και «ταχφτθτα» για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν τρίτθσ γενιάσ. Με τθν χριςθ EDGE  μποροφν να 

εξυπθρετθκοφν τρεισ φορζσ  περιςςότεροι ςυνδρομθτζσ από ότι με το 

GPRS, να τριπλαςιαςτεί θ ταχφτθτα μεταφοράσ δεδομζνων ι απλά να 

απελευκερωκεί χϊροσ για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των φωνθτικϊν 

υπθρεςιϊν. Ζτςι γίνονται εφικτζσ υπθρεςίεσ όπωσ τθλεδιάςκεψθ, 

αναπαραγωγι video streaming και πραγματικό internet browsing με 

ιδιαίτερα υψθλζσ ταχφτθτεσ. Τόςο κατά τθ λιψθ μερικϊν 

αρχείων(μελωδίεσ, wallpapers), όςο και ςε μεγαλφτερα όπωσ παιχνίδια 

ι μεγάλα μουςικά αρχεία, υπάρχει αιςκθτι διαφορά ταχφτθτασ αλλά 

και ςτακερότθτασ που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ  να 

εξοικονομιςουν μεγαλφτερο μζροσ από τον χρόνο. Οι υπθρεςίεσ 

περιεχομζνου κατά τοποκεςία αποτελοφν ζνα ακόμα από τα ςθμαντικά 

εργαλεία EDGE, κακϊσ  και οι υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ωσ οδθγοί 

αγοράσ αλλά και πολφτιμα βοθκιματα ςε ϊρεσ ανάγκθσ. Πςον αφορά 

τθ πλοιγθςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ του Διαδικτφου, οι χριςτεσ μποροφν με 

ταχφτθτα να βλζπουν ςελίδεσ με πλοφςια γραφικά και animations, κάτι 

που με τισ προθγοφμενεσ τεχνολογίεσ γινόταν με κακυςτζρθςθ ι ιταν  

ακόμα και ανζφικτο(Σβολόπουλοσ,2008). 

4.9. Η ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

4.9.1. ΤΛΙΚΟ(Hardware) 

 Κινθτά τθλζφωνα(mobile phones) 

 Φορθτοφσ Θ/Υ(laptops) 
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 Ρροςωπικοφσ ψθφιακοφσ βοθκοφσ (PDAs, Personal 

Digital Assistants). 

Θ/Υ παλάμθσ( palmtops). 

 Tablet PCs. 

 Pagers.(Tarasewish,2002) 

4.9.2. ΛΟΓΙΜΙΚΟ(Software) 

 Ρεριβάλλον εργαςίασ χριςτθ που χρθςιμοποιείται από μια 

κινθτι εφαρμογι(Mobile application user interface). 

 Λειτουργικό ςφςτθμα κατάλλθλο για χριςθ ςε φορθτζσ ςυςκευζσ 

(Mobile client operating system(OS)). 

 Λογιςμικό πρόγραμμα εφαρμογϊν τελικοφ χριςτθ( Back and 

legacy application software: Λογιςμικό που βρίςκεται 

εγκατεςτθμζνο ςτα κεντρικά unix, τα οποία αποτελοφν και τον 

πυρινα του λογιςμικοφ εφαρμογϊν κινθτοφ εμπορίου. 

 Μικροφυλλομετρθτζσ( Microbrowser): Αςφρματο λογιςμικό 

πλοιγθςθσ προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των φορθτϊν 

ςυςκευϊν. 

 Αςφρματθ γλϊςςα ςθμείωςθσ: Γλϊςςα γραφισ βαςιςμζνθ ςε 

XML. 

 Φωνθτικό XML: Μια επζκταςθ τα XML που ζχει ςχεδιαςτεί για να 

βοθκιςει τθν φωνθτικι επικοινωνία. 

 Application mobile middleware: Εφαρμογζσ λογιςμικοφ για τθν 

γεφφρωςθ τθσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτα back end ςυςτιματα 

και τουσ web based applications servers (TimeWave media, 2009, 

Σβολόπουλοσ, 2008). 

4.9.3. ΔΙΚΣΤΟ 

 Μικροκφματα(Microwaves): μεταφζρουν μεγάλο όγκο δεδομζνων 

ςε μακρινι απόςταςθ. 
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 Δορυφόροι(Satellites) 

 Κυψελωτό δίκτυο ραδιοκυμάτων(cellular radio technology): 

Βαςίηεται ςτθ δθμιουργία κυψελωτϊν περιοχϊν εξυπθρζτθςθσ. 

 Υπζρυκρεσ (Infared): Ευρζωσ διαδεδομζνθ τεχνολογία με χριςθ 

ςτα τθλεχειριςτιρια των οικιακϊν ςυςκευϊν. 

 Κάρτα αναγνϊριςθσ ρυκμίςεων ςυνδρομθτι( SIM): μια 

αποςπϊμενθ αποκθκευτικι κάρτα που χρθςιμοποιείται μεταξφ 

των άλλων γα αναγνϊριςθ και διενζργεια ςυναλλαγϊν. 

 VoIP(voice overIP): τα τελευταία χρόνια το τεράςτιο ενδιαφζρον 

γνωρίηει θ τθλεφωνία IP, θ οποία είναι γνωςτι ωσ VoIP( voice 

overIP) και κακιςτά εφικτι τθσ διπλισ κατεφκυνςθσ , 

ςυγχρονιςμζνθ επικοινωνία φωνισ και κυκλοφορίασ δεδομζνων 

ςε πραγματικό χρόνο. (Σβολόπουλοσ, 2008). 

4.10. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΙΝΗΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 Διακρίνουμε τισ παρακάτω κατθγορίεσ κινθτϊν θλεκτρονικϊν 

αγορϊν(Schwiderski-Groshe and Knospe, 2002, Norton2006) 

1. Software electronic coins: Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ νομιςματικι 

αξία αποκθκεφεται ςτθν κινθτι ςυςκευι  και ο πελάτθσ ζχει τον 

πλιρθ ζλεγχο των χρθμάτων. Ωσ electronic coin χαρακτθρίηεται 

ζνα αρχείο που περιζχει εκτόσ των άλλων πλθροφοριϊν, μια 

«αξία», ζνα  serial number, μια περίοδο εγκυρότθτασ και τθν 

υπογραφι μιασ τράπεηασ.  

2. Hardware electronic coins: εδϊ θ νομιςματικι αξία αποκθκεφεται 

ςε ζνα κουπόνι hardware, μια «ζξυπνθ» κάρτα ςτθν κινθτι 

ςυςκευι. Για τθν  χρθςιμοποίθςθ των θλεκτρονικϊν χρθμάτων κα 

πρζπει θ smart card του καταναλωτι και ο πάροχοσ υπθρεςιϊν 

του προμθκευτι να κάνουν τισ πιο κατάλλθλεσ πιςτοποιιςεισ 

ανάμεςα τουσ, οπότε εγκακίςταται ζνα αςφαλζσ «κανάλι» που 

επιτρζπει τθν απαιτοφμενθ ςφνδεςθ και τθν μεταφορά 

χρθμάτων. 



58 
 

3. Background account: Στθν περίπτωςθ αυτι τα χριματα 

αποκθκεφονται ςε μια Τρίτθ ομάδα όπου υπάρχει αμοιβαία 

εμπιςτοςφνθ. Ανάλογα με το ςφςτθμα πλθρωμισ που 

εφαρμόηεται ο λογαριαςμόσ μπορεί να είναι ζνασ λογαριαςμόσ 

πιςτωτικισ κάρτασ, ζνασ τραπεηικόσ λογαριαςμόσ ι ακόμα και 

ζνασ λογαριαςμόσ από τον χριςτθ του δικτφου. Εδϊ το κοινό 

χαρακτθριςτικό με τισ άλλεσ κατθγορίεσ είναι ότι ο καταναλωτισ 

ςτζλνει ζνα μινυμα αυκεντικότθτασ και ζγκριςθσ ςυναλλαγισ 

ςτθν Τρίτθ ομάδα οπότε και δίνεται άδεια χρθςιμοποίθςθσ του 

λογαριαςμοφ.   

4.11. ΚΙΝΗΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ 

 Το πλαίςιο του κινθτοφ θλεκτρονικοφ εμπορίου (mobile 

marketing)  αναφζρεται ςτθν εμπορία προϊόντων και υπθρεςιϊν μζςω 

κινθτϊν ςυςκευϊν. Οι εταιρείεσ αναφζρουν ότι κεωροφν μεγαλφτερθ 

τθν ανταπόκριςθ από τουσ χριςτεσ ςτισ κινθτζσ εκςτρατείεσ marketing 

από ότι ςτισ παραδοςιακζσ καμπάνιεσ(www.wikipedia.org).  

Το κινθτό μάρκετινγκ είναι μια αναδυόμενθ ζννοια, αλλά θ 

ταχφτθτα με τθν οποία αυξάνει τισ ρίηεσ του είναι αξιοπρόςεκτθ. Το 

κινθτό μάρκετινγκ είναι ιδιαίτερα απαντθτικό είδοσ τθσ εκςτρατείασ 

μάρκετινγκ, ειδικά από  άποψθ  εμπειρίασ  των «εμπορικϊν ςθμάτων». 

Και ςχεδόν όλα τα εμπορικά ςιματα παίρνουν τα υψθλότερα ποςοςτά 

απάντθςθσ εκςτρατείασ . Οι εταιρίεσ χρθςιμοποιοφν  το κινθτό 

θλεκτρονικό εμπόριο για να επεκτείνουν όλεσ  τισ υπθρεςίεσ ςτο 

μάρκετινγκ και τθ διαφιμιςθ. Αν και υπάρχουν αυτιν τθν περίοδο πολφ 

λίγοι κανονιςμοί ςχετικά με τθ χριςθ και τισ καταχριςεισ του κινθτοφ 

εμπορίου, αυτό κα αλλάξει ςτα επόμενα  χρόνια. Με τθν αυξανόμενθ 

χριςθ του κινθτοφ θλεκτρονικοφ εμπορίου  ζρχεται αυξανόμενθ 

αςφάλεια. Οι τθλεφωνικζσ επιχειριςεισ κυττάρων ξοδεφουν τϊρα 

περιςςότερα χριματα για να προςτατεφςουν τουσ πελάτεσ τουσ και τισ 

πλθροφορίεσ τουσ από τισ  παρειςφριςεισ και τουσ χάκερ. Θ νζα 

τεχνολογία από τισ επιχειριςεισ όπωσ το mPoria επιτρζπει ςε αυτζσ   να 

πουλιςουν τα εμπορεφματα ςτουσ καταναλωτζσ μζςω του κινθτοφ 

Διαδικτφου(www.wordlingo.com).  

http://www.wikipedia.org/
http://www.wordlingo.com/
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 Από το 2007 πολλζσ επιχειριςεισ ζχουν προςπακιςει να 

διαπεράςουν αυτιν τθν αγορά. Ζνασ πρωτοπόροσ ςε αυτιν τθ νζα 

κινθτι διαφιμιςθ είναι θ vodaphone- Orange In. Ζνασ οραματιςτισ  

ονόματι Leveious Ronaldo πιρε το πρότυπο venn- διαγραμμάτων του 

νζου τρόπου ηωισ και των τάςεων  τθσ νεολαίασ ςαν πτυχζσ ηωτικισ 

ςθμαςίασ για τθν υιοκζτθςθ  τθσ κινθτισ διαφιμιςθσ Διαδικτφου. Ζτςι 

ανζπτυξε τισ κινθτζσ εκςτρατείεσ. 

4.12. MOBILE MARKETING 

4.12.1. Σακτικζσ mobile marketing 

Θ διείςδυςθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθ χϊρα μασ ζχει φτάςει ςε 

επίπεδα άνω του 75%. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι 3 ςτουσ 4 κατοίκουσ 

τθσ χϊρασ ζχει ςτα χζρια τουσ μία προςωπικι επικοινωνιακι ςυςκευι, 

ικανι να χρθςιμοποιθκεί για επικοινωνία με ιχο, κείμενο αλλά και 

εικόνα. 

Το ςτοιχείο που κακιςτά το κινθτό τθλζφωνο ανεκτίμθτο 

εργαλείο για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του άμεςου (direct) 

marketing είναι θ δυνατότθτα αποςτολισ προςωπικϊν μθνυμάτων, 

αλλά και τθσ επίτευξθσ εξαιρετικά ακριβοφσ ςτόχευςθσ (targeting). 

Στο παρελκόν υπιρξαν αρκετζσ προςπάκειεσ εκμετάλλευςθσ τθσ 

κινθτισ τθλεφωνίασ για ςκοποφσ marketing. Πμωσ, οι προςπάκειεσ 

αυτζσ αρκετζσ φορζσ δεν είχαν ξεκάκαρουσ ςτόχουσ, δεν αξιοποίθςαν 

ςωςτά τισ τεχνικζσ τμθματοποίθςθσ και ςτόχευςθσ τθσ αγοράσ και 

αρκζςτθκαν κυρίωσ ςε μια διερευνθτικι χριςθ ενόσ νζου 

επικοινωνιακοφ μζςου. 

Το ευτφχθμα από όλεσ αυτζσ τισ ανεπαρκείσ -οργανωτικά- 

κινιςεισ ιταν ότι το μζςο δεν αλϊκθκε οφτε επλιγθ ςε ςθμαντικό 

βακμό, ϊςτε οι καταναλωτζσ να αποκτιςουν αρνθτικι ςτάςθ προσ 

αυτό. Και πραγματικά, οι κίνδυνοι να ςυμβεί κάτι τζτοιο, ςτθν 

περίπτωςθ του mobile marketing, είναι πάρα πολφ μεγάλοι. 

Ζνα προωκθτικό μινυμα SMS μπορεί να φτάςει ςτον παραλιπτθ 

του ςε μία εντελϊσ ακατάλλθλθ ςτιγμι, με αποτζλεςμα όχι μόνο τθ μθ 

επίτευξθ των ςτόχων του αποςτολζα, αλλά τθ δθμιουργία εντελϊσ 
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αρνθτικισ διάκεςθσ ςτον παραλιπτθ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια απαιτεί 

μεγαλφτερθ επικοινωνιακι προςπάκεια για να ανατραπεί. 

