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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισες και φίλοι/ες  

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματι-
ών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη κερδοσκοπικός φορέας 
υλοποίησης μελετών και ερευνών, διάχυσης της γνώσης, της τεχνογνωσίας και της 
τεχνολογίας που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευ-
τερογενή και τριτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας. 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με πρω-
τοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα οικο-
νομικών και κοινωνικών πολιτικών. Ασχολείται με τα ζητήματα της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλων θε-
μάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕ-
ΒΕΕ τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αποτελεί το φορέα τεκμηρίωσης των θέσεων της 
ΓΣΕΒΕΕ που στοχεύουν στην υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσε-
ων. Επιπλέον, αποτελεί τον οργανισμό της ΓΣΕΒΕΕ που ασχολείται με τη δια βίου 
εκπαίδευση και συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της 
ΓΣΕΒΕΕ που σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης.

 Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει στην υλοποίηση 
προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). 

Τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης προβλέπονται στο Νόμο 3369/6-7-2005 
«Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης» και αναγνωρίζονται από το Υπουργείο 
Παιδείας. Ειδικότερα, όσα διαρκούν μέχρι 75 ώρες οδηγούν σε Πιστοποιητικό Επι-
μόρφωσης ενώ όσα διαρκούν από 76 έως 250 ώρες οδηγούν σε Πιστοποιητικό 
Δια Βίου Εκπαίδευσης. 

Ο τίτλος του έργου που εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι: «Παρο-
χή εισαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και πληροφορικής 
σε αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και εργοδότες μικρών επιχειρήσεων».

Έχει διαπιστωθεί, σε αρκετές περιπτώσεις, η αδυναμία των ιδιοκτητών ή των στε-
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λεχών μικρών επιχειρήσεων να εκτελέσουν αποτελεσματικά και οργανωμένα ορι-
σμένες καθημερινές εργασίες της επιχείρησης, εργασίες αναφορικά με τη σχέση της 
επιχείρησης με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα ένα από 
τα σημαντικά προβλήματα που παρουσιάζονται είναι η σπατάλη ανθρώπινων και 
υλικών πόρων για τη διεκπεραίωση απλών τραπεζικών εργασιών, αλλά και συναλ-
λαγών με φορείς και οργανισμούς του δημοσίου. Γενικότερα μπορεί να ισχυριστεί 
κάποιος ότι ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής της μικρής επιχείρησης που απασχολεί 
πολύ λίγο ή καθόλου προσωπικό αναγκάζεται να βρίσκεται αρκετές ώρες εκτός 
εργασίας προσπαθώντας να αντιμετωπίσει ορισμένα γραφειοκρατικά θέματα. Στις 
μέρες μας, μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου είναι 
δυνατόν πολλές από αυτές τις «μη παραγωγικές», αλλά υποχρεωτικές εργασίες (πχ 
ΦΠΑ, ΙΚΑ, Τράπεζες, ανεύρεση πληροφοριών κλπ) μπορούν να διεκπεραιωθούν 
αποτελεσματικά από το χώρο εργασίας ή από το σπίτι. 

Επιπλέον θα άξιζε να σημειώσουμε την έλλειψη γνώσεων – πληροφόρησης για 
θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν και γενικότερα του τρόπου με τον οποίο η μικρή επι-
χείρηση μπορεί να προβάλλει τα προϊόντα της και να ωφεληθεί από την παρουσία 
της στο διαδίκτυο. 

Η συμβολή στην αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προβλημάτων αποτελεί 
τον κεντρικό στόχο του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού που κρατάτε 
στα χέρια σας. Συνεπώς, στόχος του προγράμματος «Εξειδικευμένες εφαρμογές 
πληροφορικής στης μικρές επιχειρήσεις» είναι η παροχή, σε εργοδότες, εργαζό-
μενους, αυτοαπασχολούμενους και συνβοηθούντα μέλη μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα εφαρμογών πληροφορικής 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες της μικρής επιχείρησης. Ειδικότερα στόχος είναι 
η εξοικείωση των ιδιοκτητών και των στελεχών μικρών επιχειρήσεων στη χρήση 
του διαδικτύου και ειδικότερα των εφαρμογών που μπορούν να αξιοποιήσουν οι 
μικρές επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική τους επικοινωνία με σκοπό τη διεκπεραίω-
ση υποχρεώσεων προς δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (πχ επικοινωνίες και 
αποστολή στοιχείων προς την εφορία, το ΙΚΑ, τις τράπεζες κλπ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν ενεργά σε 
ενέργεια εκπαίδευσης διάρκειας 40 ωρών η οποία θα τους οδηγήσει στην απόκτη-
ση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το Νόμο 
3369/2005. 
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Το σύστημα ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών 

(e-banking)

5

Το σύστημα taxisnet 5

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών 

στο ΙΚΑ

5

Ηλεκτρονική συνεργασία με δημόσιους φορείς 5

Θεματική ενότητα 2

Αναζήτηση επιχειρημα-

τικών ευκαιριών

To internet και το ηλεκτρονικό επιχειρείν 5

Η χρήση του internet στην αναζήτηση προμηθευτών 

– πελατών (Marketplaces)

10

Αναζήτηση μέσο διαδικτύου επιχειρηματικών ευκαιριών 

και προγραμμάτων επιδότησης

5

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ευχόμαστε το εκπαιδευτικό έργο να απο-
δειχθεί χρήσιμο για σας προσωπικά και για τις επιχειρήσεις σας.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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1
Εισαγωγή

Τα πρώτα χρόνια της διάδοσης της πληροφορικής αποτελούσε κοινή πεποίθηση 
ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Ηλεκτρονικές υπηρεσίες) των δημόσιων οργανισμών 
αφορούσαν μόνο στην απλή δημοσίευση πληροφοριών στο Ιnternet σχετικά με 
τον οργανισμό, τη λειτουργία του και το σκοπό του. Η ενσωμάτωση Ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα δεν περιλαμβάνει μόνο τον τομέα της πληροφορι-
κής (λογισμικό που θα εγκατασταθεί και υπολογιστές που θα λειτουργούν), αλλά 
επίσης τη στρατηγική, τη δομή και την κουλτούρα του οργανισμού. Οι Ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες στο Δημόσιο, λαμβάνουν υπόψη τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των 
πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι θετικές επιπτώσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης περιλαμβάνουν καταρχήν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημό-
σιας διοίκησης και τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις και 
τους πολίτες.

Η έννοια της ηλεκτρονικής κυβέρνησης αφορά κυρίως την Κεντρική και Περι-
φερειακή Διοίκηση. Κατά μία ευρεία έννοια όμως, η κυβέρνηση περιλαμβάνει και 
όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τους οποίους ερχόμαστε 
κάθε μέρα σε επαφή. Όπως είναι φυσικό, η προσπάθεια για την καθολικότητα των 
υπηρεσιών αφορά και όλους αυτούς τους φορείς. Έτσι, οι περισσότεροι φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα διαθέτουν ήδη σήμερα δικτυακό τόπο, μέσα από τον 
οποίο προσφέρουν μια σειρά από χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες. Όπως και 
στην περίπτωση της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης, οι δικτυακοί κόμβοι 
ανανεώνονται και βελτιώνονται καθημερινά, και αναμένεται ότι σε μερικά χρόνια θα 
υπάρχουν πολύ λίγες υπηρεσίες που δεν θα παρέχονται μέσω Internet. 

Παράλληλα, οι Ηλεκτρονικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου προϋπο-
θέτουν εκσυγχρονισμό τον επιχειρήσεων και εξοικείωση των πολιτών με τις νέες 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η μεγάλη διείσδυση της πλη-
ροφορικής στα σπίτια και τις επιχειρήσεις θα επιφέρει αναγκαστικό προσανατολισμό 
της Δημόσιας Διοίκησης προς τις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες με κύριους ωφελημέ-
νους και τις δύο πλευρές. Η ελαχιστοποίηση του κόστους, η μείωση των μετακι-
νήσεων, η άμεση εξυπηρέτηση είναι μερικά από τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι 
εμπλεκόμενοι. 



14

Εξειδικευμένες  Εφαρμογές  Πληροφορικής  στις  Μικρές  Επιχειρήσεις

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται προσπάθεια περιγραφής ορισμένων ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου τόσο από το δημό-
σιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα με επίκεντρο τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις. Το 
εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε δύο κύριες θεματικές ενότητες με την πρώτη να 
περιγράφει ορισμένες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους πα-
ραπάνω τομείς και τη δεύτερη να αναλύει τις δυνατότητες που έχει μια επιχείρηση ή 
ένας πολίτης που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά προκειμένου να αξι-
οποιήσει τις υπηρεσίες αυτές και να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες του επιχειρείν.
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2
Γενικοί Στόχοι Προγράμματος

Βασικός σκοπός του παρόντος προγράμματος αποτελεί η απόκτηση γνώσεων 
στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών ειδικότερα με το Δημόσιο. Επίσης, η 
ανάπτυξη ικανοτήτων και η βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, 
προκειμένου οι τελευταίοι να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία αφενός 
στις ανάγκες της εργασίας τους και αφετέρου στη βελτίωση των δραστηριοτήτων 
των επιχειρήσεών τους. 

Η κατηγοριοποίηση των στόχων γίνεται σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσε-
ων προκειμένου να είναι εύκολα αξιολογήσιμοι. Τα τρία αυτά επίπεδα αλληλοσχε-
τίζονται (όπως για παράδειγμα οι δεξιότητες απαιτούν γνώσεις) και αποτελούν ένα 
ενιαίο σύνολο. Η διατύπωση στόχων στις τρεις κατηγορίες, δηλαδή ο διαχωρισμός 
τους σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων ανταποκρίνεται αντίστοιχα σε 
γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα.