Ράντωσ, ςφμφωνα με ζρευνεσ, το mobile marketing 

αποδεικνφεται αρκετά αποτελεςματικό, ενϊ ταυτόχρονα οι 

καταναλωτζσ το εκτιμοφν περιςςότερο ςε ςχζςθ με τα άλλα μζςα. 

Χαρακτθριςτικι είναι θ ζρευνα τθσ εταιρίασ ερευνϊν marketing Nightfly 

ςτθ Μ. Βρετανία, ςφμφωνα με τθν οποία το 39% τθσ πελατειακισ βάςθσ 

τθσ προτιμά το SMS Marketing από τθν τθλεόραςθ ι το ραδιόφωνο. 

Επίςθσ, μία ακόμα εταιρία ερευνϊν marketing, θ Enpocket, διαπιςτϊνει 

ότι το permission-based mobile marketing είναι 50% πιο αποδοτικό από 

τθν τθλεόραςθ και 130% πιο αποδοτικό από το ραδιόφωνο 

(www.ebusinessforum.gr) 

Στοιχείο-κλειδί τόςο ςτο mobile marketing όςο και ςε 

οποιαδιποτε ενζργεια άμεςου marketing είναι θ λιψθ άδειασ, ζμμεςθσ 

ι άμεςθσ, από τον παραλιπτθ του μθνφματοσ. Θ άδεια αυτι είναι που 

ξεχωρίηει το spam (το ανεπικφμθτο μινυμα) από το πολφτιμο και 

πειςτικό μινυμα, θ διαφορά δθλαδι μεταξφ του καλοφ αποτελζςματοσ 

και των ακριβϊν προωκθτικϊν πειραμάτων. Στθ ςυνζχεια κα δοφμε πϊσ 

μποροφν να υλοποιθκοφν τακτικζσ permission-based mobile marketing 

ςε μια ςειρά από εφαρμογζσ και ςυγκεκριμζνεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ. 

4.12.2. Αποδοτικζσ τακτικζσ 

Τα προωκθτικά ςασ μθνφματα, είναι θ ειδοποιόσ διαφορά μεταξφ 

μιασ αποτελεςματικισ καμπάνιασ και του λεγόμενου spam. Ζνασ 

παράγοντασ που κάνει το mobile marketing ανεπικφμθτο είναι ότι ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ υπάρχει κόςτοσ και γι' αυτόν που λαμβάνει το 

μινυμα. 

Για παράδειγμα, εάν κάποιοσ βρίςκεται ςτο εξωτερικό, χρεϊνεται 

και για τα μθνφματα που λαμβάνει. Θ πρακτικι που μποροφμε να 

ακολουκιςουμε ςτθν περίπτωςθ του mobile marketing είναι αυτι που 

προτείνεται και ςτο email marketing. Ρρζπει, δθλαδι, να ρωτάμε το 

κοινό μασ εάν επικυμεί Ανεξάρτθτα από το μζςο που χρθςιμοποιείται, ο 

χρυςόσ κανόνασ του άμεςου marketing ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ του 

mobile marketing. Ο κανόνασ αυτόσ δεν είναι άλλοσ από τον εξισ: Η 

http://www.ebusinessforum.gr/
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κατάλλθλθ προςφορά, τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, ςτο κατάλλθλο κοινό. 

(www.ebusinessforum.gr ) 

Η άδεια είναι αναγκαία. Το να ηθτιςετε από το κοινό ςασ τθν 

άδειά του, προκειμζνου να επικοινωνιςετε προσ αυτό επιπλζον 

ενθμζρωςθ. 

Αυτό μπορεί να γίνει και με τθ χριςθ μθνυμάτων SMS, αλλά και 

ςε ςυνδυαςμό με άλλα κανάλια. Για παράδειγμα, εάν κάποιοσ 

επιςκεφτεί το web site μασ και ηθτιςει κάποιο υλικό, μπορεί να 

ερωτθκεί εάν επικυμεί ενθμζρωςθ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου, email ι 

οποιουδιποτε άλλου μζςου μασ ενδιαφζρει.( www.ebusinessforum.gr ) 

Βελτιςτοποίθςθ του μθνφματοσ για διάφορεσ πλατφόρμεσ. 

Ππωσ αναφζρεται παρακάτω ςτθ ςχετικι ενότθτα, υπάρχουν αρκετζσ 

διαφορετικζσ πλατφόρμεσ επικοινωνίασ, όπωσ για παράδειγμα τα SMS 

και τα MMS. Ρζρα από αυτά υπάρχουν και άλλεσ τεχνολογίεσ, όπωσ θ 

Java, το WAP Κ.Ο. 

Από πλευράσ ςυςκευϊν, υπάρχουν ςυςκευζσ που μποροφν να 

απεικονίςουν χρϊμα, άλλεσ με οκόνεσ υψθλισ ανάλυςθσ και διάφορα 

άλλα χαρακτθριςτικά. Κα πρζπει να προςαρμόςουμε τα μθνφματά μασ 

ςτισ διαφορετικζσ πλατφόρμεσ, ϊςτε να ζχουμε το καλφτερο δυνατό 

επικοινωνιακό αποτζλεςμα. Επίςθσ, μοιραία κα πρζπει να ζχουμε 

ςωςτι ςτόχευςθ, αποςτζλλοντασ τθν κάκε μορφι μθνφματοσ ςε αυτοφσ 

που διακζτουν τθν κατάλλθλθ ςυςκευι για να το αξιοποιιςουν. 

(www.accenture.com)  

τοιχεία καμπάνιασ. Θ εταιρία που ζχει αναλάβει τθν υλοποίθςθ τθσ 

καμπάνιασ κα πρζπει να παρζχει πλιρθ ςτατιςτικά ςτοιχεία αναφορικά 

με τθν πορεία τθσ καμπάνιασ. Τα ςτατιςτικά αυτά κα πρζπει να είναι 

τόςο ςυνολικά όςο και ατομικά για κάκε μζλοσ του target group. 

Στα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία πρζπει να περιλαμβάνονται: 

 Τα αποτελζςματα τθσ καμπάνιασ  

 Ο αρικμόσ των απεςταλμζνων μθνυμάτων  

 Ο αρικμόσ των μθνυμάτων που παραδόκθκαν  

http://www.ebusinessforum.gr/
http://www.ebusinessforum.gr/
http://www.accenture.com/
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 Ο αρικμόσ των αιτιςεων για αποςτολι πλθροφοριϊν  

 Ο αρικμόσ των αιτιςεων για μθ ςυνζχιςθ αποςτολισ μθνυμάτων 

Επιπρόςκετα, για κάκε ζναν αποδζκτθ τθσ καμπάνιασ, κα πρζπει να 

είναι διακζςιμα ςτοιχεία όπωσ: 

 Οι αιτιςεισ του για λιψθ μθνυμάτων  

 Οι αιτιςεισ του για μθ ςυνζχιςθ αποςτολισ μθνυμάτων  

 Τα μθνφματα που απζςτειλε ο ίδιοσ  

 Επιβεβαιϊςεισ λιψθσ των μθνυμάτων 

Θ παροχι των ςτοιχείων είναι προτιμότερο να γίνεται μζςω κάποιου 

web interface, ϊςτε ο πελάτθσ να μπορεί να παρακολουκεί τθν 

καμπάνια ςτθν εξζλιξι τθσ και να προςαρμόηει τισ κινιςεισ του 

(ζνςταςθ, περιεχόμενο, target group) ανάλογα με τα ςτοιχεία που 

λαμβάνει. (www.netmode.ntua.gr)  

Σο τρίπτυχο τθσ επιτυχίασ. Μια αποτελεςματικι καμπάνια mobile 

marketing πρζπει να ικανοποιεί και τα τρία κριτιρια του επιτυχθμζνου 

άμεςου marketing (θ ςωςτι προςφορά, τθ ςωςτι ςτιγμι, ςτο ςωςτό 

κοινό). Για παράδειγμα, μπορεί θ προςφορά για 50% ζκπτωςθ ςτο DVD 

του Star Wars να είναι καλι για κάποιον που του αρζςουν τα ζργα 

επιςτθμονικισ φανταςίασ, όμωσ, εάν αυτι φτάςει ςτο κινθτό του ςτισ 3 

τα μεςάνυχτα τθσ Κυριακισ, υπάρχουν λίγεσ πικανότθτεσ να φζρει καλό 

αποτζλεςμα. 

Επιπρόςκετα, εάν οι προςφορζσ δε φτάςουν όταν πρζπει εκεί 

που πρζπει, μετατρζπονται ςε ενοχλιςεισ, αυξάνοντασ τθν πικανότθτα 

οι καταναλωτζσ να ηθτιςουν τθ μθ αποςτολι προωκθτικϊν μθνυμάτων. 

Μεγάλθ προςοχι πρζπει να δοκεί και ςτον τεχνολογικό παράγοντα. Δεν 

είναι απίκανο για τεχνικοφσ λόγουσ κάποια μθνφματα να φτάςουν 

ετεροχρονιςμζνα ςτουσ παραλιπτεσ τουσ, οπότε κα πρζπει να είμαςτε 

προετοιμαςμζνοι και για αυτό το ενδεχόμενο, λαμβάνοντασ προλθπτικά 

μζτρα. (www.netmode.ntua.gr)  

τόχευςθ του κοινοφ. Άμεςο marketing χωρίσ ςτόχευςθ δεν ζχει 

ουςιαςτικό νόθμα. Ζνα από τα πλεονεκτιματα του mobile marketing 

http://www.netmode.ntua.gr/
http://www.netmode.ntua.gr/
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είναι ότι, εκτόσ από άμεςο, μπορεί να επιτφχει εξαιρετικι ςτόχευςθ. 

Από τθ ςτιγμι που οι ίδιοι οι καταναλωτζσ ζχουν ηθτιςει να 

ενθμερϊνονται για κάτι (μθν ξεχνάμε ότι αςκοφμε permission-based 

mobile marketing), είναι πολφ πικανό ότι ενδιαφζρονται για αυτό. 

Επίςθσ, με τθν αίτθςι τουσ για ενθμζρωςθ, μασ ζχουν δϊςει και άλλα 

ςτοιχεία που τουσ αφοροφν, με αποτζλεςμα να μποροφμε να κάνουμε 

ακόμα καλφτερθ ςτόχευςθ, κακϊσ γνωρίηουμε καλφτερα το κοινό μασ. 

Σταδιακά μποροφμε να ηθτάμε και επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ από το 

κοινό μασ, ϊςτε να τουσ εξυπθρετοφμε καλφτερα. 

 

Προςφορζσ με αξία. Το mobile marketing είναι κατά ζναν τρόπο 

"αδιάκριτο". Το μινυμα φτάνει ενϊ οι παραλιπτεσ βρίςκονται ςε 

διάφορεσ δραςτθριότθτεσ ι καταςτάςεισ. Κατά ςυνζπεια, εάν οι 

προςφορζσ δεν είναι καλζσ γι' αυτοφσ, είναι λογικό να κελιςουν να 

απαλλαγοφν από τισ ενοχλιςεισ. Οι προςφορζσ πρζπει να είναι 

ουςιαςτικζσ για τουσ παραλιπτεσ τουσ. 

Επίςθσ, οι καταναλωτζσ κα πρζπει να ζχουν κάποιο κίνθτρο για 

να γραφτοφν ςτθ λίςτα ςασ και να λαμβάνουν τα προωκθτικά 

μθνφματα. Εδϊ αξίηει να επιςθμάνουμε ότι καλι προςφορά δε ςθμαίνει 

ότι χαρίηουμε ςε κάποιουσ κάτι. Εάν ζχουμε ςτοχεφςει ςωςτά και 

δϊςουμε αυτό που ηθτάει το κάκε μζλοσ από το target audience μασ, 

μποροφμε να δθμιουργιςουμε μια win-win κατάςταςθ.( 

www.accenture.com)  

Ζμφαςθ ςτο viral marketing. Εάν το μινυμά ςασ είναι καλό, ζχετε 

πολφ καλζσ πικανότθτεσ να ευνοθκεί από το viral marketing μεταξφ των 

καταναλωτϊν. Οι παραλιπτεσ κα προωκιςουν ζνα ενδιαφζρον μινυμα 

ςε φίλουσ τουσ ι ςε ανκρϊπουσ που πιςτεφουν ότι κα τουσ ενδιαφζρει 

και άρα μπορείτε να επιτφχετε τθ διάδοςι του χωρίσ δικι ςασ 

προςπάκεια. Το χιοφμορ ςτα μθνφματα βοθκάει πολφ προσ αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ. Ζνα επιτυχθμζνο χιουμοριςτικό μινυμα που περιζχει το 

όνομα ενόσ brand μπορεί μζςω viral marketing να ενιςχφςει το brand 

awareness. 

υνδυαςμόσ των SMS με παραδοςιακά διαφθμιςτικά κανάλια. 

Θ πρακτικι αυτι ζχει εφαρμοςτεί αρκετζσ φορζσ και μάλιςτα με μεγάλθ 

http://www.accenture.com/
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επιτυχία όςον αφορά τθ ςυμμετοχι του κοινοφ. Μζςω παραδοςιακϊν 

διαφθμιςτικϊν καναλιϊν προωκοφνται υπθρεςίεσ ι προςφορζσ που 

απαιτοφν τθ ςυμμετοχι του κοινοφ μζςω μθνυμάτων SMS. Ζτςι, τα 

μθνφματα SMS λειτουργοφν και ωσ αλλθλεπιδραςτικό εργαλείο μεταξφ 

του διαφθμιηόμενου και του κοινοφ.(www.netmode.ntua.gr)  

Επιλογι αξιόπιςτων ςυνεργατών. Σε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ οι 

εταιρίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ παρζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςτα 

ςυςτιματα SMS Gateway που διακζτουν, κακϊσ φοβοφνται το 

ενδεχόμενο τθσ αποςτολισ SPAM μθνυμάτων. Συνικωσ 

χρθςιμοποιοφνται ενδιάμεςεσ εταιρίεσ, οι οποίεσ ζχουν ελεγχόμενθ 

πρόςβαςθ ςτα ςυςτιματα των εταιριϊν κινθτισ τθλεφωνίασ. Άρα, θ 

επιλογι του ςυνεργάτθ είναι ςθμαντικι, κακϊσ κα πρζπει να είναι και 

τεχνικά και επιχειρθματικά αξιόπιςτοσ, ϊςτε να φζρει ςε πζρασ τθ 

ςυμφωνθμζνθ καμπάνια. (www.ebusinessforum.gr ) 

4.12.3 .Χαρακτθριςτικζσ εφαρμογζσ mobile marketing 

Ασ δοφμε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να 

εφαρμοςτεί το mobile marketing είτε αυτόνομα είτε ωσ υποςτθρικτικό 

εργαλείο άλλων προωκθτικϊν ενεργειϊν(www.go-online.gr ):. 