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η παροχή βασικών αλλά και εξειδικευμένων γνώ-
σεων στην ομάδα στόχο σε θέματα εφαρμογών πληροφορικής προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Ειδικότερα, αποτελεί η εξοικείωση 
των εργαζομένων και των στελεχών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρήση 
των Η/Υ και των εφαρμογών του, στη χρήση του διαδικτύου και την αξιοποίηση των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ειδικότερα των εφαρμογών που υποστηρίζουν την 
ηλεκτρονική τους επικοινωνία με σκοπό τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς δη-
μόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (π.χ. επικοινωνίες και αποστολή στοιχείων προς 
την εφορία, το ΙΚΑ, τις τράπεζες κλπ), καθώς και μεταξύ άλλων επιχειρήσεων και 
των πολιτών. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε γνώστες τέτοιων εφαρμογών ή 
χρήσης Η/Υ όσο και σε εκπαιδευόμενους με στοιχειώδεις γνώσεις στη χρήση του 
Η/Υ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο εκπαιδευτής θα παρέχει υποστήριξη 
στους αρχάριους χρήστες Η/Υ προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις του προγράμματος.
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2.1 Σε Επίπεδο Γνώσεων

Οι στόχοι, σε επίπεδο γνώσεων, σχετίζονται με την εκπαίδευση των καταρτιζομέ-
νων, κυρίως μέσω της διάχυσης πληροφοριών, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης, 
επεξεργασίας θεωρητικών δεδομένων και ζητημάτων, όπως επίσης και μέσω της 
συμμετοχής σε πρακτικές ασκήσεις, επίλυσης προβλημάτων και άλλων μεθόδων. 

Οι κυριότεροι στόχοι του εν λόγω επιπέδου επιγραμματικά εντοπίζονται στα εξής:

• να μάθουν τις βασικές λειτουργίες του Η/Υ και τις δυνατότητες που προσφέρει 
στην επιχείρηση

• να γνωρίζουν τη σημασία και τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στη χρηστή διοί-
κηση, 

• να γνωρίσουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

• να μάθουν τις δυνατότητες αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών

• να μάθουν τις διάφορες μεθόδους επικοινωνίας, συναλλαγών και ανταλλαγής 
πληροφοριών,

• να αξιοποιούν τις πληροφορίες στο διαδίκτυο,

• να μάθουν να εφαρμόζουν κατάλληλες τεχνικές για την δραστηριοποίηση της 
επιχείρησής τους στο διαδίκτυο

• να αναζητούν επιδοτήσεις – χρηματοδοτήσεις για τις επιχειρηματικές τους δρα-
στηριότητες

2.2 Σε Επίπεδο Δεξιοτήτων

Οι στόχοι, στο επίπεδο αυτό, αφορούν αυτά που οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί 
να κάνουν στο τέλος του προγράμματος. Αυτό πραγματοποιείται κυρίως μέσω πρα-
κτικών ασκήσεων και εφαρμογών. 

Μετά το πέρας της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

• να χρησιμοποιούν τον Η/Υ για την οργάνωση των επιχειρησιακών τους διαδικα-
σιών

• να προσαρμόζονται στην εκάστοτε εργασιακή και οργανωσιακή κουλτούρα, 
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• να έχουν μια πλήρη, σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των νέων τεχνολογιών αυ-
τοματοποίησης των διαδικασιών της επιχείρησης με το εξωτερικό περιβάλλον

• να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,

• να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα διάφορα προβλήματα που αφορούν την οργά-
νωση της επιχείρησης, 

• να επωφελούνται ως πολίτες την ψηφιακή επικοινωνία και ηλεκτρονική συναλ-
λαγή με τους διάφορους φορείς,

2.3 Σε Επίπεδο Στάσεων

Οι στόχοι του επιπέδου στάσεων αφορούν ένα σύνολο αξιών που ενισχύονται ή 
μετασχηματίζονται  μέσω του προγράμματος κατάρτισης. Αυτό κυρίως επιτυγχάνε-
ται μέσω βιωματικών εκπαιδευτικών μεθόδων.

Το πρόγραμμα στοχεύει να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους ώστε:

• να εξοικειωθούν με τον Η/Υ και τις εφαρμογές του

• να αποκτήσουν οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες,

• να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και να λειτουργούν συλλογικά,

• να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία,

• να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες που αποτελούν βασικό εργαλείο για 
την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων, 

• να επωφελούνται των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τις διευκολύνσεις που αυτό 
επιφέρει στην καθημερινή δραστηριότητά τους,

• να αφομοιώσουν τις πρακτικές και τις μεθόδους για ηλεκτρονικές συναλλαγές με 
το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,

• να αξιοποιούν καλύτερα το χρόνο τους μέσα από τις τεχνολογίες στο διαδίκτυο.
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3
Ειδικοί Στόχοι Προγράμματος

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος αποτελούν

• η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις δυνατότητες που αυτοί 
προσφέρουν, 

• η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος,

• η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές 
του ηλεκτρονικού επιχειρείν

• η αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και η βελτίωση των προσόντων 
των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρηματιών όπως επίσης και 

• η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων στη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών και επικοινωνίας με το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα, και τις επιχειρήσεις, 

παρέχοντας τους βασικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από τους υπο-
λογιστές και με γνώμονα τις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την αξιοποίηση αυτών για 
καθημερινές εφαρμογές. 

Ειδικότερα οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία μέσω του προγράμματος να 
εξοικειωθούν 

• με τους Η/Υ, 

• τις εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

• τις νέες τεχνικές και μεθόδους επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών

• τις σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα ηλεκτρονικού επι-
χειρείν

• το πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τους κινδύνους που υπάρ-
χουν

• τις διαδικασίες διασφάλισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του απορρή-
του,
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• την εξοικείωση με το ηλεκτρονικό περιβάλλον και την αντιμετώπιση οποιονδή-
ποτε αμφιβολιών και προβληματισμών που μπορεί να έχουν για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές μέσω του διαδικτύου,

ώστε να προσαρμόσουν την εργασία τους στις σύγχρονες απαιτήσεις και να αυξή-
σουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους.

3.1 Μάθετε Πώς... 

• Να αναγνωρίζετε και να χειρίζεστε τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

• Να χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα για διεκπεραίωση καθημερινών συναλλαγών με το δημόσιο

• Να συναλλάσσεστε ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες του Δημοσίου (όπως Εφορία, κλπ)

• Να αποστέλλετε αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ηλεκτρονικά στο ΙΚΑ

• Να χρησιμοποιείτε τις διαδικατυακές υπηρεσίες με ασφάλεια, διασφαλίζοντας τα 
προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

• Να περιηγείστε στο Δίκτυο, για την άντληση δεδομένων και πληροφοριών που 
απαιτούνται στο χώρο εργασίας σας,

• Να αναζητείτε επενδυτικές ευκαιρίες και χρηματοδοτήσεις,

• Να παρακολουθείτε τις εξελίξεις στον κλάδο της επιχείρησής σας,

• Να αυτοματοποιείτε καθημερινές διαδικασίες της επιχείρησης,

• Να ενημερώνεστε για οικονομικά θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις προς το 
δημόσιο,

• Να αναζητείτε συνεργάτες και νέες αγορές.

3.2 Ομάδα Στόχος

Ομάδα στόχο αποτελούν οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες ατομικών ή/ και μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη χρήση του διαδικτύου 
και να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας – συναλλαγής 
με σκοπό τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους προς τις δημόσιες υπηρεσίες 
και τους οργανισμούς.
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4
Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Στην επιμόρφωση των ενηλίκων οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές, καθώς 
επίσης και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικό, θα πρέπει να βοηθούν τον 
συντονιστή – εκπαιδευτή να υλοποιήσει τους στόχους του προγράμματος και της 
επιμορφωτικής διαδικασίας, μειώνοντας ή εξαλείφοντας τα εμπόδια και τις αντιστά-
σεις που προέρχονται από την πλευρά των εκπαιδευομένων. Οι μέθοδοι θα πρέπει 
να διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορέσει να 
κερδίσει πληροφορίες, να τις μελετήσει και να θυμηθεί τις ιδέες που παρουσιάστη-
καν κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα 
δοθεί στην ενίσχυση της κριτικής ικανότητας των καταρτιζομένων και την ενθάρ-
ρυνσή τους για ενεργό συμμετοχή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

4.1 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι με σκοπό την καλύτερη και επιτυχημένη επι-
λογή των τεχνικών μεθόδων και την προετοιμασία του κατάλληλου εκπαιδευτικού 
υλικού με βάση τις θεματικές ενότητες και τις ανάγκες των καταρτιζομένων, πραγ-
ματοποιείται πριν την έναρξη του προγράμματος ενημέρωση των εκπαιδευτών από 
την επιστημονική επιτροπή κατάρτισης για τους στόχους του προγράμματος και το 
εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται στη διάθεση τους. 

Κατά τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων θα ακολουθηθεί η διαδικα-
σία της προβολής των απαραίτητων τεχνολογικών εργαλείων για την ανάπτυξη και 
ανάλυση των ενοτήτων που πρόκειται να διδαχθούν. Στόχος του εισηγητή θα είναι 
να προβάλλει τεχνολογικές λύσεις περιγράφοντας τις διαδικασίες χειρισμού των 
εργαλείων αυτών με σκοπό στη συνέχεια τη χρησιμοποίησή τους από τους καταρ-
τιζόμενους.