1.Τπθρεςίεσ με βάςθ τθν γεωγραφικι κζςθ του χριςτθ. Οι εφαρμογζσ 

με βάςθ τθν γεωγραφικι κζςθ του χριςτθ ζχουν να κάνουν: 

 Α. με προϊκθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν που βρίςκονται κοντά 

ςτο χριςτθ με μινυμα που ςτζλνει ο πάροχοσ ( με τθν ζγκριςθ του 

χριςτθ). Τα μθνφματα μπορεί να είναι του τφπου «προςφορά ςτα 

κινθτά ΧΨΗ ςτο κατάςτθμα ΑΒΓ». Εξυπακοφεται ότι το κατάςτθμα είναι 

πολφ κοντά ςτθν κζςθ που βρίςκεται ο χριςτθσ. Μια πιο προχωρθμζνθ 

εφαρμογι κα ιταν ο χριςτθσ να είχε δθλϊςει κατθγορίεσ προϊόντων 

και υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ ενδιαφζρεται να λαμβάνει μθνφματα τθ 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο(π.χ. για κινθτά τθλζφωνα). 

 Β. με υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςτο χριςτθ ϊςτε αυτόσ να 

μπορεί να βρίςκει το κοντινότερο προϊόν ι υπθρεςία βάςει του που 

βρίςκεται(π.χ. το κοντινότερο φαρμακείο θ βενηινάδικο). 

http://www.netmode.ntua.gr/
http://www.ebusinessforum.gr/
http://www.go-online.gr/
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2. Διαγωνιςμοί. Οι  διαγωνιςμοί ςυνικωσ ηθτοφν τθ ςωςτι απάντθςθ 

ςε μια εφκολθ ερϊτθςθ ϊςτε να προςελκφςουν αρκετοφσ χριςτεσ, άρα 

και χριματα μζςω των χρεϊςεων των μθνυμάτων. Οι χριςτεσ μποροφν 

να λάβουν μζροσ μία ι περιςςότερεσ φορζσ και οι νικθτζσ μπαίνουν ςε 

κλιρωςθ για κάποιο ζπακλο. 

3. Κλθρώςεισ. Θ διαφορά τουσ από τουσ διαγωνιςμοφσ είναι ότι δεν 

χρειάηεται να απαντθκεί κάποια ερϊτθςθ. Ο χριςτθσ απλά ςτζλνει 

ςυνικωσ όςεσ φορζσ κζλει το μινυμα που του ηθτά ο διαφθμιηόμενοσ 

και ζτςι αυξάνει τισ πικανότθτεσ του να κλθρωκεί για κάποιο ζπακλο. 

4. Κουπόνια. Είναι θλεκτρονικά κουπόνια, διακζτουν θλεκτρονικό bar 

code,  τα οποία προςφζρονται από τισ εταιρείεσ που κζλουν να 

αυξιςουν τισ πωλιςεισ τουσ με προςφορζσ και εξαργυρϊνονται ςε 

ςθμεία πϊλθςθσ όπωσ super markets, καταςτιματα θλεκτρονικϊν 

ειδϊν, βιβλιοπωλεία κ.α.  

5. Ειδοποιιςεισ. Ο χριςτθ δίνει τθ ςυγκατάκεςθ του να δζχεται 

μθνφματα ειδοποίθςθσ αφοφ δϊςει μζςω κινθτοφ ι ςε κάποιο  

ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ κατά τισ οποίεσ κζλει να τον ειδοποιοφν. Τα 

ςυχνότερα παραδείγματα είναι αυτά για ειδοποίθςθσ εορτϊν. Οι 

εταιρείεσ που μπορεί να χορθγοφν αυτά τα μθνφματα είναι ςυνικωσ 

ανκοπωλεία, βιβλιοπωλεία, ηαχαροπλαςτεία, διςκοπωλεία κ.α. 

6. Τπθρεςίεσ. Υπθρεςίεσ ςε μορφι ειδοποιιςεων μπορεί να 

περιλαμβάνουν μθνφματα ςχετικά με  

 Ρλθροφόρθςθ(π.χ. άρκρα ςχετικά με κάποιο κζμα, 

χρθματιςτθριακζσ ειδοποιιςεισ). 

 Αποτελζςματα αγϊνων 

 Διαςκζδαςθ/ προςωπικά (ωροςκόπιο, προςφορζσ για κρατιςεισ 

ςε clubs, εςτιατόρια). 

7. Χορθγίεσ. Είναι ιδεϊδθσ τρόποσ ϊςτε μια εταιρεία να δθμιουργιςει 

και να «τρζξει» μια εκςτρατεία μζςω κινθτοφ, ζχοντασ μια άλλθ 

εταιρεία να αναλαμβάνει το λογαριαςμό τθσ εκςτρατείασ, ι ακόμθ και 
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των μθνυμάτων. Σε αντάλλαγμα ο χορθγόσ βάηει τον λογότυπο του ι και 

μια πρόταςθ ςτο τζλοσ του μθνφματοσ που χορθγεί. Για παράδειγμα 

ζνα βιβλιοπωλείο μπορεί να χορθγεί μθνφματα ςχετικά με νζεσ 

εκδόςεισ βιβλίων, ζχοντασ τον λογότυπο του και τθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ ςτο τζλοσ του μθνφματοσ. 

8. Banners. Τα γνωςτά banners του διαδικτφου αλλά ςε μζγεκοσ οκόνθσ 

κινθτοφ, τα οποία μπορεί να ενεργοποιιςει ο χριςτθσ και να μεταβεί 

ςτθν ειδικά διαμορφωμζνθ για κινθτά ςελίδα του διαφθμιηόμενου.  

9. Interstitials. Διαφιμιςθ θ οποία εμφανίηεται ςε όλθ τθν οκόνθ για 

μερικά δευτερόλεπτα ενϊ ο χριςτθσ ψάχνει υπθρεςίεσ περιεχομζνου. 

Οι τρόποι πλθρωμισ για τισ χορθγίεσ, τα banners και τα interstitials 

είναι τρείσ: 

 Ράγιο τζλοσ ανά μινα. 

 Τζλοσ, βαςιςμζνο ςτον αρικμό των εμφανίςεων των 

διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων. 

 Τζλοσ βαςιςμζνο ςτον αρικμό ενεργειϊν που κα κάνει ο χριςτθσ 

του κινθτοφ( πόςοι χριςτεσ δθλαδι κα ακολουκιςουν το 

μινυμα, κα μεταβοφν ςτο site του διαφθμιηόμενου, κα 

εξαργυρϊςουν ζνα κουπόνι, κα λάβουν μζροσ ςε διαγωνιςμό, ι 

κα αγοράςουν το προϊόν)  

10. Δθμοςκοπιςεισ. Μίνι ερωτθματολόγιο για δθμοςκοπιςεισ οι 

οποίεσ ςυνικωσ αποςκοποφν ςτθν ςυλλογι δθμογραφικϊν ςτοιχείων. 

11. Σθλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Στθ ροι του 

προγράμματοσ οι τθλεκεατζσ ι ακροατζσ μποροφν να κλθκοφν να 

ςυμμετζχουν ενεργά, ςτζλνοντασ μθνφματα SMS με ςυγκεκριμζνο 

περιεχόμενο. Θ όλθ διαδικαςία επιτρζπει ςτον τθλεκεατι/ακροατι να 

ζχει πιο ενεργό ρόλο από τον παραδοςιακά πακθτικό ρόλο, ενϊ και το 

κανάλι ι ο ςτακμόσ ζχει άμεςθ ζνδειξθ για το κοινό του. 
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4.12.4. Η επικοινωνία μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ 

Θ βαςικι τεχνολογία κινθτισ τθλεφωνίασ που χρθςιμοποιείται 

για άμεςο marketing είναι τα μθνφματα SMS. Ρρόκειται για μθνφματα 

κειμζνου, τα οποία ζχουν μζγεκοσ μζχρι 160 χαρακτιρεσ. Στα μθνφματα 

αυτά ο marketer καλείται να διατυπϊςει με τζτοιο τρόπο το μινυμά 

του προσ τον καταναλωτι, ϊςτε να τραβιξει τθν προςοχι του και να 

τον ωκιςει ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ. 

Τα μθνφματα SMS είναι αρκετά γνωςτά ςτουσ καταναλωτζσ, ιδιαίτερα 

ςτθν ευρωπαϊκι και τθν ελλθνικι αγορά, κακϊσ ςφμφωνα με ςτοιχεία 

των εταιριϊν κινθτισ τθλεφωνίασ είναι από τισ πλζον δθμοφιλείσ 

υπθρεςίεσ. Ζτςι, τουλάχιςτον όςον αφορά τθν οικειότθτα του 

καταναλωτι προσ το μζςο, με τα SMS δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα. 

Ρζρα από τα SMS, ςταδιακά αναπτφςςεται και θ αγορά των 

MMS, τα οποία είναι μθνφματα εμπλουτιςμζνα με ιχο και εικόνα. Εδϊ 

από πλευράσ δυνατοτιτων για προωκθτικζσ ενζργειεσ τα πράγματα 

είναι ςαφϊσ καλφτερα, κακϊσ ο marketer μπορεί να εμπλουτίςει το 

μινυμά του με κάποια φωτογραφία, με ιχο, κινοφμενθ εικόνα κ.ο.κ. 

Το μειονζκτθμα των MMS είναι ότι για τθ λιψθ τουσ απαιτείται θ 

φπαρξθ ςυγκεκριμζνων ςυςκευϊν που τα υποςτθρίηουν. Εάν ο 

παραλιπτθσ δε διακζτει κατάλλθλθ ςυςκευι, τότε υπάρχει πικανότθτα 

να μθν μπορζςει να δει το μινυμα, ι να χρειαςτεί ςθμαντικι 

προςπάκεια για να το δει. 

Ζτςι, χρειάηεται προςοχι όςον αφορά τθ ςτόχευςθ, κακϊσ τα MMS 

πρζπει να ςτζλνονται προσ όςουσ διακζτουν κατάλλθλεσ ςυςκευζσ. Με 

τον τρζχοντα ρυκμό ανανζωςθσ ςυςκευϊν κινθτισ τθλεφωνίασ, 

μποροφμε να κεωριςουμε ότι μζςα ςε 12 περίπου μινεσ θ ςυντριπτικι 

πλειοψθφία των χρθςτϊν κινθτισ τθλεφωνίασ κα διακζτει ςυςκευζσ 

ικανζσ να λαμβάνουν μθνφματα MMS. 

Τα μθνφματα MMS αποτελοφν προάγγελο των επικοινωνιακϊν 

δυνατοτιτων που κα αποκτιςουν τα κινθτά τθλζφωνα με τθν ζλευςθ 

τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ τρίτθσ γενιάσ. Σε αυτι οι δυνατότθτεσ για 

εμπλουτιςμζνθ επικοινωνία κα είναι ςαφϊσ μεγαλφτερεσ, αλλά το 

βαςικό μειονζκτθμα είναι ότι κα πρζπει να περιμζνουμε αρκετά χρόνια 
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(ίςωσ 3-5 χρόνια) για να αποκτιςει τθν κρίςιμθ μάηα που κα ζχει 

ενδιαφζρον για τον marketer. ( www.ebusinessforum.gr ) 

Ράντωσ, ακόμα και ςτα πρϊτα βιματά τθσ, τα οποία αναμζνεται 

να γίνουν εντόσ του 2004, θ κινθτι τθλεφωνία τρίτθσ γενιάσ κα ζχει 

ενδιαφζρον από πλευράσ marketing, κακϊσ αυτοί που κα τθ 

χρθςιμοποιιςουν πρϊτοι, αναμφίβολα κα διακζτουν το 

χαρακτθριςτικό του innovator. 

 

4.13. ΣΤΠΟΙ ΕΚΣΡΑΣΕΙΩΝ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ 

Τφποσ  

Εκςτρατείασ  

Στόχοσ  

Εκςτρατείασ 

Εργαλεία Ρεριγραφι  

Ειδοποίθςθ Εφροσ κοινοφ Μθνφματα 

γνωςτοποίθςθσ  

Δωρεάν Logos, 

ringotones 

Ο ςτόχοσ είναι θ 
δθμιουργία βάςθσ 
δεδομζνων(τθλζφωνα 
χρθςτϊν) και 
επιτυγχάνεται με 
δϊρα ι προςκλιςεισ 

ςε διαγωνιςμοφσ 

Ρροϊκθςθ 
προϊόντων  

Βάκοσ κοινοφ Κουπόνια, 
προςφορζσ, 
διαγωνιςμοί, 
ςυμμετοχι ςε 

κλθρϊςεισ  

Ο ςτόχοσ είναι θ 
κατεφκυνςθ 
διαφθμιςτικϊν 
μθνυμάτων και θ 
προϊκθςθ πωλιςεων 
ςε χριςτεσ οι οποίοι 
ζχουν δϊςει τθν 

ςυγκατάκεςθ τουσ.  

Ρϊλθςθ 
προϊόντων  

Εφροσ και 
βάκοσ κοινοφ 

Μθνφματα 
γνωςτοποίθςθσ, 
κουπόνια, 
προςφορζσ 

Ο ςτόχοσ εδϊ είναι 
ξεκάκαροσ και είναι θ 
άμεςθ πϊλθςθ 
προϊόντων και 

υπθρεςιϊν.  

Clubs μελϊν  Δθμιουργία 
πιςτϊν 
πελατϊν 

Ρρογράμματα 
πιςτϊν 
πελατϊν, chat 
μζςω κινθτοφ, 

Εδϊ ο ςτόχοσ είναι θ 
δθμιουργία και θ 
διατιρθςθ μιασ 
κρίςιμθσ μάηασ 
πιςτϊν πελατϊν οι 
οποίοι ζχουν κάποιο 

http://www.ebusinessforum.gr/
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4.14. ΠΑΓΙΔΕ ΚΑΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

 Υπερβολικζσ χρεϊςεισ ςτον τελικό καταναλωτι, ειδικά αν οι 

χρεϊςεισ δεν είναι ξεκάκαρεσ ςϋ αυτόν. 