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που θα επιλεχθούν θα έχουν ως στόχο: 

• να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων,  

• να αναβαθμίσουν τη συμμετοχή και το ρόλο τους στην επιχείρηση,

• να ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθησή τους, 
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• να βελτιώσουν τα επικοινωνιακά τους χαρακτηριστικά, 

• να εμπεδώσουν καλύτερα και σαφέστερα την εκπαιδευτική ύλη, αναδεικνύοντας 
τα προβλήματα και επιλύνοντας τα,

• να συμβάλλουν στην εμβάθυνση των γνώσεων των καταρτιζομένων παρέχοντας 
και αποσαφηνίζοντας τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι τελευταίοι,

Προκειμένου να οριστούν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές, που θα υιοθετη-
θούν στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος κατάρτισης, λήφθηκαν σοβαρά 
υπόψη: 

• Οι στόχοι του προγράμματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας,

• Οι ανάγκες της ευρύτερης αγοράς εργασίας και ειδικότερα των μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων. 

• Οι απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων στη χρήση των νέων τεχνολογιών 
της πληροφορικής.

• Η φύση του γνωστικού αντικειμένου, το οποίο παρέχεται στον καταρτιζόμενο. Το 
«τι» της διδακτικής και της μαθησιακής διδασκαλίας συχνά προσδιορίζει το «πώς» 
και διαφοροποιεί τους τρόπους παροχής της νέας γνώσης.

• Οι γνώσεις και ικανότητες των επιμορφωτών, ώστε να είναι σε θέση να καλύ-
πτουν και να ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες που δημιουργεί το «τι» της 
διδασκαλίας αλλά και το «πώς» της παροχής και της μάθησης.

• Οι κύριες αρχές της μάθησης και της διδασκαλίας, καθώς και οι νόμοι της παιδα-
γωγικής ψυχολογίας, που υπαγορεύουν την προσαρμογή του μαθησιακού υλικού 
στους καταρτιζόμενους με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων και των δυνατοτήτων 
τους.

• Τα χαρακτηριστικά των ίδιων των καταρτιζόμενων, που μετέχουν στο πρόγραμμα.

4.2 Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως φανερώνει και ο τίτλος τους, αποτελούν βασικά 
μέσα για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διδασκαλία και κατά συνέπεια 
συμβάλλουν στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος. 
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Τα εν λόγω εργαλεία διακρίνονται σε τρεις ομάδες:

• Οπτικά και ακουστικά εργαλεία: Βοηθούν στη διπλή πρόσληψη, οπτική και ακου-
στική, ερεθισμάτων που αφορούν στο διδασκόμενο αντικείμενο, ενισχύοντας την 
κατανόηση και τη διατήρηση στη μνήμη. Τα μέσα με τα οποία παίρνουν μορφή 
παρουσιάζονται παρακάτω στα εκπαιδευτικά υλικά και τον εξοπλισμό.

• Εκπαιδευτικά εργαλεία του εκπαιδευτή: 

- στάση σώματος: κινήσεις, χέρια, πόδια, στο κέντρο της αίθουσας, χαμόγελο 
κ.λπ., 

- φωνή: ένταση, χροιά, λεξιλόγιο, ρυθμός κ.λπ., 

- μάτια: εστίαση σε όλους και στον καθένα χωριστά κ.λπ., 

- συναίσθημα – συναισθηματική επαφή με τους καταρτιζόμενους.

• Εποπτεία και έλεγχος: 

- σε ατομικό επίπεδο, 

- σε ομαδικό επίπεδο.

4.3 Εκπαιδευτικά Υλικά

Τα εκπαιδευτικά υλικά που θα διατεθούν για την πραγματοποίηση του εν λόγω 
εκπαιδευτικού προγράμματος ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες. 

Πιο αναλυτικά:

• Εκπαιδευτικά έντυπα: Διδακτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις, εγχειρίδια και λοιπά 
έντυπα) θα διανεμηθεί στους καταρτιζόμενους. Το εν λόγω υλικό είναι αναπόσπα-
στο και απαραίτητο εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφόσον αποτελεί ση-
μείο αναφοράς για τους καταρτιζόμενους, στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να 
ανατρέχουν ανά πάσα στιγμή για επισκόπηση των διδασκομένων αντικειμένων. 

• Πίνακας: Θα χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό για την οπτικοποίηση των λεγο-
μένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ο πίνακας προσφέρει το πλεονέ-
κτημα ότι διατηρούνται όσα αναγράφονται σε αυτόν, πράγμα που βοηθάει στην 
επιστροφή και σύνδεση με προηγούμενα μαθησιακά περιεχόμενα (επανάληψη, 
ανακεφαλαίωση). 
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• Διαφάνειες: Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή 
να έχει συνεχή παρουσία και επικοινωνία με τους καταρτιζόμενους, χωρίς να δια-
θέτει τμήμα της εκπαιδευτικής ώρας για γράψιμο στον πίνακα. 

• Slides: Αυτά χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η οπτική 
παρουσίαση εγκαταστάσεων ή αντικειμένων και γενικότερα η απεικόνιση κατα-
στάσεων και γεγονότων με τα οποία θα έρθουν σε επαφή οι καταρτιζόμενοι κυρί-
ως κατά τη διάρκεια των πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων.

• Διαδίκτυο: Το Διαδίκτυο αξιοποιείται στην κατεύθυνση του να γνωρίσουν οι κα-
ταρτιζόμενοι διαδικτυακούς τόπους που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, είτε στο 
επίπεδο της εξειδίκευσης, είτε στο επίπεδο της αναζήτησης εργασίας, είτε στο επί-
πεδο της υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία.

4.4 Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος είναι: Η/Υ, Εκτυπωτές, Scanner, Overhead Projector, Οθόνη Προβο-
λής, Video Projector, Slide Projector. 

Ο  ειδικός εξοπλισμός και τα εργαλεία που απαιτούνται στο παρόν πρόγραμμα 
είναι: 

• Υπολογιστές που μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμμα-
τος,

• Εκτυπωτικές μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία,

• Scanner για τη σάρωση εγγράφων και την εκμάθηση της διαδικασίας ψηφιοποί-
ησης εντύπων.

• Ηλεκτρονικό προβολικό μηχάνημα, ώστε να παρουσιάζεται διαρκώς η διαδικασία 
που ακολουθεί ο εκπαιδευτής και να ακολουθούν οι καταρτιζόμενοι τα βήματα 
της παρουσίασής του.

• Τέλος, τεχνικά εργαλεία και Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου οι χρή-
στες να εξασκηθούν στο περιβάλλον των ηλεκτρονικών συναλλαγών, επικοινω-
νίας και αναζήτησης πληροφοριών για την εργασίας τους ή την επιχείρησή τους.
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5
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο κύριες θεματικές ενότητες και τις υποενότητές 
τους. Συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα Α θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
υποενότητες:

• Το σύστημα ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking)

• Το σύστημα Taxisnet: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οικονομικών Συναλλαγών

• Ηλεκτρονική Υποβολή Νέας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

• Ηλεκτρονική Υποβολή Νέας Δήλωσης Φ.Π.Α.

• Κ.Β.Σ. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών

• Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών στο ΙΚΑ

• ΙΚΑ: Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

• Πιστοποιημένες Διαδικασίες που Διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι παραπάνω ενότητες, ενώ περισ-
σότερες πληροφορίες παρέχονται στα αντίστοιχα παραρτήματα στο τέλος του εκ-
παιδευτικού εγχειριδίου.

5.1 Το σύστημα ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών 
(e-banking)

Σκοπός Σκοπός της ενότητας αυτής αποτελεί η περιγραφή των ηλεκτρονι-

κών τραπεζικών συναλλαγών με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθεί ο 

χρόνος, ο κόπος και το κόστος για τη διεκπεραίωση των καθημερι-

νών συναλλαγών του πολίτη ή της επιχείρησης, είτε με το δημόσιο 

είτε με τον ιδιωτικό τομέα.
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Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της ενότητας αυτής είναι η επιμόρ-

φωση της ομάδας στόχου σε τεχνολογίες ηλεκτρονικών συναλλα-

γών με πολλαπλά οφέλη για την καθημερινή τους συνδιαλλαγή με 

το δημόσιο. Ειδικότερα, τα οφέλη αυτά αναλύονται στη συνέχεια 

σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για τους εκπαιδευ-

όμενους.

Γνώσεις Σε επίπεδο γνώσεων οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις διαδικα-

σίες και τις λειτουργίες του e-banking, καθώς και τις δυνατότητες 

αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Δεξιότητες Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι εκπαιδευόμενοι να αντιλαμβάνονται τις 

αλλαγές και να προσαρμόζονται στο σύγχρονο περιβάλλον της επι-

χείρησης. Επίσης, να αντιμετωπίζουν με επιτυχία πιθανά προβλήμα-

τα, καθώς και να διασφαλίζουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους.

Λέξεις – κλειδιά Web Banking, e-Banking, Internet Banking, Ηλεκτρονικές Πλη-

ρωμές, Ηλεκτρονικός Κλειδάριθμος (e-Code), αριθμός TAN, αριθ-

μός CHECK, PIN

Σύντομη Περι-

γραφή Ενότητας 

και Υποενοτή-

των,

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπη-

ρεσίες στις οποίες έχει πρόσβαση ένας πολίτης ή μια επιχείρηση 

μέσω του Internet, για την άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς 

του λογαριασμούς, παρέχοντας τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συ-

ναλλαγών, εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ και πιστωτικών καρ-

τών, πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων, διεκπεραίωση οικονομικών 

θεμάτων με την Εφορία (μέσω του TAXISnet), καθώς και πλήθος 

άλλων υπηρεσιών.

Παραδείγματα 

και Εφαρμογές

Στα Παραρτήματα 7.1 και 7.2 παρουσιάζονται οι διαδικασίες πραγ-

ματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω των παρακάτω δύο 

τραπεζών. 