 Αποςτολι μθνυμάτων χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ του 

χριςτθ(spamming). 

 Αποςτολι μεγάλου αρικμοφ μθνυμάτων μζςα ςε μια χρονικι 

περίοδο. 

 Αυτοχρθματοδότθςθ εκςτρατείασ( ο καταναλωτισ πλθρϊνει το 

μινυμα που ςτζλνει ι/ και αγοράηει κάποιο προϊόν για να ςτείλει 

ςαν μινυμα ζναν αρικμό που βρίςκει μζςα ςτο πακζτο) χωρίσ μια 

ελάχιςτθ προςφορά ςτον καταναλωτι. 

 Κακι χρονικι ςτιγμι αποςτολισ μθνυμάτων. 

 Ρροςπάκεια εκμαίευςθσ δθμογραφικϊν ςτοιχείων( όνομα, 

διεφκυνςθ, ειςόδθμα). 

 Χριςθ μθνυμάτων ι ενεργειϊν μόνο για αφξθςθ των πωλιςεων. 

(www.go-online.gr)   

4.15. ΕΠΙΚΡΑΣΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 Κυρίαρχεσ εταιρίεσ ςτο χϊρο τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθν 

Ελλάδα είναι θ Vodafone (2010), Cosmote (2010), Wind(2010)και θ MQ 

(2010). Δεν υπάρχουν ουςιαςτικζσ διαφορζσ μεταξφ των παραπάνω 

παιχνίδια οικονομικό κίνθτρο 
να ςυνεχίςουν να 
αγοράηουν τθν ίδια 
μάρκα. 

Ζρανοι  Συγκζντρωςθ 
χρθμάτων για 
κάποιο ςκοπό 
θ ίδρυμα 

Χρζωςθ 
χρθςτϊν μζςω 
των μθνυμάτων 
για τον ζρανο 

Οι χριςτεσ ςτζλνουν 
ζνα μινυμα για το 
οποίο ξζρουν ότι θ 
χρζωςθ κα είναι 
αυξθμζνθ(ςυνικωσ 
15€) 

http://www.go-online.gr/
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εταιριϊν όςον αφορά τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και υπάρχει μόνο 

ζνασ «πόλεμοσ» εντυπϊςεων. 

 Mε βάςθ τουσ ςυνδρομθτζσ που ανακοινϊνουν οι εταιρίεσ, τα 

μερίδια αγοράσ για το 2009 ιταν για τθν Cosmote 44,4%(ζναντι 39,4 το 

2008), για τθ Vodafone 31,6% (ζναντι 33%) και για τθν Wind 24% (ζναντι 

27,6% το 2008). Κατά προςζγγιςθ τα μερίδια αγοράσ, όςον αφορά ςτα 

ζςοδα από υπθρεςίεσ ςτθν προθγοφμενθ χριςθ ιταν για τθν Cosmote 

45,1% (ζναντι 38,8% το 2007), τθν Vodafone 31,9% (ζναντι 36,2%) και 

τθν Wind 23% (ζναντι 25%). Το 2010 ο αρικμόσ των ςυνδζςεων 

αναμζνεται να ζρκει ςε ζνα πιο λογικό επίπεδο, μιασ και ςιμερα θ 

Ελλάδα με πλθκυςμό 11 εκατ. Ρερίπου εμφανίηεται να ζχει, ςτα τζλθ 

του 2009, ςυνολικά 20,699 εκατ.  ςυνδρομθτζσ κινθτισ 

τθλεφωνίασ(Sigmalive, 2010). 

 Ραρακάτω ακολουκοφν κάποια από τα αποτελζςματα μιασ 

ζρευνασ που πραγματοποιικθκεσ από το 

MobiCom(www.mobiforum.org) για τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν 

Ελλάδα, ςε ςφγκριςθ με τθν Γερμανία και τθν Φιλανδία ςτο χϊρο του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου και του κινθτοφ θλεκτρονικοφ εμπορίου. Θ 

ζρευνα καταγράφει ςυμπεριφορζσ και αντιλιψεισ των χρθςτϊν για το 

internet και τθν κινθτι τθλεφωνία με όρουσ και υπθρεςίεσ του m- 

commerce. 

 Σφμφωνα λοιπόν με αυτιν τθν ζρευνα εντοπίςτθκε πωσ όςον 

αφορά τθν εμπιςτοςφνθ που ζχουν ςχετικά με τισ νζεσ υπθρεςίεσ οι 

Γερμανοί και οι Φιλανδοί επικυμοφν να πειραματιςτοφν με τθν νζα 

τεχνολογία και είναι εξοικειωμζνοι με τα κινθτά τουσ τθλζφωνα και τισ 

δυνατότθτεσ τουσ. 

  Στθν Ελλάδα οι ερωτθκζντεσ ζχουν μεγάλθ εμπιςτοςφνθ ςτο να 

χρθςιμοποιοφν τισ κινθτζ ςυςκευζσ τουσ και τθν τεχνολογία ειδικότερα. 

Επιπλζον, δεν αναηθτοφν πλθροφορίεσ για νζεσ ςυςκευζσ και 

λειτουργίεσ ςε τακτικι βάςθ. Πμωσ δθλϊνουν ότι οι κινθτζσ ςυςκευζσ 

παρζχουν πολλζσ χριςιμεσ υπθρεςίεσ. 

 Συνεπϊσ χρειάηεται καλφτερθ ενθμζρωςθ, ςυντονιςμζνθ 

προςπάκεια από τισ εταιρίεσ που προωκοφν προϊόντα m-commerce, 

http://www.mobiforum.org/
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ϊςτε να ξεπεράςουν οι Ζλλθνεσ χριςτεσ τθν διςτακτικότθτα που τουσ 

διακατζχει και να αξιοποιιςουν όλεσ τισ δυνατότθτεσ που τουσ 

παρζχονται(go-online, 2010). 

4.16. ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

 Μζςα ςτθν επόμενθ δεκαετία θ χριςθ πολλαπλϊν κινθτϊν 

ςυςκευϊν κα αποτελεί κοινό τόπο αφοφ τα δίκτυα ευρείασ ηϊνθσ και οι 

νζεσ τεχνολογίεσ αςφρματων δικτφων γίνονται ολοζνα και πιο 

διακζςιμα. Θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ςτον τομζα των 

τθλεπικοινωνιϊν κα ενιςχφςει τον ανταγωνιςμό προσ όφελοσ των 

τελικϊν χρθςτϊν. Στθν παροφςα κατάςταςθ το κζρδοσ που 

αποκομίηουν οι χριςτεσ από τισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ τείνει να φτάςει 

ςτο ανϊτατο όριο του. Συνεπϊσ, με αυτό το πλαίςιο οι εφαρμογζσ 

κινθτοφ εμπορίου κα γνωρίςουν ραγδαία πρόοδο, αντίςτοιχθ με αυτιν 

του θλεκτρονικοφ εμπορίου, δίνοντασ πρόςκετθ αξία ςτθν αγορά τθσ 

κινθτισ τθλεφωνίασ.  

Σφμφωνα με μια ελλθνικι ζρευνα για το κινθτό εμπόριο που 

παρουςιάςτθκε ςτθν Ακινα τον Λοφλιο του 2002, θ ευρωπαϊκι αγορά 

κινθτοφ εμπορίου ςτο ςφνολο τθσ παρά τθν διεκνι οικονομικι φφεςθ, 

κατζχει μια πλεονεκτικι κζςθ κακϊσ αναπτφςςεται ςυνεχϊσ ςτον τομζα 

τθσ κινθτισ τεχνολογίασ(www.ebusinessforum.gr).   

Κρίςιμοι παράγοντεσ για τθν επιτυχία του κινθτοφ εμπορίου κα 

αποτελζςουν:( www.ebusinessforum.gr):  

 Θ ανάπτυξθ των δικτφων ευρείασ ηϊνθσ που ιδθ αναμζνεται 

αρκετά μεγάλθ ςτα επόμενα χρόνια( ανάπτυξθ των δικτφων 3θσ 

και 4θσ γενιάσ). 

 Θ εξατομίκευςθ των καταναλωτϊν με τισ νζεσ εφαρμογζσ κινθτοφ 

εμπορίου ϊςτε να αναγνωρίςουν ςυνειδθτά τα όςα προςφζρουν 

και να μθν εκιςτοφν ςε ζνα ςτείρο τεχνοοικονομικό μοντζλο 

λειτουργίασ. 

 Θ δθμιουργία ενόσ αποδοτικοφ ςυντονιςμζνου πλαιςίου 

ανάπτυξθσ και ςυνεργαςίασ. 

http://www.ebusinessforum.gr/
http://www.ebusinessforum.gr/
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 Θ εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ ςτισ ςυναλλαγζσ. 

 Θ τροφοδότθςθ των τελικϊν χρθςτϊν με πλοφςιο ενδιαφζρον 

περιεχόμενο. 

 Θ επζνδυςθ ςτο αγοραςτικό κοινό θλικίασ 12- 25 χρόνων λόγω 

τθσ μεγάλθσ εξοικείωςθσ αυτϊν των ομάδων με τισ τεχνολογίεσ 

κινθτισ τθλεφωνίασ. 

 Θ ςτροφι προσ τισ υπθρεςίεσ αγοράσ και υπθρεςίεσ ψυχαγωγίασ, 

αφοφ αναμζνεται να είναι ςθμαντικότερεσ εφαρμογζσ κινθτοφ 

εμπορίου ςτθν Ευρϊπθ τα επόμενα χρόνια. 

 Θ απελευκζρωςθ του τομζα των τθλεπικοινωνιϊν κα ενιςχφςει 

τον ανταγωνιςμό προσ όφελοσ των πελατϊν.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 
Η ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

5.1. Η ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Θ αςφάλεια ςυχνά αναφζρεται ςαν ζνασ βαςικόσ φραγμόσ ςτο 

θλεκτρονικό εμπόριο. Κατά πάςα πικανότθτα είναι το ςθμαντικότερο 

αφανζσ κζμα ςτο internet. Άρα, τα κζματα αςφαλείασ πρζπει να ζχουν 

απόλυτθ προτεραιότθτα τόςο κατά τον ςχεδιαςμό και τθν λειτουργία 

μιασ θλεκτρονικισ επιχείρθςθσ. Σε κάκε θλεκτρονικό κατάςτθμα κα 

πρζπει να δθμιουργθκεί ζνα περιβάλλον όπου τόςο ο πελάτθσ όςο και 

ο επιχειρθματίασ να αιςκάνονται αςφαλείσ ςτθν πραγματοποίθςθ 

ςυναλλαγϊν. Ωςτόςο υπάρχει μεγάλοσ διςταγμόσ πολλϊν 

επιχειριςεων αλλά και καταναλωτϊν που οφείλεται κυρίωσ ςτθν 

ανθςυχία για τθν αςφάλεια του δικτφου αλλά και των ςυναλλαγϊν, 

κακϊσ υπάρχουν περιπτϊςεισ καταςτροφισ δεδομζνων, εξαπάτθςθσ ι 

κλοπισ χρθμάτων, παραποίθςθσ εγγράφων, υποκλοπισ προςωπικϊν ι 

οικονομικϊν πλθροφοριϊν(π. χ πιςτωτικϊν καρτϊν).( www.aegean.gr)  

 Σφμφωνα με τουσ Τςακαλίδθ και Συρμακζςθ  θλεκτρονικό 

εμπόριο ςθμαίνει να μπορεί παράδειγμα ο καταναλωτισ να δϊςει 

άφοβα τα ςτοιχεία τθσ πιςτωτικισ του κάρτασ ςε μια ςυναλλαγι ςτο 

internet χωρίσ να υποκλαποφν ι να ςτείλει ζνα e mail χωρίσ να 

μετατραποφν τα περιεχόμενα  του μζχρι να φτάςει ςτον τελικό 

προοριςμό του. Επίςθσ να ξζρει ότι θ ιςτοςελίδα που επιςκζπτεται 

ανικει ςε μια ςυγκεκριμζνθ εταιρεία και ότι τα προςωπικά του ςτοιχεία 

από  τθν ςυναλλαγι δεν κα δθμοςιευκοφν ςτο διαδίκτυο.  

 Ο προβλθματιςμόσ και οι ανθςυχίεσ που προκαλεί θ αςφάλεια 

ςτο θλεκτρονικό εμπόριο μποροφν να καταταχκοφν ςε δυο 

κατθγορίεσ(www.tex.unipi.gr ): 

1. Σε προβλθματιςμοφσ  ςχετικοφσ με τθν εξουςιοδότθςθ του χριςτθ 

και 

http://www.aegean.gr/
http://www.tex.unipi.gr/
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2. Σε προβλθματιςμοφσ ςχετικά με τθν αςφάλεια τόςο των ςτοιχείων 

όςο και τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυναλλαγισ. 

 Για να υπάρχει αςφάλεια ςτισ ςυναλλαγζσ απαιτείται θ παρουςία 

ενόσ αςφαλοφσ web server.  Ο αςφαλισ web server χρθςιμοποιείται για 

τθν απόκρυψθ δεδομζνων μεταξφ ενόσ  server και ενόσ browser. Τα 

δεδομζνα κρυπτογραφοφνται και προσ τισ δυο κατευκφνςεισ, ζτςι ϊςτε 

να μθν μπορεί κάποιοσ να παρακολουκιςει κατά τθ μεταφορά τουσ ςτο 

internet. 