• Εθνική Τράπεζας

• Alpha Web Banking
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Προτάσεις για 

περαιτέρω με-

λέτη

Όροι χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικών πληρωμών

(παρατίθενται στα Παραρτήματα)

Νομοθεσία

Ηλεκτρονική κρυπτογράφηση

Κίνδυνοι του e-Banking

Προτεινόμενες 

ιστοσελίδες

• Εθνική Τράπεζα: http://www.nbg.gr/

• Alpha Bank: http://www.alpha.gr/main.asp

• Τράπεζα Πειραιώς-Winbank: http://www.winbank.gr/

• Εμπορική Τράπεζα: http://www.combank.gr/

• Εγνατία Τράπεζα: http://egnatiasite.egnatiabank.gr/

• ASPIS bank: http://www.aspisbank.gr/

• Barclays Τράπεζα: http://www.barclays.gr/

• Citibank: http://www.citibank.com/greece/

• e-banking Λαϊκή: http://www.laikiebank.gr/

• EUROBANK: http://www.eurobank.gr/europortal/

         content/europortal/gr/content/home/default.asp

• ING bank: http://www.ing.gr/

• Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος: http://www.ate.gr/index.shtml

• Γενική: http://www.geniki.gr/

• ΕΤΕΒΑ: http://www.eteba.gr/frames.htm

• Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: http://www.euro.ecb.int/el

• Κύπρου: http://www.bankofcyprus.gr/

• Λαϊκή: http://www.laiki.gr/

• Τράπεζα της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr/

• Υποκαταστήματα Ελληνικών Τραπεζών στο Εξωτερικό: 

         http://www.seve.gr/gr/banks/banks.asp
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5.1.1 Εισαγωγή

Οι νέες τεχνολογίες των υπολογιστών, και ειδικότερα το Internet, έχουν φέρει 
επανάσταση στον τρόπο των συναλλαγών και, γενικότερα, του τραπεζικού συστή-
ματος. Στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (E-Banking) διεξάγεται εμπορική συναλλαγή 
με σκοπό την πώληση (ή και απλά παροχή πληροφοριών) προϊόντων ή υπηρεσιών, 
διαμέσου ηλεκτρονικού δικτύου άμεσης απόκρισης - online, μεταξύ Τράπεζας και 
πελατών. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν μία ευρεία σειρά τραπεζικών και 
χρηματιστηριακών συναλλαγών όπως: 

• ενημέρωση λογαριασμών, 

• κινήσεις λογαριασμών, 

• μεταφορά κεφαλαίων, 

• εξόφληση καρτών, 

• εξόφληση Φ.Π.A, 

• εξόφληση λογαριασμών, 

• παρακολούθηση συνεδρίασης Xρηματιστηρίου, 

• αγοροπωλησία μετοχών, κ.λπ. 

Οι περισσότερες εταιρείες πληρώνουν τους υπαλλήλους μέσω τραπεζικών λογα-
ριασμών, στέλνοντας μηχανογραφικές καταστάσεις απευθείας στις τράπεζες. Έτσι, 
αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και οι μεταφορές χρημάτων. Οι περισσό-
τεροι διαθέτουν έναν λογαριασμό απ’ όπου μπορούν να σηκώσουν το ποσό που 
χρειάζονται όποτε το θελήσουν. 

Τα ΑΤΜ απλούστευσαν, βέβαια, αυτή τη διαδικασία, αλλά και πάλι θα πρέπει να 
εγκαταλείψει κάποιος το σπίτι ή το γραφείο του και να βρει το πιο κοντινό ”μηχανάκι”. 
Το Internet έρχεται να δώσει λύση και σε αυτή την περίπτωση. Στα sites των τραπε-
ζών, τα οποία μπορεί να επισκεφθεί ο καθένας με μόνη προϋπόθεση μια σύνδεση, 
η χρήση παραμένει η ίδια. Για να επιτραπεί, όμως, σε κάποιον να χρησιμοποιήσει τις 
υπηρεσίες της τράπεζας και να δει το υπόλοιπο του λογαριασμού του, θα πρέπει να 
διαθέτει έναν ή περισσότερους κωδικούς αριθμούς. 

Αρκεί μια σειρά αιτήσεων και κάποιες υπογραφές και η απευθείας σύνδεσή σας 
με τον λογαριασμό σας είναι πάντα διαθέσιμη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς οι 
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υπηρεσίες από το Internet δεν περιορίζονται πλέον στην απλή εμφάνιση του υπο-
λοίπου ή τη μεταφορά ενός ποσού, αλλά φτάνουν μέχρι την αγορά και την πώληση 
μετοχών.

Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet δεν διαφέρουν πολύ από τη χρήση των 
ATM. Απλώς, τη θέση τού περιορισμένων δυνατοτήτων ATM παίρνει το έξυπνο PC, 
το οποίο διαθέτει μεγαλύτερες δυνατότητες. Στην οθόνη του υπολογιστή είναι δυ-
νατόν κάποιος, από την άνεση του σπιτιού του, να πληροφορηθεί για τα υπόλοιπα 
και τους τόκους των λογαριασμών του, για τις εντολές και τις πληρωμές λογαρια-
σμών, για τις τιμές συναλλάγματος και ξένων χαρτονομισμάτων και πολλά άλλα. 

Η επιλογή γίνεται μέσα από τις ιστοσελίδες της συγκεκριμένης διεύθυνσης, αφού 
έχει προηγηθεί η απαραίτητη πιστοποίηση και αφού το πρόγραμμα αναζήτησης έχει 
μπει σε περιβάλλον ασφαλούς μεταφοράς και ο χρήστης έχει πληκτρολογήσει τον 
κωδικό πρόσβασης.

Τα οφέλη που πηγάζουν από τη χρήση του Διαδικτύου είναι σημαντικά και οι 
εφαρμογές του πολλαπλές, μία εκ των οποίων και η υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπε-
ζικής (e-banking). Αν και στην ελληνική αγορά η ηλεκτρονική τραπεζική βρίσκεται 
ακόμα σε αρχικά βήματα από άποψη εξοικείωσης του κοινού, οι τράπεζες έχουν 
προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις και προσφέρουν ευρεία γκάμα υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου.

Η ηλεκτρονική τραπεζική είναι αναμφισβήτητα ένα απαραίτητο βήμα για οποι-
αδήποτε τράπεζα ευελπιστεί να επιβιώσει στον ανταγωνισμό, όπως διαμορφώνε-
ται με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Τα οφέλη για την 
τράπεζα είναι πολλαπλά, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι καθημερινών συναλλαγών 
(υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασμών, μεταφορές, κ.ά.) εκτελούνται απευθείας από 
τον πελάτη. Αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και 
την αποσυμφόρηση του δικτύου των καταστημάτων, δίνοντας την ευκαιρία στους 
υπαλλήλους να εστιάζονται στην προώθηση πιο κερδοφόρων υπηρεσιών για την 
τράπεζα. Επίσης, η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής οδηγεί τόσο στην περαιτέ-
ρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης της τράπεζας, αλλά, το κυριότερο, ενισχύει και 
τους ”δεσμούς” με την υπάρχουσα.

Ο πελάτης αναδεικνύεται ως ο κατεξοχήν κερδισμένος από το e-banking. Ωφε-
λούνται σημαντικά από τη χρήση της υπηρεσίας, καθώς έχουν πρόσβαση στους 
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λογαριασμούς τους, όπου και τους παρέχεται η δυνατότητα να διεκπεραιώνουν 
ένα μεγάλο κομμάτι των συναλλαγών τους με την τράπεζα εύκολα, γρήγορα και 
με ασφάλεια. Οι ώρες λειτουργίας ενός τραπεζικού καταστήματος είναι ώρες κατά 
τις οποίες η πλειονότητα των πελατών μιας τράπεζας εργάζεται. Με το e-banking 
οι τραπεζικές υπηρεσίες προσφέρονται ανά πάσα στιγμή (24 ώρες το 24ωρο, 365 
μέρες τον χρόνο), ενώ παράλληλα ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για κάθε 
προϊόν ή υπηρεσία, ανέξοδα και χωρίς χρόνους αναμονής.

Συχνό είναι και το φαινόμενο των προσφορών ή της εφαρμογής ευνοϊκότερων 
όρων στην παροχή προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, γεγονός που από μόνο του 
είναι ικανό να προσελκύσει σημαντική μερίδα καταναλωτών που αναζητούν την 
”ευκαιρία”. 

Για τις εταιρείες το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς περιορίζεται το κό-
στος λειτουργίας τους αναφορικά με λειτουργικά έξοδα, προμήθειες και κινδύνους 
απώλειας χρήματος, ενώ παράλληλα εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.

Το e-banking παρέχει στον πελάτη δυνατότητες -μέσω spreadsheets (λογιστι-
κών φύλλων)- και χρηματοοικονομικών προσομοιώσεων, να αυξήσει το κέρδος 
του, να υπολογίσει τα έσοδα και τα έξοδά του και να σχεδιάσει τη βελτίωση της 
οικονομικής του θέσης.

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα συστήματα πληρωμών είναι περισσότερο 
ανεπτυγμένα και τυποποιημένα, ο προσανατολισμός των τραπεζών στρέφεται στα-
διακά στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (corporate sites), 
πεδίο στο οποίο η γκάμα των επιλογών είναι ιδιαίτερα διευρυμένη. 

Πάντως, όπως επισημαίνουν παράγοντες της τραπεζικής αγοράς, στο μέλλον οι 
υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής θα είναι περισσότερο προσωποποιημένες, 
για να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών.

Παράλληλα, όμως, με τα οφέλη, ένας σημαντικός αριθμός προκλήσεων είναι 
στενά συνδεδεμένος με τη χρήση του Διαδικτύου ως μέσου για διεκπεραίωση τρα-
πεζικών εργασιών. Η ασφάλεια των συναλλαγών, η συνεχής βελτίωση και η διεύ-
ρυνση των υπηρεσιών κάτω από ένα νομικό πλαίσιο υπό διαμόρφωση, αλλά και 
η αποτελεσματικότερη προσαρμογή των παρεχόμενων δυνατοτήτων στις ανάγκες 
των πελατών, αποτελούν μερικά μόνο από τα ζητήματα τα οποία οι τράπεζες θα 
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη εάν επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες υψη-
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λής ποιότητας, που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών 
τους.