Θ πρόςβαςθ μζςω ενόσ αςφαλοφσ  server είναι ςαφϊσ πιο αργι 

ςε ςφγκριςθ με τθν ςφνδεςθ μζςω ενόσ κοινοφ  server, και αυτό 

οφείλεται ςτθν κρυπτογράφθςθ/ αποκρυπτογράφθςθ θ οποία 

χρειάηεται να γίνει ςτα δεδομζνα. Εξαιτίασ αυτοφ του επιπλζον φόρτου 

ςτον web server, θ επιλογι τθσ χριςθσ του αςφαλοφσ web server 

πρζπει να γίνεται μόνο όταν πρόκειται για τθν προςταςία ευαίςκθτων 

δεδομζνων. Ρριν τθν λειτουργία ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ, κα 

πρζπει να γίνουν ζλεγχοι ζτςι ϊςτε να είναι βζβαιο πωσ ο αρικμόσ τθσ 

πιςτωτικισ κάρτασ του πελάτθ ι οποιαδιποτε ευαίςκθτα δεδομζνα 

είναι επαρκϊσ προςτατευμζνα κατά τθ μεταφορά τουσ από τον browser 

του πελάτθ ςτον server του καταςτιματοσ ι  οποιαδιποτε άλλο server 

με τον οποίο ςυνεργάηεται το κατάςτθμα.(www.nemis.cti.gr ). 

5.2. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΤΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. 

Θ διόγκωςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου τα τελευταία χρόνια είχε 

ωσ φυςικό επακόλουκο τθν αυξθμζνθ ανάγκθ διαςφάλιςθσ των 

θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν από εξωτερικοφσ κινδφνουσ, όπωσ οι 

hackers, οι crackers ι οι ιοί των Θ/Υ.  

Ωσ hackers μπορεί να οριςκεί το άτομο εκείνο το οποίο αποκτά 

παράνομα πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία που είναι αποκθκευμζνα ςε Θ/Υ ι 

μεταδίδονται με ςυςτιματα τθλεπικοινωνιϊν. Οι hackers δεν 

επιδιϊκουν κάποιο οικονομικό όφελοσ , αλλά ζχουν ωσ ςτόχο τουσ 

ςυνικωσ να εντοπίςουν κάποιο πρόβλθμα ςτθν πλθροφοριακι 

υποδομι εταιριϊν ι τραπεηϊν, δθλαδι κάποια τρφπα ςτο ςφςτθμα, 

ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να το γνωςτοποιιςουν με απϊτερο ςκοπό τθν 

http://www.nemis.cti.gr/
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αμοιβι τουσ ι τθν πρόςλθψθ τουσ ςτθν εταιρία. 

(http://www.ydt.gr/main/article.jsp?articleID=83890) 

Ωσ cracker μπορεί να οριςκεί το άτομο εκείνο που ενεργεί από 

οικονομικό όφελοσ. Ζτςι, οι crackersδεν ειςβάλλουν ςε πλθροφοριακά 

ςυςτιματα απλϊσ για να μάκουν κάτι, αλλά μόλισ μάκουν το ςτοιχείο 

που επικυμοφν (π.χ. τον αρικμό τθσ πιςτωτικισ κάρτασ) το 

εκμεταλλεφονται κατάλλθλα, για να αποκομίςουν οικονομικό όφελοσ. 

(http://www.ydt.gr/main/Article.jsp?ArticleID=83890) 

Οι ιοί των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν είναι ειδικά προγράμματα 

που ζχουν τθν ικανότθτα να εξαπλϊνονται από μόνα τουσ και να 

προκαλοφν αλλοίωςα ι καταςτροφι δεδομζνων, ι γενικότερα 

ανωμαλίεσ ςτθ λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

(Ρεριοδικό <Ανάπτυξθ> του ΕΒΕΑ, (11)2007, ςελ 100) 

Πταν λοιπόν γίνεται λόγοσ για αςφάλεια των ςυναλλαγϊν ςτο 

θλεκτρονικό εμπόριο, νοοφνται μζκοδοι προςταςίασ δεδομζνων, είτε 

αποκθκευμζνων είτε διαβιβαηόμενων θλεκτρονικά, τα οποία ο κάτοχοσ 

τουσ επικυμεί με κάποιο τρόπο να παραμείνουν κρυφά ςε περίπτωςθ 

κλοπισ ι απϊλειάσ τουσ. Οι μζκοδοι προςταςίασ θλεκτρονικϊν 

δεδομζνων μπορεί να ζχουν τθν μορφι θλεκτρονικισ υπογραφισ, 

πυραςφάλειασ(firewall λειτουργεί ωσ ενδιάμεςθ πφλθ μεταξφ του Θ/Υ 

και του Διαδικτφου, φιλτράρει τθν κυκλοφορία των δεδομζνων και 

αποτρζπει τθν πρόςβαςθ ςτον Θ/Υ των δεδομζνων που μπορεί να 

προκαλζςουν βλάβθ ςτθν ομαλι λειτουργία του.), ι ειδικϊν 

ςυςτθμάτων τθλεπικοινωνιϊν μεγάλθσ αςφάλειασ. Ππωσ για 

παράδειγμα τα πρωτόκολλα OPS, SSL και άλλα (Σιδθρόπουλοσ 

<ειςαγωγι ςτο δίκαιο του θλεκτρονικοφ εμπορίου> 2000, ςελ 22) 

Τα ςυνθκζςτερα προβλιματα αςφάλειασ που παρουςιάηονται κατά 

καιροφσ ςτισ ςυναλλαγζσ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο είναι: 

a) Η παρακολοφθηςη των γραμμών επικοινωνίασ. Θ 

παρακολοφκθςθ και θ υποκλοπι δεδομζνων που ςτζλνονται 

μζςω του τθλεφωνικοφ δικτφου από Θ/Υ ςε Θ/Υ είναι εφκολθ, αν 

θ τθλεφωνικι γραμμι του χριςτθ ςυνδεκεί με Θ/Υ που ζχει το 

κατάλλθλο λογιςμικό πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ. 

http://www.ydt.gr/main/article.jsp?articleID=83890
http://www.ydt.gr/main/Article.jsp?ArticleID=83890
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b) Η κλοπή κλειδιών πρόςβαςησ η ςυνθηματικών. Εφόςον είναι 

εφκολθ θ παρακολοφκθςθ γραμμϊν επικοινωνίασ, είναι επίςθσ 

εφκολο να καταγραφοφν και να υποκλαποφν θλεκτρονικά κλειδιά 

ι ςυνκθματικά που χρθςιμοποιοφνται για πρόςβαςθ ςε 

εμπιςτευτικά ςτοιχεία, ι αρικμοί πιςτωτικϊν καρτϊν, ά άλλα 

ευαίςκθτα δεδομζνα. Μάλιςτα υπάρχουν για το ςκοπό αυτό 

ειδικά θλεκτρονικά προγράμματα, οι «ανιχνευτζσ κωδικϊν», οι 

οποίοι ανιχνεφουν και απομνθμονεφουν το όνομα και τον 

προςωπικό κωδικό του χρθςτϊν «μπαίνουν» ςτο πρόγραμμα του 

Θ/Υ. ειδικοί ςτθν πρόςβαςθ ςε δεδομζνα χωρίσ άδεια, ςτο 

ςπάςιμο κωδικϊν και ςτθν υποκλοπι δεδομζνων, ακόμθ και με 

τθ χριςθ ιϊν, κεωροφνται οι hackers και οι crackers. 

c) Η υποκλοπή και η τροποποίηςη τησ μεταδιδόμενησ πληροφορίασ. 

Ρρόκειται για ενζργεια που μπορεί να επιφζρει ςτουσ πακόντεσ 

ςοβαρι οικονομικι ηθμιά και να προκαλζςει ανωμαλία ςτθν 

ομαλι διεξαγωγι των ςυναλλαγϊν. Αν, για παράδειγμα, ο 

υποκλοπζασ διακόψει τθν επικοινωνία μεταξφ ενόσ εμπόρου και 

του προμθκευτι του ςχετικά με τθν παραγγελία ςυγκεκριμζνθσ 

ποςότθτασ εμπορευμάτων, τροποποιιςει τθ μεταδιδόμενθ 

πλθροφορία και τθν απαναδρομολογιςει προσ τον ανυποψίαςτο 

προμθκευτι, τότε ο τελευταίοσ χωρίσ φυςικά να ζχει αντιλθφκεί 

ότι τροποποιικθκε θ πλθροφορία, κα αποςτείλει λανκαςμζνθ 

ποςότθτα εμπορευμάτων, προκαλϊντασ ζτςι οικονομικι ηθμία 

τόςο ςτον ίδιο όςο και ςτον ζμπορο. 

d) Η μεταμφίεςη μζςω πλαςτήσ ηλεκτρονικήσ διεφθυνςησ. Αποτελεί 

ςφνθκεσ φαινόμενο για τουσ χριςτεσ του Διαδικτφου να πζφτουν 

κφματα παραπλάνθςθσ κατά τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ τουσ 

από άτομα που χρθςιμοποιοφν πλαςτι θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

και ταυτότθτα. Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ θλεκτρονικισ 

μεταμφίεςθσ είναι να αποκτά ο δράςτθσ πρόςβαςθ ςε 

θλεκτρονικά ςυςτιματα ξεγελϊντασ τουσ μθχανιςμοφσ 

αςφαλείασ των ςυςτθμάτων αυτϊν. 
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5.3. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΕΜΠΟΡΙΟΤ(ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΑΦΑΛΕΙΑ) 

 Υπάρχουν διάφορεσ απαιτιςεισ για τθν δθμιουργία αςφαλοφσ 

περιβάλλοντοσ θλεκτρονικοφ εμπορίου. Οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ 

που ςυνκζτουν ζνα γενικό αςφαλζσ πλαίςιο εργαςίασ μποροφν να 

χωριςτοφν  ςε πζντε κζματα: 

1.Ζλεγχοσ Αυκεντικότθτασ (Authentication): Ο ζλεγχοσ αυκεντικότθτασ 

είναι μια διαδικαςία ι οποία αποςκοπεί ςτθν επαλικευςθ τθσ 

ορκότθτασ του ιςχυριςμοφ ενόσ χριςτθ ότι κατζχει μια ςυγκεκριμζνθ 

ταυτότθτα ζτςι ϊςτε να αποκλείονται οι περιπτϊςεισ τθσ ψθφιακισ 

«πλαςτοπροςωπίασ». Ο ζλεγχοσ του χριςτθ γίνεται πριν τθν ζναρξθ 

οποιαςδιποτε ςυναλλαγισ και υλοποιείται με τθν χριςθ διάφορων 

τεχνολογιϊν. Μερικοί μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται για να επιτφχουν 

τθν αυκεντικότθτα των χρθςτϊν, είναι τα password, τα pin, οι ψθφιακζσ 

υπογραφζσ και τα πιςτοποιθτικά. 

2. Εξουςιοδότθςθ ( Authorization): Θ εξουςιοδότθςθ περιλαμβάνει τον 

ζλεγχο πρόςβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ όταν 

θ ταυτότθτα του χριςτθ ζχει εξακριβωκεί. Αφορά δθλαδι τθν 

εκχϊρθςθ δικαιωμάτων από τον ιδιοκτιτθ ςτο χριςτθ. Αυτι θ 

εκχϊρθςθ προςδιορίηει τα δικαιϊματα και τουσ περιοριςμοφσ των 

ςυναλλαςςόμενων πλευρϊν και δίνει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ι και 

χριςθσ ευαίςκθτων δεδομζνων (αρχεία, πιςτωτικζσ κάρτεσ κ.α.). θ 

εξουςιοδότθςθ αποτελείται από μθχανιςμοφσ ελζγχου πρόςβαςθσ, 

δικτυακοφσ πόρουσ και δικαιϊματα πρόςβαςθσ.(Συρμακζςθσ, 2002) 

3.Εμπιςτευτικότθτα (Confidentiality): Η εμπιςτευτικότθτα είναι 

απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ ιδιωτικότθτασ του χριςτθ κακϊσ και τθσ 

προςταςίασ των ιδιωτικϊν και απόρρθτων πλθροφοριϊν που αφοροφν 

π.χ. τα ςτοιχεία τθσ πιςτωτικισ κάρτασ. Θ εμπιςτευτικότθτα είναι θ 

ςυχνότερθ απαίτθςθ αςφαλείασ ςε ςυνδυαςμό με τθν ταυτοποίθςθ του 

προςϊπου για τθν πλειοψθφία των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν και 

εξαςφαλίηει ότι οι πλθροφορίεσ που ανταλλάςςονται δεν κα 

αποκαλυφκοφν ςε μθ εξουςιοδοτθμζνεσ πλευρζσ.(www.aegean.gr)  

http://www.aegean.gr/
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4. Ακεραιότθτα(Integrity): Θ ακεραιότθτα εξαςφαλίηει ότι τα δεδομζνα 

δε κα αλλοιωκοφν κατά τθν μεταφορά τουσ ι και αν αλλοιωκοφν, κα 

γίνει αντιλθπτό από τισ ςυναλλαςςόμενεσ πλευρζσ ϊςτε να προβοφν 

ςτισ προβλεπόμενεσ ενζργειεσ. Οι υπθρεςίεσ ακεραιότθτασ κα πρζπει 

να προςτατεφουν από τισ μετατροπζσ ςτα δεδομζνα αλλά και επίςθσ 

και προςκζςεισ, αφαιρζςεισ και αναδιατάξεισ μερϊν και δεδομζνων. Θ 

ακεραιότθτα είναι ανεξάρτθτθ όλων των άλλων παραμζτρων αςφαλείασ 

(εμπιςτευτικότθτα, πιςτοποίθςθ, εξουςιοδότθςθ) 

5. Μθ αποποίθςθ ευκφνθσ (Non repudiation) : Σφμφωνα με τον όρο 

αυτό, κανζνα από τα ςυναλλαςςόμενα μζρθ δεν πρζπει να ζχει τθν 

δυνατότθτα να αρνθκεί τθν ςυμμετοχι του ςε μια ςυναλλαγι. Οι 

υπθρεςίεσ μθ αποποίθςθσ ευκφνθσ πρζπει, αν ερωτθκοφν από τρίτο 

μζλοσ, να μποροφν να αποδείξουν προζλευςθ, μεταφορά, παράδοςθ 

και μετάδοςθ των δεδομζνων.(www.tex.unipi.gr)  

5.4. ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΗΗ 

 Ο φόβοσ πολλϊν ατόμων να χρθςιμοποιοφν τθν πιςτωτικι κάρτα 

ςτο internet, αλλά και ο φόβοσ των εταιρειϊν ότι οι πελάτεσ τουσ δεν 

κα ακολουκιςουν τουσ όρουσ των ςυμβολαίων που ζχουν κάνει 

θλεκτρονικά είναι προβλιματα που λφνονται με τθν κρυπτογράφθςθ. Θ 

κρυπτογράφθςθ είναι ο κυριότεροσ μθχανιςμόσ που προςτατεφει τόςο 

τα ςτοιχεία όςο και τθν ομαλι και αςφαλι διεξαγωγι μιασ ςυναλλαγισ. 

Χρθςιμοποιείται για να διαςφαλίςει τθν ιδιωτικότθτα, τθν ακεραιότθτα 

και τθν εμπιςτευτικότθτα των επιχειρθματικϊν ςυναλλαγϊν και 

μθνυμάτων και αποτελεί βάςθ για αρκετά από τα on line ςυςτιματα 

πλθρωμϊν. (www.tex.unipi.gr)  

 Με τον όρο κρυπτογράφθςθ εννοοφμε τθν διαδικαςία 

μετατροπισ ενόσ απλοφ κειμζνου ςε ζνα μθ αναγνϊςιμο από τρίτουσ 

κείμενο. Αποκρυπτογράφθςθ είναι θ επαναφορά του κειμζνου ςτθν 

αρχικι αναγνϊςιμθ μορφι του. Τα ςθμερινά ςυςτιματα 

κρυπτογράφθςθσ βαςίηονται ςε ευφυισ μακθματικοφσ τφπουσ και 

αλγόρικμουσ υπολογιςτϊν. Ανεξάρτθτα από το επίπεδο ευφυΐασ όλθ θ 

κρυπτογραφία ζχει τζςςερα βαςικά μζρθ(eos.uom.gr) : 

http://www.tex.unipi.gr/
http://www.tex.unipi.gr/
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 Κακαρό κείμενο. Το πρότυπο κείμενο ςε μορφι αναγνϊςιμθ 

ςτον άνκρωπο. 

 Κρυπτογραφθμζνο κείμενο. Το κακαρό κείμενο αφοφ 

κρυπτογραφθκεί, ςε μορφι που να μθν μπορεί να αναγνωςτεί. 

 Αλγόρικμόσ κρυπτογράφθςθσ. Ο μακθματικόσ τφποσ που 

χρθςιμοποιείται για  κρυπτογράφθςθ του κακαροφ κειμζνου ςε 

κρυπτογραφθμζνο και αντίςτροφα. 

 Κλειδί. Το μυςτικό κλειδί που χρθςιμοποιείται για τθν 

κρυπτογράφθςθ και αποκρυπτογράφθςθ ενόσ μθνφματοσ. 

 Θ κρυπτογραφία επιτρζπει τθν κρυπτογράφθςθ όχι μόνο 

κειμζνου αλλά επίςθσ, και δικτυακϊν πλθροφοριϊν (βίντεο, ιχου και 

εκτελζςιμων μονάδων λειτουργικοφ) για αςφαλι μετάδοςθ μζςω  

internet. Διάφοροι αλγόρικμοι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

κρυπτογράφθςθ μθνυμάτων. Επίςθσ, υπάρχουν πολλά είδθ 

κρυπτογράφθςθσ.  Σε όλα αυτά χρθςιμοποιοφνται ζνα ι περιςςότερα 

κλειδιά, τα οποία όςο μεγαλφτερα είναι τόςο περιςςότερθ αςφάλεια 

παρζχουν. Ακόμθ και αν ο αλγόρικμοσ είναι γνωςτόσ ςυνεχίηει να είναι 

αςφαλισ αν δεν είναι γνωςτό το κλειδί. 

 Το μζγεκοσ ενόσ κλειδιοφ είναι ο κυριότεροσ παράγοντασ 

διαςφάλιςθσ ενόσ μθνφματοσ, κακϊσ ζνα κλειδί με μικρό μζγεκοσ π.χ. 4 

bits μπορεί εφκολα να αποκρυπτογραφθκεί αν δοκιμαςτοφν όλεσ οι 

πικανζσ λφςεισ. Το πραγματικό μζγεκοσ κλειδιοφ που χρθςιμοποιείται 

εξαρτάται από διάφορουσ παράγοντεσ ζνασ από αυτοφσ είναι χριςιμθ 

διάρκειασ ηωισ των δεδομζνων. Επίςθσ όςο οι υπολογιςτζσ γίνονται 

ιςχυρότεροι και ταχφτεροι τόςο οι κωδικοί γίνονται μακρφτεροι και οι 

αλγόρικμοι πολυπλοκότεροι. (Turban 2003) 

5.5. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΤΘΕΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 

5.5.1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 Θ ψθφιακι υπογραφι αντιπροςωπεφει ζνα ςυγκεκριμζνο γνωςτό 

πρόςωπο ι επιχείρθςθ και είναι μοναδικι ςε παγκόςμιο επίπεδο, ενϊ θ 

χριςθ τθσ ζχει όλεσ τθσ γνωςτζσ ςυνζπειεσ τθσ κλαςικισ υπογραφισ 

αφοφ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ρ.Δ 150/2001 εξομοιϊνεται  με τθν 

ιδιόχειρθ. 
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 Θ ψθφιακι υπογραφι εκπλθρϊνει  ταυτόχρονα κυρίωσ δυο 

λειτουργίεσ. Θ μία είναι επιβεβαιωτικι, δθλαδι ο παραλιπτθσ μπορεί 

να είναι ςίγουροσ ότι το παραλαμβανόμενο μινυμα ανικει, χωρίσ 

ενδιάμεςεσ τροποποιιςεισ, ςτον αποςτολζα και θ άλλθ εμπιςτευτικι, 

δθλαδι ο παραλιπτθσ εμπιςτεφεται ότι  μόνο αυτόσ κα διαβάςει το 

θλεκτρονικό κείμενο και όχι ανεπικφμθτοι τρίτοι. Θ ψθφιακι υπογραφι 

δεν αποτελεί, όπωσ ίςωσ ο όροσ παραπλανθτικά υπονοεί, τθν 

θλεκτρονικι αποτφπωςθ τθσ ιδιόχειρθσ υπογραφισ, αλλά είναι ςτθν 

ουςία μια «κλειδωμζνθ» ςφντμθςθ ενόσ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ 

(message digest), θ οποία παρζχει εγγφθςθ για τθν αυκεντικότθτα και 

τθ μθ αλλοίωςθ του. Εδϊ δθμιουργείται με τθν εφαρμογι τθσ 

ςυνάρτθςθσ κατακερματιςμοφ(one way hash). Αυτι θ ςφντμθςθ κα 

μποροφςε να χαρακτθριςτεί παραςτατικά ωσ δακτυλικό αποτφπωμα 

του θλεκτρονικοφ κειμζνου κακϊσ είναι μια ψθφιακι αναπαράςταςθ 

του μθνφματοσ, θ οποία είναι μοναδικι για το μινυμα που 

αντιπροςωπεφει( ζτςι θ ψθφιακι υπογραφι είναι διαφορετικι για κάκε 

μινυμα, ςε αντίκεςθ με τθν ιδιόχειρθ).(www.cti.gr)  

 Θ βάςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν δθμιουργία τθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ είναι κρυπτογραφικοί αλγόρικμοι, που χρθςιμοποιοφν 

διαφορετικά κλειδιά για το «κλείδωμα» και το «ξεκλείδωμα» ενόσ 

θλεκτρονικοφ μθνφματοσ. Θ διαφοροποίθςθ τθσ από τθν 

κρυπτογράφθςθ, ζγκειται ςτο ότι για τθν δθμιουργία τθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ ο αποςτολζσ χρθςιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί και για τθν 

επαλικευςθ τθσ ο παραλιπτθσ χρθςιμοποιεί το δθμόςιο κλειδί του 

αποςτολζα.(  

 Οι ψθφιακζσ υπογραφζσ ζχουν πολλζσ εφαρμογζσ ςτον τομζα τθσ 

αςφάλειασ των πλθροφοριϊν και εξαςφαλίηουν ακεραιότθτα και θ 

πιςτοποίθςθ των δεδομζνων και μθ- απάρνθςθ. Θ ψθφιακι υπογραφι 

πρζπει να είναι επαλθκεφςιμοι. www.eett.gr) 

 

http://www.cti.gr/
http://www.eett.gr/
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5.5.2. ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ Ή ΨΗΦΙΑΚΕ ΣΑΤΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 Οι ψθφιακζσ ταυτότθτεσ ι και ψθφιακά πιςτοποιθτικά, είναι 

ταυτότθτεσ που επιβεβαιϊνουν ότι ο παρζχων τα προςωπικά του 

ςτοιχεία είναι ο αυκεντικό και νόμιμοσ κάτοχοσ. Το ψθφιακό 

πιςτοποιθτικό αποτελεί το μζςο δθμοςιοποίθςθσ των δθμόςιων 

κλειδιϊν και των πλθροφοριϊν που ςχετίηονται μ’ αυτά. Τα ςτοιχειά 

που παρζχει ζνα ψθφιακό πιςτοποιθτικό είναι το όνομα του κατόχου, θ 

διεφκυνςι του, το δθμόςιο κλειδί του, ο ςειριακόσ αρικμόσ τθσ,  οι 

θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ, τα ςτοιχεία του 

οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ και θ ψθφιακι υπογραφι. Τα ψθφιακά 

πιςτοποιθτικά ςε ςυνδυαςμό με το πρωτόκολλο SSL επιτρζπουν ςε ζνα 

web server να πιςτοποιεί τθν ταυτότθτα του ςτον χριςτθ του 

διαδικτφου που ςυνδζεται με αυτόν, αλλά και να αναγνωρίηει τθν 

αυκεντικότθτα τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ, ϊςτε και οι δφο πλευρζσ να 

γνωρίηουν με ποιόν ακριβϊσ ςυναλλάςςονται. Επίςθσ τθν δυνατότθτα 

χριςθσ ενόσ μοναδικοφ κλειδιοφ για κάκε ςυναλλαγι.(ΡΑΜΑΚ) 

 Τα πιςτοποιθτικά αυτά τοποκετοφν τισ πλθροφορίεσ ςτο ςκλθρό 

δίςκο του χριςτθ και χρθςιμοποιοφν τεχνολογία απόκρυψθσ για να 

δθμιουργιςουν ζνα μοναδικό ψθφιακό πιςτοποιθτικό για κάκε χριςτθ. 

Πταν κάποιοσ που διακζτει ζνα ψθφιακό πιςτοποιθτικό επιςκεφκεί 

κάποιο site θ ςτείλει ςτο e mail το πιςτοποιθτικό αυτό παρουςιάηεται 

ςτο site ι επιςυνάπτεται ςτο e mail και πιςτοποιεί ότι ο χριςτθσ είναι 

αυτόσ που ιςχυρίηεται ότι είναι. Τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά είναι 

αρκετά αςφαλι επειδι χρθςιμοποιοφν πανίςχυρθ τεχνολογία 

απόκρυψθσ και οι πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται κωδικοποιοφνται. 

Ενϊ θ δομι τουσ διζπεται από το πρότυπο Χ.509  τθσ 

IETF.(www.asxetos.gr)  

 Τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά εκδίδονται από τρίτουσ οργανιςμοφσ 

που ονομάηονται Αρχζσ Ριςτοποίθςθσ (CA).  Οι αρχζσ πιςτοποίθςθσ 

ονομάηονται αλλιϊσ και οι Ράροχοι Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ   (CSP) ι 

Ζμπιςτεσ Τρίτεσ Οντότθτεσ(TTP). Με τον όρο αυτό αναφερόμαςτε ς ζνα 

ανεξάρτθτο οργανιςμό, ο οποίοσ μπορεί και  προςφζρει υπθρεςίεσ 

αςφαλείασ και εμπιςτοςφνθσ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο. Μια αρχι 

http://www.asxetos.gr/
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πιςτοποίθςθσ χορθγεί ψθφιακά πιςτοποιθτικά ςε μεμονωμζνουσ 

χριςτεσ ι και ςε εταιρείεσ και εξαςφαλίηει ότι θ θλεκτρονικι υπογραφι 

που χρθςιμοποιεί ζνασ χριςτθσ ανικει όντωσ ς’ αυτόν. Θ αρχι 

πιςτοποίθςθσ είναι ζνασ ουδζτεροσ οργανιςμόσ και το ςθμαντικότερο 

χαρακτθριςτικό που πρζπει να ζχει είναι θ αρχι «τριτότθτασ», ότι 

πρζπει  δθλαδι να είναι ουδζτεροσ και να μθν ςυμμετζχει με κανζναν 

τρόπο ςτθν ςυναλλαγι κακϊσ και να εμπνζει επιχειρθματικι 

εμπιςτοςφνθ ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ. Οι εταιρείεσ που παρζχουν 

υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ αλλά και βεβαιϊςεισ για τθν αςφάλεια τθσ 

θλεκτρονικισ υπογραφισ ελζγχονται από τθν Ε.Ε.Τ.Τ., θ οποία ζχει τθν 

εποπτεία και τον ζλεγχο όλων των Ράροχων Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ 

που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα και επιβάλλει πρόςτιμα ς’ 

όςουσ Ραρόχουσ ενεργοφν ωσ διαπιςτευμζνοι χωρίσ να 

είναι.(www.flo.sch.gr) 

5.6. ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

5.6.1. SECURE SOCKET LAYER (SSL)- ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ  WEB 

 Θ αςφάλεια τω web εφαρμογϊν βαςίηεται ςε ζνα πρωτόκολλο, το 

SSL, το οποίο είναι το τρζχον αναγνωριςμζνο πρωτόκολλο αςφαλοφσ 

επικοινωνίασ ςτο web που δθμιουργικθκε ϊςτε να προςφζρει τθν 

αςφαλι ςφνδεςθ μεταξφ προγραμμάτων πλοιγθςθσ και servers 

κρυπτογραφϊντασ επικοινωνίεσ ανάμεςα τουσ. 