Στη συνέχεια θα δούμε μερικά παραδείγματα τραπεζών που παρέχουν στους πε-
λάτες τους η δυνατότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών για τη διεκπεραίωση δια-
φόρων οικονομικών θεμάτων τους.

5.1.2 Παραδείγματα Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών 

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υπη-
ρεσίες e-banking, καλύπτοντας τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές 
μέσω Διαδικτύου από το σπίτι ή το γραφείο, με ταχύτητα και ασφάλεια, με στόχο την 
εξοικονόμηση πολύτιμου προσωπικού χρόνου. Το Internet Banking της Εθνικής 
Τράπεζας παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για το υπόλοιπο και την κίνηση των 
λογαριασμών (ημερήσια - μηνιαία ανάλυση).

Επίσης, ο χρήστης μπορεί να:

• Μεταφέρει χρήματα από ένα λογαριασμό σε άλλον. 

• Πληρώνει το ΦΠΑ. 

• Πληρώνει λογαριασμούς ΔΕΗ. 

• Καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με άμεση πληρωμή ή με εντολή μελλοντι-
κής χρέωσης. 

• Εξοφλεί ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΒΕ. 

• Πληρώνει τις δόσεις όλων των πιστωτικών καρτών εκδόσεως ΕΤΕ. 

• Εξοφλεί τα ασφάλιστρα ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής. 

• Μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην τράπεζα. 

• Ενημερώνεται για το χαρτοφυλάκιο μετοχών που τηρεί. 

• Διεκπεραιώνει αγοραπωλησία μετοχών και να ενημερώνεται για την πορεία της 
εντολής που έχει δώσει ή και να ακυρώνει εντολές πριν από την πραγματοποίησή 
τους. 

• Ενημερώνεται σχετικά με το χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων. 
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• Υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε δημόσιες εγγραφές στο ΧΑΑ. 

• Αποστέλλει έμβασμα σε άλλη τράπεζα εσωτερικού μέσω του συστήματος 
DIASTRANSFER και να ενημερώνεται για την πορεία του εμβάσματος. 

• Δώσει παραγγελία μπλοκ επιταγών, αλλά και να την ακυρώσει. 

• Υποβάλλει αίτηση για έκδοση οποιασδήποτε πιστωτικής κάρτας της ΕΤΕ.

Η αίτηση εισαγωγής στο σύστημα e-banking της Εθνικής γίνεται στα υποκατα-
στήματα της τράπεζας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένας τουλάχιστον 
λογαριασμός καταθέσεων ταμιευτηρίου, τρεχούμενου ή όψεως σε ευρώ στην τρά-
πεζα.

Η Εθνική Τράπεζα χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση των διακινούμενων στοιχείων 
128 bit, μέσω του πρωτοκόλλου SSL 128. Πέραν της κρυπτογράφησης, το σύ-
στημα αυτό ελέγχει συνεχώς την αυθεντικότητα της επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη 
και του κεντρικού συστήματος. Η Εθνική διαθέτει πιστοποιητικό αυθεντικότητας από 
τη VeriSign. Το πιστοποιητικό εμφανίζεται στο χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται 
την ιστοσελίδα εισόδου του συστήματος, και είναι διαθέσιμο μέσω του κατάλληλου 
εικονιδίου (κλειδαριά στο κάτω μέρος της οθόνης), όσο ο χρήστης χρησιμοποιεί 
την εφαρμογή.

Στο Παράρτημα 7.1 παρουσιάζονται οι διαδικασίες πραγματοποίησης ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών μέσω της ΕθνικήςΤράπεζας.

Alpha Bank

Η Alpha Bank προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες της να εκτελούν, εντε-
λώς δωρεάν, τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet 24 ώρες το 24ωρο. Ο συν-
δρομητής μπορεί να παρακολουθεί τα υπόλοιπα των καταθετικών λογαριασμών, 
των στεγαστικών δανείων, των ανοικτών προσωπικών δανείων και των πιστωτι-
κών καρτών, να πραγματοποιεί μεταφορές κεφαλαίων και πληρωμές οφειλών σε 
τρίτους, να πληροφορείται για τιμές συναλλάγματος και μετοχών κ.λπ. μέσω του 
Alpha Web Banking.

Αναλυτικότερα, ο χρήστης μπορεί να προγραμματίζει:

• Μεταφορές κεφαλαίων που επιθυμεί να πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένη ημε-
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ρομηνία, μεταξύ προδηλωμένων λογαριασμών καταθέσεων της Τραπέζης του 
ίδιου νομίσματος. 

• Μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς καταθέσεων της Alpha Bank ή άλλης 
τράπεζας εσωτερικού (Εθνική Τράπεζα, ABN AMRO, Ασπίς Στεγαστική, Citibank, 
EFG Eurobank, Πειραιώς, Εμπορική Τράπεζα, Εγνατία Τράπεζα, Συνεταιριστική 
Τράπεζα Χανίων, Γενική Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα 
Κύπρου, Credit Commercial De France), που δεν έχουν δηλωθεί στο χρήστη. 

• Πληρωμές οφειλών σε συγκεκριμένη ημερομηνία, που αφορούν: 

- Προσωπικές πιστωτικές κάρτες (Alpha Bank Visa, American Express, Alpha 
Bank MasterCard κ.λπ.) και κάρτες Επιχειρήσεων εκδόσεως Alpha Bank. 

- Ανοικτά Προσωπικά Δάνεια Alpha 700. 

- Alpha 702 Προσωπικά Δάνεια, Alpha 710 Καταναλωτικά Δάνεια, Alpha 702 
“Προσωπικά Δάνεια Πρώτων Εξόδων Εγκαταστάσεως”, Alpha Autoloan, 
Εκχώρηση Απαιτήσεων, Alpha Auto, Alpha 1|2|3 Προσωπικά Δάνεια, Alpha 
1|2|3 Καταναλωτικά Δάνεια, Alpha1|2|3 Δάνεια Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
Alpha 1|2|3 Φοιτητικών Εξόδων. 

- Άλλες εταιρίες του Ομίλου (π.χ. ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ). 

- Λογαριασμούς κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.ΑΠ.). 

- Δημόσιο (π.χ. Φ.Π.Α., I.K.A., T.E.B.E., Τέλη κυκλοφορίας). 

- Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (π.χ. Ο.Τ.Ε., VODAFONE, 
FORTHnet, Telepassport). 

- Λοιπές εταιρίες (π.χ. MULTICHOICE, ALLIANZ ΖΩΗΣ, ALLIANZ ΑΕΓΑ, κάρτες 
Diners).

Σε κάθε μεταφορά ή πληρωμή σε επιλεγμένη ημερομηνία υπάρχει η δυνατότητα 
επιλογής δέσμευσης του αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό μέχρι την ημερο-
μηνία εκτελέσεως (χωρίς απώλεια τόκων) ή όχι. H δυνατότητα δέσμευσης δίνεται 
σε συναλλαγές που καταχωρούνται από τις 7:30 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ.

Ο χρήστης μπορεί επίσης να πληροφορείται:

• Για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των προδηλωμένων λογαριασμών καταθέσεων 
σε ευρώ ή συνάλλαγμα και στεγαστικών δανείων. 
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• Για τα στοιχεία των βιβλιαρίων επιταγών (φύλλα βιβλιαρίων, ακυκλοφόρητες επι-
ταγές κ.λπ.). 

• Για την κατάσταση των επιταγών των βιβλιαρίων. 

• Για την κατάσταση των αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί για έκδοση βιβλιαρίων 
επιταγών. 

• Για τις μεταφορές σε προδηλωμένους ή μη λογαριασμούς που έχουν πραγματο-
ποιηθεί ή καταχωρηθεί προς εκτέλεση μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Alpha 
Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Bank m-Banking). 

• Για τις πληρωμές οφειλών που έχουν καταχωρηθεί μέσω των εναλλακτικών δι-
κτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha 
Bank m-Banking). 

• Για το ανώτατο ημερήσιο ποσό μεταφορών σε μη προδηλωμένους λογαριασμούς 
(για την εκτέλεση της συναλλαγής απαιτείται η χρήση του πρόσθετου κωδικού 
ασφαλείας). 

• Για τους λογαριασμούς καταθέσεων, δάνεια και κάρτες που είναι συνδεδεμένες 
μέσω του Alpha Web Banking ή/και του Alphaphone Banking (με τη βοήθεια 
εκπροσώπου της τράπεζας). 

• Για την “Κάρτα Συνδρομητή” στο Alphaphone Banking, δηλ. τους λογαριασμούς 
και τις πληρωμές που μπορεί να διαχειρίζεται ο χρήστης μέσω συναλλαγών του 
Alphaphone στο αυτόματο σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών με επιλογή πλή-
κτρων-IVR. 

• Για τις τιμές συναλλάγματος και ξένων χαρτονομισμάτων (αγορά - πώληση). 

• Για τις τιμές μετοχών επιλεγμένων εταιριών του ΧΑΑ καθώς και για τους δείκτες 
τιμών μετοχών του ΧΑΑ, όπως διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με 
διαφορά ενημέρωσης 25 λεπτών περίπου. 

• Για τις τιμές κλεισίματος των μετοχών του ΧΑΑ. 

• Για την αναλυτική θέση και αποτίμηση του χαρτοφυλακίου στην Alpha Finance με 
βάση τις τιμές κλεισίματος των μετοχών της τελευταίας συνεδρίασης του ΧΑΑ κα-
θώς και για τη χρηματική θέση στην Alpha Finance, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί 
την αμέσως προηγούμενη της ερώτησης. 
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• Για τα υπόλοιπα των επενδυτικών λογαριασμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τον κωδικό συνδρομητή στο Alpha 
Web Banking και το μυστικό κωδικό.

Επίσης μπορεί:

• Να μεταβάλλει τους καταθετικούς λογαριασμούς (προσθήκη, μεταβολή δικαιω-
μάτων χρήσης, διαγραφή). 

• Να προσθέτει ή να διαγράφει τα στεγαστικά δάνεια. 

• Να προσθέτει ή να διαγράφει κάρτες έκδοσης Alpha Bank και δάνεια Alpha 
700. 

• Να προσθέτει λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να τους πληρώνει μέσω 
των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone 
Banking και Alpha Bank m-Banking) ή να τους διαγράφει. 

• Να προσθέτει ή να διαγράφει επενδυτικούς λογαριασμούς αμοιβαίων κεφαλαί-
ων. 

• Να αλλάζει την ονομασία των προδηλωμένων λογαριασμών καταθέσεων, καρ-
τών, δανείων, λογαριασμών ΕΥΔΑΠ καθώς και των επενδυτικών λογαριασμών. 

• Να προσθέτει χαρτοφυλάκιο μετοχών που τηρείται στην Alpha Finance. 

• Να αλλάζει τα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς τηλεφώνων, ηλεκτρονική διεύ-
θυνση). 

• Να ενεργοποιήσει την υπηρεσία για λήψη μηνυμάτων (μέσω e-mail ή SMS) 
που αφορούν στην ανεπιτυχή εκτέλεση εντολών που έχει καταχωρήσει μέσω 
των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone 
Banking και Alpha Bank m-Banking) ή να μεταβάλλει τον τρόπο λήψης των μη-
νυμάτων αυτών.

Ο χρήστης μπορεί επιπλέον να διαχειρίζεται:

• Τον πρόσθετο κωδικό ασφαλείας (ενεργοποίηση, μεταβολή, απενεργοποίηση) 
που απαιτείται για την εκτέλεση ορισμένων συναλλαγών. 

• Το ανώτατο ημερήσιο ποσό μεταφορών σε μη προδηλωμένους λογαριασμούς. 
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• Τα βιβλιάρια επιταγών (καταχώρηση αίτησης για έκδοση βιβλιαρίου επιταγών, 
ερώτηση για την κατάσταση μιας αιίτησης, ακύρωση αίτησης).

Η υπηρεσία e-banking της Alpha παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να ακυρώνει:

• Μεταφορές κεφαλαίων που έχει καταχωρήσει προς εκτέλεση μέσω των εναλλα-
κτικών δικτύων της Alpha Bank. 

• Πληρωμές που έχει καταχωρήσει προς εκτέλεση μέσω των εναλλακτικών αυτών 
δικτύων. 

• Αιτήσεις για έκδοση βιβλιαρίων επιταγών που έχει καταχωρήσει. 

• Τη λήψη μηνυμάτων που αφορούν στην ανεπιτυχή εκτέλεση εντολών που έχει 
καταχωρήσει μέσω των εναλλακτικών δικτύων της τράπεζας. 

• Τη χρήση του πρόσθετου κωδικού ασφαλείας.

Από τις 07:30 το πρωί μέχρι τις 11:00 το βράδυ μπορούν επίσης να πραγματο-
ποιηθούν ηλεκτρονικά:

• Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ προδηλωμένων λογαριασμών καταθέσεων της 
τράπεζας, του ίδιου νομίσματος. 

• Πληρωμές Τελών Κυκλοφορίας (η συναλλαγή είναι διαθέσιμη για την περίοδο 
που ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών).

Στο Παράρτημα 7.2 παρουσιάζονται οι διαδικασίες πραγματοποίησης ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών μέσω της Alpha Bank

Τράπεζα Πειραιώς

Η Winbank εφαρμόζει δύο προγράμματα e-banking, αυτό που προορίζεται για ιδι-
ώτες (Winbank Internet Personal) και αυτό που αφορά στις επιχειρήσεις (Winbank 
Internet Business).

Οι υπηρεσίες του Winbank Internet Business

• Παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων (καταθετικοί λογαριασμοί, χο-
ρηγητικοί λογαριασμοί, προθεσμιακές καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια, δάνεια, 
ασφαλιστικά προϊόντα). 
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• Παρουσίαση όλων των λογαριασμών (καταθετικών και χορηγητικών) με τα υπό-
λοιπά τους (λογιστικό, διαθέσιμο). 

• Ανάλυση του υπολοίπου των λογαριασμών (λογιστικό, διαθέσιμο, σε δέσμευ-
ση). 

• Αναλυτική πληροφόρηση για τις κινήσεις των λογαριασμών. 

• Έκδοση και αποστολή παλαιότερων κινήσεων των λογαριασμών (είτε με e-mail 
άμεσα, είτε ταχυδρομικά). 

• Μεταφορές ποσών μεταξύ των λογαριασμών. 

• Μεταφορές ποσών σε λογαριασμούς τρίτων της Τράπεζας Πειραιώς. 

• Εμβάσματα ή μαζικά εμβάσματα μέσω αρχείου σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα ή 
το εξωτερικό. 

• Παραγγελία μπλοκ επιταγών. 

• Δυνατότητα ανάκλησης μπλοκ επιταγών ή επιταγής (λόγω απώλειας κ.λπ.). 

• Πληρωμή ΦΠΑ & ΙΚΑ για έναν ή περισσότερους ΑΦΜ. 

• Πληρωμή σε τρίτους, οι οποίοι τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, άμε-
σα, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς έμβασμα. 

• Πάγιες εντολές πληρωμής λογαριασμών ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας και συνδρο-
μητικής τηλεόρασης. 

• Πληρωμή πιστωτικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς. 

• Δυνατότητα καθορισμού “περιγραφής” των κινήσεων, η οποία εμφανίζεται στην 
κίνηση λογαριασμού. 

• Κατά τη διάρκεια ισχύος μιας περιοδικής εντολής πληρωμής υπάρχει η δυνατότη-
τα τροποποίησης, προσωρινής διακοπής και επανενεργοποίησης της εντολής. 

• Δυνατότητα μεταχρονολόγησης της πληρωμής. 

• Αποστολή αρχείου με μαζικές πληρωμές τρίτων και ενημέρωση του πελάτη για 
την ολοκλήρωση ή όχι κάθε πληρωμής, σαν να είχε σταλεί καθεμία χωριστά. 

• Δυνατότητα πολλαπλών χρηστών-υπαλλήλων της εταιρίας, οι οποίοι έχουν δια-
φορετικά δικαιώματα στα τραπεζικά προϊόντα (πχ. μόνο παρακολούθηση υπολοί-
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πων, διενέργεια συναλλαγών μόνο μεταξύ προϊόντων της εταιρίας, προετοιμασία 
συναλλαγών προς ολοκλήρωση-έγκριση από άλλο χρήστη). 

• Διαφορετικά χρηματικά όρια ανά είδος συναλλαγής. 

• Διαφορετικά εγκριτικά επίπεδα ή επίπεδα πρόσβασης. 

• Μισθοδοσίες εταιριών (μέσω της δυνατότητας αποστολής αρχείου μαζικών πλη-
ρωμών τρίτων στην Τράπεζα Πειραιώς). 

• Ύπαρξη ενός administrative master κωδικού (User ID) ανά εταιρία, ο οποίος θα 
έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των κινήσεων που διενεργούνται από 
όλους τους υπόλοιπους χρήστες της ίδιας εταιρίας.

Η σύνδεση με την υπηρεσία e-banking της Τράπεζας Πειραιώς προϋποθέτει την 
ύπαρξη δύο αριθμών, που παραλαμβάνονται από το δίκτυο καταστημάτων της 
Τράπεζας Πειραιώς ή αποστέλλονται από τη Winbank. Ο πρώτος αριθμός είναι ο 
οκταψήφιος Kωδικός Εισόδου (User ID), και ο δεύτερος ο οκταψήφιος Kωδικός 
Ασφαλείας (PIN). Το σύστημα παραπέμπει σε υποχρεωτική αλλαγή του Κωδικού 
Ασφαλείας (PIN) κάθε δύο μήνες.

Εγνατία Τράπεζα

Η Εγνατία Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της επτά υπηρεσίες e-banking. Πρό-
κειται για:

• την egnatiaPayment, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα σε εταιρίες να διεκπεραι-
ώνουν αυτόματα τη μισθοδοσία του προσωπικού τους ή να εκτελούν οποιαδή-
ποτε άλλη εντολή πληρωμής προς τρίτους μέσω Διαδικτύου, 

• την υπηρεσία egnatiaTeller, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, 
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω 
Internet, 

• την υπηρεσία egnatiaTrader, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρίες δίνο-
ντας τους την δυνατότητα εκτέλεσης χρηματιστηριακών συναλλαγών και χρημα-
τιστηριακής ενημέρωσης μέσω Internet, 

• την υπηρεσία webFunds, η οποία προσφέρει την δυνατότητα σε εταιρίες και ιδιώ-
τες, διάθεσης και εξαγοράς Α/Κ μέσω του Διαδικτύου, 
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• τις υπηρεσίες WebShop και egnatiaPrepay, οι οποίες απευθύνονται σε εταιρί-
ες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες τους μέσω Internet, 
και 

• την υπηρεσία webticket, που δίνει την δυνατότητα σε εταιρίες που δραστηριοποι-
ούνται στον χώρο του θεάματος γενικότερα, να διαθέτουν εισητήρια για εκδηλώ-
σεις και παραστάσεις τους μέσω του Διαδικτύου.

egnatiaTeller

Μέσω της δωρεάν υπηρεσίας egnatiaTeller, ο πελάτης έχει τις εξής δυνατότητες:

• Αυτόματη μεταφορά χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς τρίτων σε άλλες τρά-
πεζες. 

• Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΒΕ με Εντολή Πληρωμής και ανάθεση 
Άμεσης Χρέωσης (Πάγια Εντολή). 

• Πληρωμή Φ.Π.Α. και Εργοδοτικών Εισφορών Ι.Κ.Α. 

• Πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας 
(VODAFONE, MOBITEL, FORTHnet) με Εντολή Πληρωμής και ανάθεση Άμεσης 
Χρέωσης (Πάγια Εντολή). 

• Μεταφορά χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς τρίτων. 

• Online Πληρωμή πιστωτικής κάρτας (EΓΝΑΤΙΑ VISA) και δυνατότητα παρακο-
λούθησης αναλυτικού statement. 

• Διαχείριση λογαριασμών. 

• Αναλυτικές κινήσεις λογαριασμών. 

• Mini-Statement λογαριασμών. 

• Υπόλοιπα λογαριασμών. 

• Διαχείριση παραμέτρων ασφαλείας . 

• Αλλαγή PIN πρόσβασης. 

• Αίτηση νέας λίστας ΤΑΝ. 
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• Αιτήσεις για προϊόντα της Εγνατίας Τράπεζας. 

• Αίτηση έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών. 

• Αίτηση ενέγγυας πίστωσης. 

• Αίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής. 

• Ενημέρωση για την κατάσταση εντολής πληρωμής. 

• Παρακολούθηση των ιδιωτικών επιταγών της τράπεζας, οι οποίες είναι συνδεδε-
μένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

• Πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας και Διάθεση Σημάτων. 

• Υπολογισμός IBAN λογαριασμού. 

• Συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

• Υπολογισμός Δόσεων Δανείου.

egnatiaPayment

Η υπηρεσία egnatiaPayment απευθύνεται μόνο σε Νομικά Πρόσωπα (εταιρίες) 
και παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρία που τηρεί λογαριασμό όψεως ή ταμιευτη-
ρίου στην Εγνατία Τράπεζα να διεκπεραιώνει αυτόματα τη μισθοδοσία του προσωπι-
κού της ή να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εντολή πληρωμής προς τρίτους που τηρούν 
λογαριασμούς στην τράπεζα ή σε άλλες Τράπεζες εσωτερικού, μέσω Διαδικτύου. 
Επίσης προσφέρει αυτόματη χρέωση λογαριασμών που τηρούνται εντός Τράπεζας 
και πίστωση λογαριασμού της εταιρίας. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία egnatiaPayment 
προσφέρει:

• Δυνατότητα καταχώρισης εντολών πληρωμών 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες 
το χρόνο, από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο, χωρίς την προσέ-
λευση σε κατάστημα της τράπεζας. 

• Ασφάλεια σύνδεσης και αποστολής αρχείων-εντολών μέσω Διαδικτύου, με πλή-
ρη έλεγχο της αποστολής και του περιεχομένου των αρχείων από την ίδια την 
εταιρία. Η υπηρεσία παρέχει κρυπτογράφηση των μεταφερόμενων δεδομένων 
από και προς τον Server της Εγνατίας Τράπεζας με πρωτόκολλο SSL 128bit. 
Επιπλέον λειτουργεί κάτω από την “ομπρέλα” ενιαίας ασφάλειας των διαδικτυα-
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κών εφαρμογών της τράπεζας, που παρέχεται μέσω των κωδικών PIN-TAN του 
egnatiaTeller. 

• Πρόσθετη ασφάλεια περιεχομένου των αρχείων πληρωμών, μέσω της ειδικής 
γραμμογράφησης του header των αποστελλόμενων αρχείων. 

• Αμεσότητα ενημέρωσης της εταιρίας-χρήστη. Εντός μερικών δευτερολέπτων 
από την καταχώριση του αρχείου πληρωμής παρέχεται ενημέρωση της εταιρίας 
για οποιαδήποτε προβλήματα εμφανίζουν οι λογαριασμοί των δικαιούχων. Κατά 
συνέπεια παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρία-χρήστη να προβεί άμεσα σε διορ-
θωτικές ενέργειες για όσους λογαριασμούς παρουσιάζουν προβλήματα. 

• Μείωση του κόστους διαχείρισης των εντολών πληρωμής για την εταιρία-χρήστη. 
Δεν απαιτείται πλέον προσκόμιση από την εταιρία δισκέτας και έντυπης εντολής 
πληρωμής με λίστα των μισθοδοτούμενων σε κατάστημα της Εγνατίας Τράπε-
ζας. 

• Ευελιξία χρήσης, αφού παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των εντολών πλη-
ρωμής μέσω online διαγραφής των προς εκτέλεση εντολών και αποστολής νέων 
εντολών, χωρίς υποχρεωτική προσέλευση σε κατάστημα. 

• Ευκολία παρακολούθησης και τήρησης αρχείου πληρωμών. Η υπηρεσία 
egnatiaPayment παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης όλων των εντολών πληρω-
μής που καταχωρήθηκαν στην υπηρεσία από την εταιρία-χρήστη με κατάλληλη 
χρωματική ένδειξη ανάλογα με την κατάσταση (status) υλοποίησής τους.

egnatiaTrader και WebFunds 

Μέσω των υπηρεσιών egnatiaTrader και WebFunds, ο πελάτης έχει τις εξής δυ-
νατότητες:

• Δημιουργία της προσωπικής του σελίδας με εικονικά χαρτοφυλάκια. 

• On line αποστολή εντολών Limit, Market, με τιμή Ανοίγματος/Κλεισίματος, Stop 
Loss. 

• Ακύρωση ή Μεταβολή των εντολών του πριν αυτές εκτελεστούν. 

• Δημιουργία διαθεσίμων προς δέσμευση είτε από τραπεζικό λογαριασμό είτε από 
εξαγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ). 
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• On line αποστολή εντολών αγοράς και πώλησης Α/Κ. 

• Διαχείριση λογαριασμών Margin και Παραγώγων. 

• Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές. 

• Παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων του. 

• Παρακολούθηση της χρηματικής του θέσης. 

• Δημιουργία alerts και μηνυμάτων. 

• Γράφημα τιμών μετοχής, ή δείκτη.

egnatiaTrader και WebFunds 

Μέσω των υπηρεσιών egnatiaTrader και WebFunds, ο πελάτης έχει τις εξής δυ-
νατότητες:

• Δημιουργία της προσωπικής του σελίδας με εικονικά χαρτοφυλάκια. 

• On line αποστολή εντολών Limit, Market, με τιμή Ανοίγματος/Κλεισίματος, Stop 
Loss. 

• Ακύρωση ή Μεταβολή των εντολών του πριν αυτές εκτελεστούν. 

• Δημιουργία διαθεσίμων προς δέσμευση είτε από τραπεζικό λογαριασμό είτε από 
εξαγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ). 

• On line αποστολή εντολών αγοράς και πώλησης Α/Κ. 

• Διαχείριση λογαριασμών Margin και Παραγώγων. 

• Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές. 

• Παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων του. 

• Παρακολούθηση της χρηματικής του θέσης. 

• Δημιουργία alerts και μηνυμάτων. 

• Γράφημα τιμών μετοχής, ή δείκτη.
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WebShop και egnatiaPrepay

Οι υπηρεσίες προσφέρουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πωλούν on line 
προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του Internet, λαμβάνοντας την αξία των αγαθών είτε 
με χρέωση πιστωτικής κάρτας (VISA, MASTERCARD), είτε με χρέωση κάρτας προ-
πληρωμένων αγορών egnatiaPrepay. Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται on line για 
την κατάσταση των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του Διαδικτύου.

WebTicket

Η υπηρεσία προσφέρει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του 
θεάματος, τις εξής δυνατότητες:

• On line πώληση εισιτηρίων θεαμάτων, είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας, είτε με 
χρέωση κάρτας προπληρωμένων αγορών, είτε με χρέωση τραπεζικού λογαρια-
σμού. 

• Καταχώρηση διατιθέμενων παραστάσεων και πληροφοριών αυτών. 

• Καταχώρηση αναλυτικής κάτοψης του χώρου τους. 

• Επιλογή διαθέσιμων εισιτηρίων προς πώληση από το Διαδίκτυο. 

• On line ενημέρωση για τις πωλήσεις εισιτηρίων.

Ασφάλεια 

Η είσοδος σε όλες τις Ιnternet εφαρμογές της Εγνατίας Τράπεζας απαιτεί τη χρή-
ση κωδικών ασφαλείας (κωδικό όνομα χρήστη και PIN). Έτσι, για την είσοδο στην 
υπηρεσία egnatiaPayment, απαιτείται όνομα χρήστη (user-id) και κωδικός αριθμός 
ασφαλείας (ΡΙΝ), οι οποίοι δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα. Για να εκτε-
λεστεί οποιαδήποτε εντολή στην υπηρεσία egnatiaPayment θα πρέπει επιπλέον 
να χρησιμοποιείται ένας από τους αριθμούς επικύρωσης συναλλαγής (ΤΑΝ) που 
αποστέλλεται στους πελάτες με τη μορφή λίστας και από όπου χρησιμοποιείται 
κάθε φορά ο πρώτος μη χρησιμοποιούμενος. Μαζί με την εγγραφή στην υπηρεσία 
egnatiaPayment ο πελάτης εγγράφεται αυτόματα και στο WebTeller.
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Οι υπηρεσίες web της Εγνατίας Τράπεζας χρησιμοποιούν Πιστοποιητικό Αυθεντι-
κότητας της VeriSign. Έτσι εξασφαλίζεται στον πελάτη ότι κανείς άλλος δεν μπορεί 
να προσποιηθεί ότι είναι η τράπεζα και με τον τρόπο αυτό να υποκλέψει πολύτιμες 
πληροφορίες (π.χ. το PIN του πελάτη).

Ταυτόχρονα στα συστήματα της Εγνατίας Τράπεζας εφαρμόζονται επιπλέον μέτρα 
ασφαλείας όπως:

• Ο αλγόριθμος IDEA 128 bits που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση μη-
νυμάτων που αφορούν τραπεζικές συναλλαγές όταν “ταξιδεύουν” στο Internet.