 Το SSL δθμιουργικθκε από τθν Netscape 1994 ενϊ ςτισ αρχζσ του 

επόμενου χρόνου θ εταιρεία προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ του SSL 2.0. οι 

δυο αυτζσ εκδόςεισ παρουςίαηαν προβλιματα με το κυριότερο ότι δεν 

εξαςφάλιηαν τθν πιςτοποίθςθ αυκεντικότθτασ των ςυναλλαςςόμενων 

μερϊν με αποτζλεςμα να υπάρχει κίνδυνοσ βζβαια αφενόσ να γίνουν 

γνωςτά τα ςτοιχεία τθσ πιςτωτικισ κάρτασ του πελάτθ, εφόςον ο 

ζμποροσ μπορεί να διαβάςει, και αφετζρου θ κάρτα του πελάτθ να 

είναι πλαςτι, εφόςον ο ζμποροσ δεν μπορεί να επιβεβαιϊςει τα 

ςτοιχεία τθσ άμεςα. Βάςθ και ςε αυτά εξεδόκθ θ τρίτθ ζκδοςθ θ οποία 

κατάφερε να εξαςφαλίςει και τθν πιςτοποίθςθ μερϊν χρθςιμοποιϊντασ 

ψθφιακά πιςτοποιθτικά.(www.eos.uom.gr)  

http://www.flo.sch.gr/
http://www.eos.uom.gr/
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 Το SSL είναι το πρωτόκολλο που λειτουργεί ςτο επίπεδο TCP/IP. 

Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε εφαρμογι βαςίηεται ςτο TCP/IP- όπωσ το 

web(HTTP), οι ομάδεσ ειδιςεων Use Net(NNTP) και το e mail (SMTP)- 

μπορεί να διαςφαλιςτεί από το SSL. Οι πιο γνωςτοί φυλλομετρθτζσ 

ιςτοςελίδων υποςτθρίηουν το πρωτόκολλο SSL και τθν κρυπτογράφθςθ 

που προςφζρει ενϊ ενθμερϊνουν το χριςτθ ότι βρίςκεται ςε αςφαλι 

τοποκεςία και μπορεί να ςτζλνει πλθροφορίεσ ακίνδυνα. Θ διαδικαςία 

μιασ αςφαλοφσ επικοινωνίασ ζχει ωσ εξισ: 

 Ο φυλλομετρθτισ ςυνδζεται με τον αςφαλι δικτυακό τόπο. 

 Ο δικτυακόσ τόποσ δθλϊνει τθν ταυτότθτα του, θ οποία ελζγχεται 

με τα πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τισ υπθρεςίεσ 

πιςτοποίθςθσ. 

 Θ αςφαλισ ιςτοςελίδα και ο browser ςυμφωνοφν ςτθ χριςθ 

ςυγκεκριμζνου κλειδιοφ/ αλγόρικμου που χρθςιμοποιείται για 

τθν κρυπτογράφθςθ τθσ υπόλοιπθσ επικοινωνίασ. 

 Πλα τα δεδομζνα που διακινοφνται ςτθ ςυνζχεια είναι 

κρυπτογραφθμζνα με το κλειδί/ αλγόρικμο που ςυμφωνικθκε 

ςτο προθγοφμενο βιμα.(www.go-online.gr)  

5.6.2. SECURE ELECTRONICS TRANSACTION (SET) 

 Το πρωτόκολλο SET επιτρζπει τθν «ςυνομιλία» τριϊν μερϊν, 

χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακζσ ταυτότθτεσ και τθσ μεκόδουσ 

κρυπτογράφθςθσ DES και RSA και είναι το λογιςμικό που αποτελεί το 

πορτοφόλι(wallet) και βρίςκεται ςτον υπολογιςτι του πελάτθ, ο server 

του εμπόρου (commerce), ο server τθσ ςυνεργαηόμενθσ τράπεηασ ( 

payment). 

 Στ πλεονεκτιματα του SET περιλαμβάνονται θ υψθλι αςφάλεια 

που παρζχει ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, και κυρίωσ ςτον τελικό 

χριςτθ- πελάτθ, κακϊσ ο ζμποροσ δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία 

τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ι τθσ πιςτωτικισ του κάρτασ, μειϊνοντασ ζτςι 

τον κίνδυνο τθσ απάτθσ. Επίςθσ, θ προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ του 

πελάτθ, κακϊσ θ τράπεηα δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία τθσ 

παραγγελίασ του.  Αςφάλεια όμωσ παρζχεται και ςτον ζμπορο, ο οποίοσ 

μπορεί αυτόματα να ελζγχει τθ φερεγγυότθτα του πελάτθ. Τζλοσ 

πλεονεκτιματα αποτελοφν θ ταχφτθτα τθσ όλθσ διαδικαςίασ και θ 

http://www.go-online.gr/
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δυνατότθτα χριςθσ λογιςμικοφ wallet από τον ζμπορο και το πελάτθ. 

Δυςτυχϊσ το SET δεν ζχει διαδοκεί ευρζωσ. Οι περιςςότεροι κεωροφν 

ότι θ χριςθ του SSL είναι πιο εφκολθ ενϊ το SET αρκετά περίπλοκο 

παρά τα πολφ ςθμαντικά πλεονεκτιματα προςφζρει. Ζτςι ςιμερα, 

ςυνικωσ θ επικοινωνία του εμπόρου με τον πελάτθ διεξάγεται κυρίωσ 

με χριςθ του SSL.(www.lab.epmhs.gr)  

5.6.3. φγκριςθ SSL - SET  

Το πρωτόκολλο SSL χρθςιμοποιείται για τθ παραγωγι μιασ αςφαλοφσ 

επικοινωνίασ ανάμεςα ςτο πελάτθ και ςτο διακομιςτι, όπου ο 

αγοραςτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα να μεταφζρει κρυπτογραφθμζνο τον 

αρικμό τθσ πιςτωτικισ του κάρτασ. Δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτα 

άλλα ςτοιχεία μιασ ςυναλλαγισ, όπωσ είναι θ απολαβι τθσ ζγκριςθσ τθσ 

ςυναλλαγισ από τθν τράπεηα του αγοραςτι, ο ζλεγχοσ τθσ εγκυρότθτασ 

τθσ πιςτωτικισ κάρτασ και θ εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ του κατόχου 

τθσ κάρτασ. Επιπλζον ζνα αρνθτικό ςτοιχείο του πρωτοκόλλου SSL είναι 

θ αςφάλεια από τθν μεριά του διακομιςτι. Στθ διάρκεια μιασ 

θλεκτρονικισ ςυναλλαγισ ο αρικμόσ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ του 

αγοραςτι μεταφζρεται και αποκθκεφεται ςε μια βάςθ δεδομζνων του 

ψθφιακοφ καταςτιματοσ. Αν κάποιοσ ειςβολζασ καταφζρει να μπει ςτο 

διακομιςτι του ψθφιακοφ καταςτιματοσ τότε όλθ θ βάςθ δεδομζνων 

των αρικμϊν των πιςτωτικϊν καρτϊν είναι εκτεκειμζνθ. Το SET ζχει δφο 

ηεφγθ κλειδιϊν για οριςμζνα μζρθ του πρωτοκόλλου, αντικζτωσ το SSL 

χρθςιμοποιεί το ίδιο ηεφγοσ κλειδιϊν για τισ ψθφιακζσ υπογραφζσ και 

τθν κρυπτογράφθςθ. Στο πρωτόκολλο SET θ τράπεηα ζκδοςθσ τθσ 

πιςτωτικισ κάρτασ, το ψθφιακό κατάςτθμα και θ τράπεηα του 

καταςτιματοσ ζχουν δφο ηεφγθ κλειδιϊν, το ζνα χρθςιμοποιείται για τισ 

ψθφιακζσ υπογραφζσ και το άλλο για κρυπτογράφθςθ (Γεωργόπουλοσ 

& ςυν., 2001). 

5.7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ  

Διαχείριςθ κινδφνου αςφαλείασ είναι μια ςυχνι διαδικαςία για 

τον προςδιοριςμό του ενδεχόμενου να γίνουν κάποιεσ επικζςεισ και για 

τθν εκτίμθςθ των διαδικαςιϊν που προχποκζτονται, για τθν αποφυγι ι 

τθν ελάττωςθ αυτϊν των επικζςεων. Απαρτίηεται από τζςςερισ φάςεισ:  

http://www.lab.epmhs.gr/
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 Αποτίμθςθ.  Στο ςτάδιο αυτό, οι οργανιςμοί αποτιμοφν τισ απειλζσ 

αςφαλείασ που ςυναντοφν, προςδιορίηοντασ τα περιουςιακά τουσ 

ςτοιχεία, τισ αδυναμίεσ των ςυςτθμάτων τουσ και τουσ ενδεχόμενουσ 

κινδφνουσ ςε αυτζσ τισ τρωτότθτεσ. Μια μζκοδοσ αποτίμθςθσ των 

αδυναμιϊν και των κινδφνων που ςυναντά ζνασ ςυγκεκριμζνοσ 

οργανιςμόσ είναι να ςτθρίηεται ςτισ γνϊςεισ του προςωπικοφ 

τεχνολογίασ πλθροφοριϊν ι να ςυνεργάηεται με εξωτερικοφσ 

ςυμβοφλουσ για να γίνει ο κακοριςμόσ. Μια άλλθ μζκοδοσ είναι να 

χρθςιμοποιεί ζνα «δίκτυο παγίδα» για να εξετάηει τισ μορφζσ 

επικζςεων, οι οποίεσ «χτυπάνε» μια ιςτοκζςθ τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι 

περίοδο. Ζνα δίκτυο παγίδα είναι ζνα δίκτυο με κζςεισ παγίδεσ, οι 

οποίεσ είναι ςυςτιματα παραγωγισ (firewalls, δρομολογθτζσ, 

διακομιςτζσ Web, διακομιςτζσ βάςεων δεδομζνων και παρόμοια), τα 

οποία μποροφν να παρατθροφνται και να ερευνϊνται, κακϊσ γίνονται 

ειςβολζσ ςτο δίκτυο.  

• Σχεδιαςμόσ. Ο ςκοπόσ αυτοφ του ςταδίου είναι να παραχκεί μια 

ολότθτα πολιτικϊν, που κακορίηουν ποιεσ απειλζσ είναι ανεκτζσ και 

ποιεσ όχι. Μια απειλι λζγεται ανεκτι, αν θ αξία τθσ προφφλαξθσ από 

αυτι είναι πολφ ςθμαντικι ι το ρίςκο είναι ελάχιςτο. Ακόμθ, οι 

πολιτικζσ προςδιορίηουν τα γενικά μζτρα που απαιτείται να λθφκοφν 

απζναντι ςε αυτζσ τισ απειλζσ, οι οποίεσ δεν είναι ανεκτζσ ι είναι 

μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ.  

• Υλοποίθςθ. Στθν υλοποίθςθ διαλζγονται προκακοριςμζνεσ 

τεχνολογίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των απειλϊν μεγάλθσ 

ςπουδαιότθτασ. Θ επιλογι προκακοριςμζνων τεχνολογιϊν γίνεται με 

βάςθ τισ γενικζσ οδθγίεσ που προςδιορίηονται ςτθν φάςθ του 

ςχεδιαςμοφ. Στθν υλοποίθςθ, αρχικά, πρζπει να κακοριςτοφν οι γενικοί 

τφποι τεχνολογιϊν για κάκε μία από τισ απειλζσ μεγάλθσ 

ςπουδαιότθτασ. Ζπειτα από τον προςδιοριςμό των γενικϊν τφπων 

μπορεί να επιλεχκεί ςυγκεκριμζνο λογιςμικό από κακοριςμζνο 

προμθκευτι.  

• Ραρακολοφκθςθ. Αυτι είναι μια ςυνεχόμενθ διαδικαςία, όπου 

χρθςιμοποιείται για τον κακοριςμό των μζτρων που είναι επιτυχθμζνα, 

αυτϊν που δεν είναι και χρειάηονται αλλαγι, αν τυχόν υπάρχουν 
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καινοφριεσ μορφζσ απειλϊν, αν υπάρχουν βελτιϊςεισ ι τροποποιιςεισ 

ςτθν τεχνολογία και αν υπάρχουν καινοφρια επιχειρθςιακά 

περιουςιακά ςτοιχεία, που χρειάηονται εξαςφάλιςθ (Turban & co., 

2004).  

 

5.8. ΘΕΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ  

Στθν Λαπωνία, το 2001 ζνασ hacker ζςτειλε ζνα μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε 13 εκατομμφρια χριςτεσ τθσ αςφρματθσ 

υπθρεςίασ δεδομζνων i-Mode. Το e-mail αυτό μποροφςε να καταλάβει 

τον ζλεγχό του κινθτοφ τθλζφωνο του παραλιπτθ, και να το βάλει να 

πραγματοποιιςει μια κλιςθ ςτθν υπθρεςία ζκτατθσ ανάγκθσ (1-1-0) τθσ 

Λαπωνίασ. Θ NTT DoCoMo, θ οποία διακζτει τθν υπθρεςία i-Mode, 

επιςκεφαςε με ταχφτθτα το πρόβλθμα, και ζτςι δεν ζγινε κάποια βλάβθ.  

Στθν Ολλανδία, ςτισ αρχζσ του 2002, μελετθτζσ ανακάλυψαν ζνα 

λάκοσ ςτο λειτουργικό ςφςτθμα που χρθςιμοποιοφςαν πολλά 

τθλζφωνα τθσ Nokia, που κα δφναται να επιτρζψει ςε ζναν hacker να 

χρθςιμοποιιςει το ςφςτθμα ςτζλνοντασ ζνα εςφαλμζνο διαμορφωμζνο 

μινυμα SMS, που κα μποροφςε να προξενιςει κατάρρευςθ του 

ςυςτιματοσ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, δεν ζγινε κάποια ουςιαςτικι 

βλάβθ.  

Πςο οι δυνατότθτεσ των κινθτϊν τθλεφϊνων μεγαλϊνουν και οι 

χριςεισ των PDA και των κινθτϊν τθλεφϊνων πλθςιάηουν, ο κίνδυνοσ 

μολφνςεων από κακόβουλο κϊδικα κα μεγαλϊνει. Το ότι μια κινθτι 

ςυςκευι είναι λιγότερο ευάλωτθ ςε επίκεςθ από κακόβουλο κϊδικα 

δεν ςυνεπάγεται ότι το κινθτό εμπόριο είναι πιο αςφαλζσ από το 

θλεκτρονικό εμπόριο ςτον ενςφρματο κόςμο. Οι κινθτζσ ςυςκευζσ και οι 

κινθτζσ ςυναλλαγζσ είναι ζτςι καταςκευαςμζνεσ ϊςτε να 

πραγματοποιοφν κάποιεσ μοναδικζσ προκλιςεισ για τθν αςφάλεια. 

Αυτζσ περιλαμβάνουν τα παρακάτω (Rosen A, 2003):  

 

Φυςικι αςφάλεια. Εξαιτίασ του μεγζκουσ, οι κινθτζσ ςυςκευζσ 

μποροφν να κλαποφν με ευκολία. Ο κλεφτισ μιασ ςυςκευι μπορεί να 

πάρει πολφτιμα ςτοιχεία και ψθφιακά διαπιςτευτιρια, που να 
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χρθςιμοποιθκοφν ενδείκνυται για να προκαλζςουν εμπλοκι ςτισ 

ςυναλλαγζσ κινθτοφ εμπορίου.  

 Κζματα ςυναλλαγϊν. Λόγω του ότι οι ςυναλλαγζσ εντζλει 

δρομολογοφνται ςε ζνα δθμόςιο δίκτυο, θ αςφάλεια οφείλει να 

τθρείται από τουσ φορείσ κινθτισ τθλεφωνίασ και από όλθ τθ διαδρομι 

του διακομιςτι κινθτοφ εμπορίου. Άρα ότι το κινθτό εμπόριο μπορεί να 

επθρεαςτεί από προβλιματα αςφάλειασ που ζρχεται αντιμζτωποσ ο 

ενδιάμεςοσ κόςμοσ.  

 Κζματα μετά θ ςυναλλαγι. Επειδι παρουςιάηεται κακθμερινά 

ανάγκθ παροχι ψθφιακϊν αποδείξεων ι άλλου είδουσ απόδειξθσ για 

τακτοποίθςθ δυςκολιϊν μετά το πζρασ τθσ ςυναλλαγισ, το όλο 

ςφςτθμα οφείλει να προςφζρει κάποια εναλλακτικι μζκοδο απόδειξθσ, 

που αποδεικνφει ότι μια ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι πραγματοποιικθκε 

(να μθν υπάρχει άρνθςθ πλθρωμισ).  

 

Λόγω του ότι οι ςυναλλαγζσ κινθτοφ εμπορίου ςτο τζλοσ 

τερματίηουν ςτο ενςφρματο Internet, κάποιεσ από τισ διαδικαςίεσ, 

τεχνολογίεσ και διεργαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για διαςφάλιςθ των 

ςυναλλαγϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν 

επιπλζον και ςε αςφρματα περιβάλλοντα (Turban & co., 2004). 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Θ πιο ςθμαίνουςα τάςθ ςτθν τεχνολογία ςε παγκόςμιο επίπεδο τα 

τελευταία χρόνια είναι αδιαμφιςβιτθτα το Internet, ςε ςυνδυαςμό με 

τθ ραγδαία ανάπτυξθ και εξάπλωςθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Στισ αρχζσ 

του 21ου αιϊνα θ νζα παγκόςμια τάςθ που διαμορφϊνεται, είναι θ 

“επικοινωνία οποιαδιποτε ςτιγμι”. Θ ςφγκλιςθ των δφο αυτϊν 

τεχνολογιϊν πρόκειται να διαμορφϊςει το παγκόςμιο ςκθνικό ςτο 

άμεςο μζλλον, κακιςτϊντασ το Internet κινθτό. 

Αρχικά, ο ςκοπόσ του διαδικτφου ιταν θ επικοινωνία και ςιμερα ζχει 

φτάςει ςτο ςθμείο να είναι ζνα απαραίτθτο εργαλείο ςτθ ηωι μασ. 

Ρλζον το χρθςιμοποιοφμε για τθν πραγματοποίθςθ αγοραπωλθςιϊν, 

τθν ψυχαγωγία, τθν ενθμζρωςθ, τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, τθν 

επικοινωνία και άλλα. Οι λόγοι που το προτιμοφν οι χριςτεσ είναι διότι 

μποροφν να εξυπθρετθκοφν 24 ϊρεσ το 24ωρο, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

τα θλεκτρονικά καταςτιματα ζχουν χαμθλότερεσ τιμζσ από τα φυςικά, 

εξοικονομοφν χρόνο και κάνουν πιο ελαφρφ το κακθμερινό τουσ 

πρόγραμμα και ζχουν τθν δυνατότθτα ςφγκριςθσ τιμϊν ςε πολλά 

καταςτιματα ταυτόχρονα και χωρίσ γεωγραφικοφσ περιοριςμοφσ.  

Από τθν άλλθ πλευρά, είναι το κζμα τθσ αςφάλειασ που κάνει τουσ 

καταναλωτζσ διςτακτικοφσ ςτισ διαδικτυακζσ ςυναλλαγζσ τουσ. 

Υπάρχουν όμωσ τρόποι όπου οι καταναλωτζσ μποροφν να 

εξαςφαλίςουν ζνα μζροσ τθσ αςφάλειασ των προςωπικϊν τουσ 

δεδομζνων ενάντια ςτουσ κινδφνουσ που υπάρχουν. Στθν ουςία οι 

χριςτεσ μποροφν να προςτατευτοφν, με τθν χριςθ μεκόδων και 

ςυςτθμάτων κρυπτογράφθςθσ των πλθροφοριϊν που υπάρχουν ςτο 

διαδίκτυο.  

Ρολλζσ μελζτεσ δείχνουν ότι θ πραγματοποίθςθ θλεκτρονικϊν 

ςυναλλαγϊν μζςω του internet ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ αναςτζλλεται 

εξαιτίασ κεμάτων αςφάλειασ. Θ αναςφάλεια και θ αβεβαιότθτα των 

χρθςτϊν ςε ςχζςθ με τθν πραγματοποίθςθ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν, 

κεωροφνται ίςωσ από τισ κυριότερεσ περιοριςτικζσ αιτίεσ εξάπλωςθσ 

του θλεκτρονικοφ εμπορίου. Οι χριςτεσ για να πραγματοποιιςουν τισ 

αγορζσ τουσ ςτο internet, πρζπει να είναι βζβαιοι ότι τα προςωπικά 
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τουσ δεδομζνα προςτατεφονται με ςωςτό τρόπο και ότι δεν υπάρχει 

περίπτωςθ να πζςουν κφματα εξαπάτθςθσ.  

Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ προχποκζςεισ αςφαλείασ των χρθςτϊν ςε 

περιβάλλον θλεκτρονικϊν δοςολθψιϊν είναι: θ αυκεντικοποίθςθ 

(authentication) του αποςτολζα, θ μθ-αποποίθςθ (nonrepudiation) 

αποςτολισ και λιψθσ μθνφματοσ, θ διακεςιμότθτα (availability) του 

ςυςτιματοσ και θ χρονοςιμανςθ (timestamping) αποςτολισ ι λιψθσ 

ενόσ μθνφματοσ και τζλοσ, θ εμπιςτευτικότθτα (confidentiality) και θ 

ακεραιότθτα (integrity) των διακινοφμενων μθνυμάτων. Σθμαντικι 

βοικεια ςτθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων αυτϊν ζχουν εφαρμογζσ 

τθσ επιςτιμθσ τθσ κρυπτογραφίασ. 

Το κινθτό εμπόριο είναι θ καινοφρια τάςθ και προςμζνετε να οδθγιςει 

ςτθν ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτο μζλλον. Το βαςικό 

κίνθτρο πίςω από τα κινθτά τθλζφωνα και το διαδίκτυο ιταν θ επίτευξθ 

γρθγορότερθσ και ευκολότερθσ επικοινωνίασ και ο αντίκτυποσ που 

ζχουν ςιμερα ςτθν ηωι μασ είναι πολφ μεγάλοσ. Τϊρα ανοίγονται νζοι 

ορίηοντεσ, κακϊσ θ τεχνολογία μασ επιτρζπει πλζον να απολαμβάνουμε 

μια ρεαλιςτικι εμπειρία μζςω προθγμζνθσ επικοινωνίασ πολυμζςων. 

Τα αποτελζςματα τθσ εξζλιξθσ αυτισ ζφεραν περιςςότερθ αμεςότθτα κι 

αυκορμθτιςμό ςτθν επικοινωνία μασ, ςυνκζτοντασ ζνα πολφ καλφτερο 

εργαλείο ανάπτυξθσ ςχζςεων. 

Σιμερα τα πρωτόκολλα αςφρματων εφαρμογϊν επιτρζπουν τθν 

δικτυακι πλοιγθςθ, ενϊ είναι κζμα χρόνου οι καταναλωτζσ να 

αποκτιςουν τθ δυνατότθτα να προχωροφν ςε ςυναλλαγζσ χωρίσ τθν 

ανάγκθ ςφνδεςθσ ςε οποιοδιποτε δίκτυο. Το κινθτό εμπόριο είναι θ 

νζα τάςθ και αναμζνεται να οδθγιςει τθν μελλοντικι ανάπτυξθ του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

Θ κζςθ και ο χρόνοσ δεν περιορίηουν πλζον τουσ ανκρϊπουσ. Ακόμα και 

μζςα ςτο λεωφορείο θ επικυμία τουσ να αγοράςουν ζνα δϊρο για τα 

γενζκλια του φίλου τουσ, μπορεί να πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ μιασ 

κινθτισ ςυςκευισ. Με τθ βοικεια ευφυϊν πρακτόρων που ανακτοφν 

πλθροφορίεσ από προθγοφμενεσ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ, αλλά και από 

προςωπικά δεδομζνα θ ςυναλλαγι δφναται να ολοκλθρωκεί με 
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αποτελεςματικότερο τρόπο. Ακριβϊσ τζτοια χαρακτθριςτικά είναι αυτά 

που διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν παγκόςμια διάδοςθ του 

κινθτοφ εμπορίου. 

Ο ςχεδιαςμόσ εφαρμογϊν κινθτοφ εμπορίου που μιμοφνται το 

ςυναίςκθμα τθσ φπαρξθσ ςε μια πραγματικι αγορά κα δϊςει ςίγουρα 

περιςςότερθ εμπιςτοςφνθ ςτουσ χριςτεσ για τθν πραγματοποίθςθ 

ςυναλλαγϊν μζςω αυτϊν. Με αυτόν τον τρόπο ενιςχφεται θ 

αγοραςτικι εμπειρία τουσ, αφοφ μποροφν να περπατιςουν 

θλεκτρονικά γφρω από τισ οδοφσ που βρίςκονται τα καταςτιματα, να τα 

επιςκεφτοφν, να διαβάςουν διαφθμίςεισ και να ςυνομιλιςουν με τουσ 

προμθκευτζσ των προϊόντων ι των υπθρεςιϊν που επικυμοφν. Ιδθ 

πολλζσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ κινοφνται προσ αυτό το πλαίςιο. Σε 

κάκε περίπτωςθ, για μια τζτοια εικονικι εφαρμογι απαιτείται θ 

ενςωμάτωςθ μθχανιςμϊν που μεταξφ άλλων, κα δθμιουργοφν 

ςυνκικεσ αγοράσ επιτρζποντασ τθν επικοινωνία, τθν αςφάλεια των 

ςυναλλαγϊν και τθν αλλαγι μζροσ των ςυςτατικϊν τουσ, ανάλογα με 

τθν προςωπικότθτα του εκάςτοτε χριςτθ. 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ κινθτι τθλεφωνία ζχει μεγαλφτερθ διείςδυςθ 

ςτθ χϊρα μασ από ότι θ ςτακερι τθλεφωνία, εντοφτοισ το γεγονόσ ότι 

πρόκειται για ζνα ςχετικά νζο μζςο δεν ζχει δϊςει το χρόνο ςτα 

τμιματα marketing και διαφιμιςθσ των εταιριϊν να δουν το πϊσ κα 

εκμεταλλευτοφν αποτελεςματικά αυτό το νζο εργαλείο. 

Μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι μόλισ τον τελευταίο χρόνο ζχουμε δει 

ςτθ χϊρα μασ προςπάκειεσ εκμετάλλευςθσ του mobile marketing αλλά 

και γενικότερεσ επιχειρθματικζσ κινιςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, οι 

οποίεσ να μθν προζρχονται από τισ εταιρίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ. 

Με δεδομζνθ τθ μεγάλθ διείςδυςθ αλλά και τθν αναμενόμενθ 

επζκταςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και δυνατοτιτων, οι εταιρίεσ 

κα πρζπει να υλοποιιςουν πλάνα για το πϊσ κα μπορζςουν να 

αξιοποιιςουν το mobile marketing για τθν προϊκθςθ των προϊόντων 

και υπθρεςιϊν τουσ, πάντα με γνϊμονα τθν επίτευξθ των καλφτερων 

δυνατϊν αποτελεςμάτων για τισ ίδιεσ, χωρίσ να "βανδαλίςουν" το νζο 

αυτό εργαλείο. 
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O ςθμερινόσ ανταγωνιςμόσ επιβάλλει τθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ 

ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό. Αρκετζσ από τισ εταιρείεσ τθσ νζασ 

οικονομίασ κα επιβιϊςουν και κα δουν τα μεγζκθ τουσ να μεγαλϊνουν 

ςθμαντικά. Κα περάςουμε, όμωσ, κζλουμε δεν κζλουμε, από μια φάςθ 

κατά τθν οποία οι κλυδωνιςμοί ςτον χϊρο τθσ νζασ οικονομίασ κα είναι 

ζντονοι.  

Ρεριττό να αναφζρουμε ότι αναμζνεται να προκφψουν νζεσ ακόμα πιο 

καινοτόμεσ εφαρμογζσ όςο οι άνκρωποι αποκτοφν πρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο μζςω των κινθτϊν τουσ ςυςκευϊν. Επομζνωσ γίνεται 

αντιλθπτό ότι το κινθτό εμπόριο κα πρζπει να βελτιϊςει τθ δυναμικι 

του αντιλαμβάνοντασ ζγκαιρα τισ προκλιςεισ και τισ ευκαιρίεσ, ενϊ 

παράλλθλα κα αποτελεί επιδίωξθ του να μαγνθτίςει τουσ καταναλωτζσ 

και να τουσ προςφζρει τθ μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα, μζςω 

προςτικζμενθσ αξίασ και πλιρωσ εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ. 
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