• Ο τερματισμός της λειτουργίας της εφαρμογής, αν αυτή δεν χρησιμοποιηθεί για 
χρονικό διάστημα 15 λεπτών. Έτσι, αφενός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
άλλο πρόσωπο στην απουσία του εξουσιοδοτημένου χρήστη, αφετέρου δίνει 
ελάχιστο χρόνο για την προσπάθεια αποκρυπτογράφησης του μηνύματος

Eurobank

Η EFG Eurobank, μέσω της εταιρίας του ομίλου EFG e-Solutions, έχει αρχίσει από 
το 2001 να δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών εφαρμογών υψηλής 
τεχνολογίας για εναλλακτικά δίκτυα διανομής (e-banking, m-banking).

Πέρα από τις υπηρεσίες για τους ιδιώτες πελάτες της, η Eurobank παρέχει στους 
εταιρικούς πελάτες τη δυνατότητα πλήρους απεικόνισης των φυσικών διαδικασιών 
κάθε εταιρίας στον ηλεκτρονικό κόσμο. Κάθε επιχείρηση μπορεί να ορίσει απεριό-
ριστο αριθμό χρηστών που έχουν το δικαίωμα να εκτελούν συναλλαγές, με πολλα-
πλά επίπεδα έγκρισης και διαφορετικά δικαιώματα ανά χρήστη.

Η Eurobank δημιούργησε έναν πλήρη δικτυακό τόπο, από όπου μπορεί κανείς 
να πραγματοποιήσει πληθώρα συναλλαγών, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στο 
Χρηματιστήριο με online αγοραπωλησίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank δεν 
υποχρεώνει τον πελάτη να επισκεφθεί κάποιο υποκατάστημα για να υποβάλει τη 
σχετική αίτηση.

Τραπεζικές υπηρεσίες e-banking που απολαμβάνουν οι εταιρικοί πελάτες

• Υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασμών. 

• Πληροφορίες, κινήσεις και υπόλοιπα δανείων . 
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• Πληροφορίες πληρωμής ΦΠΑ. 

• Προγραμματισμένες Συναλλαγές (πληρωμές, μεταφορές, εμβάσματα). 

• Μεταφορά χρημάτων μεταξύ προσωπικών λογαριασμών. 

• Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων της Eurobank. 

• Μεταφορές χρημάτων σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα. 

• Διαχείριση Εμβασμάτων. 

• Πληρωμή ΦΠΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ. 

• Πληρωμή Δόσεων Δανείων. 

• Αποστολή Προσωπικών Μηνυμάτων. 

• Δημιουργία, Ενημέρωση, Προσθήκη, Διαγραφή Ομαδικών Πληρωμών. 

• Αλλαγή Κωδικού Εισόδου (Password). 

• Ευρετήριο Λογαριασμών Eurobank. 

• Ευρετήριο Λογαριασμών άλλων Τραπεζών Εσωτερικού. 

• Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. 

• Διαχείριση Πιστοποιητικών.

Χρηματιστηριακές υπηρεσίες e-banking που απολαμβάνουν οι εταιρικοί πελάτες

• Οικονομικές Αναλύσεις. 

• Ζωντανή Παρακολούθηση της συνεδρίασης του ΧΑΑ. 

• Online Παρουσίαση Νέων της Αγοράς. 

• Online Παρουσίαση ενδοσυνεδριακών δεδομένων και ticker ΧΑΑ. 

• Ημερήσιο Σχόλιο. 

• Εταιρικά Νέα. 

• Εταιρικές Πράξεις. 

• Ισολογισμοί και Αριθμοδείκτες Εισηγμένων Εταιριών. 
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• Δημόσιες Εγγραφές. 

• Ημερήσιο Κλείσιμο Μετοχών, Παραγώγων, Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

• Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. 

• Δελτίο Τιμών Εμπορευμάτων. 

• Διεθνείς Δείκτες. 

• Ημερήσιο και Ιστορικό Γράφημα Μετοχών. 

• Συγκριτικά γραφήματα επενδυτικών προϊόντων. 

• Εργαλεία ενημέρωσης για όλες τις μετοχές του Χαρτοφυλακίου. 

• Κατάσταση Ημερήσιων Εντολών Μετοχών και Α/Κ.

Eurobank ΜΕΛΛΟΝLINE Εισαγωγών – Εξαγωγών

Tο ΜΕΛΛΟΝLINE Εισαγωγών - Εξαγωγών αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστη-
μα διαχείρισης των εμπορικών σας συναλλαγών με το εξωτερικό, το οποίο σας 
δίνει τη δυνατότητα να:

• Ολοκληρώνετε από το γραφείο σας τις συναλλαγές σας με ασφάλεια χωρίς να 
χρειαστεί να επισκεφτείτε την Τράπεζα, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό σας κό-
στος. 

• Έχετε συνεχή εικόνα και έλεγχο της διαδικασίας έγκρισης της συναλλαγής καθώς 
και τη δυνατότητα να αποστείλετε τα σχετικά παραστατικά από τον υπολογιστή 
σας με το πάτημα ενός κουμπιού. 

• Διαχειρίζεστε το συναλλαγματικό κίνδυνο εξασφαλίζοντας σταθερή συναλλαγμα-
τική ισοτιμία. 

• Αυξάνετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας μέσω της προεξόφλησης των απαι-
τήσεων και υποχρεώσεων σας. 

• Λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα σχετικά παραστατικά και αντίγραφα swift, μέσω της 
εφαρμογής, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

• Oι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση σε σχέση με τις υφιστάμενες χρεώσεις της Τράπεζας στο κατάστημα.



46

Εξειδικευμένες  Εφαρμογές  Πληροφορικής  στις  Μικρές  Επιχειρήσεις

Ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανά-
γκες της, τόσο για τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου όσο και για την 
αύξηση της ρευστότητας, η Eurobank σχεδίασε τέσσερις ομάδες εξειδικευμένων 
προϊόντων:

Ομάδα 1: Κύρια Προϊόντα

• Εισαγωγές με Φορτωτικά Έγγραφα - IMPORT DOC EXPRESS 

• Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών - IMPORT L/C EXPRESS 

• Εξαγωγές με Φορτωτικά Έγγραφα - EXPORT DOC EXPRESS 

• Εντολές Είσπραξης Αξιών - REMITTANCES 

• Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών - EXPORT L/C EXPRESS

Ομάδα 2: Προϊόντα με προσυμφωνημένη ισοτιμία

• Εισαγωγές Σταθερής Ισοτιμίας - FIXED RATE IMPORT 

• Ενέγγυες Πιστώσεις Σταθερής Ισοτιμίας - FIXED RATE IMPORT L/C 

• Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών με Σταθερή Ισοτιμία - FIXED RATE EXPORT L/C

Ομάδα 3: Προϊόντα με προσυμφωνημένη ισοτιμία πολλαπλών εκτελέσεων

Ομάδα 4: Δυναμικά Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

• Πιστωτικές Επιστολές - Standby LCS 

• Προεξοφλήσεις Ενέγγυων Πιστώσεων Εισαγωγών προς Προμηθευτές - 
COMMERCIAL DISCOUNT 

• Πιστώσεις Ξένων Προμηθευτών - INVOICE DISCOUNTING 

• Collection Accounts Ξένων Πωλητών - COLLECTION ACCOUNTS 

• Προεξοφλήσεις Ενέγγυων Πιστώσεων Εξαγωγών - COMMERCIAL DISCOUNT
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Εμπορική Τράπεζα

Η Εμπορική Τράπεζα, μέσω της υπηρεσίας Emporiki e.Banking, καθιστά δυνατή 
την πραγματοποίηση συναλλαγών όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, εύκολα 
και χωρίς πρόσθετο κόστος συναλλαγής. Η τράπεζα εγγυάται την ασφάλεια των 
συναλλαγών χρησιμοποιώντας την πιστοποίηση της VeriSign.

Η εφαρμογή Emporiki e.Banking καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών των ιδιω-
τών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, προ-
σφέρεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πολλαπλούς εκπροσώπους με διαφορετικά 
δικαιώματα πρόσβασης και διαχείρισης.

Μέσω της Emporiki e.Banking παρέχονται

• Ενημέρωση για όλα τα υπόλοιπα λογαριασμών και πιστωτικών καρτών με την 
είσοδο στο σύστημα. 

• Αναλυτική ενημέρωση για το υπόλοιπο και την κίνηση λογαριασμών (Ταμιευτηρί-
ου, Τρεχούμενου, Όψεως, Προνομιακού, Συναλλάγματος). 

• Αντίγραφο λογαριασμού. 

• Αναλυτική ενημέρωση για το υπόλοιπο και την κίνηση πιστωτικών καρτών. 

• Ενημέρωση για την κατάσταση των άυλων τίτλων. 

• Ενημέρωση για την κατάσταση προθεσμιακών καταθέσεων. 

• Ενημέρωση για την κατάσταση των χρηματιστηριακών εντολών. 

• Ενημέρωση θέσης του χαρτοφυλακίου μετοχών. 

• Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ (International Bank Account Number). 

• Δυνατότητα μεταφορά ποσού από λογαριασμό ιδίου σε λογαριασμό ιδίου ή τρί-
του της ίδιας τράπεζας. 

• Πληρωμή πιστωτικών καρτών. 

• Πληρωμή ΦΠΑ. 

• Πληρωμή ΙΚΑ. 

• Πληρωμή ΤΕΒΕ. 
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• Παραγγελία μπλοκ επιταγών. 

• Αλλαγή προσωπικών στοιχείων. 

• Αίτηση προσθαφαίρεσης λογαριασμών. 

• Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. 

• Δήλωση απώλειας - κλοπής πιστωτικής κάρτας.

Σύμφωνα με την τράπεζα, μέσα στο 2003 θα αρχίσουν επίσης να υποστηρίζονται 
εμβάσματα σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα, διαχείριση πάγιων εντολών πληρω-
μών και πληρωμές ΟΤΕ, Vodafone, ΔΕΗ κ.ά. Πρόσφατα, η Eμπορική Tράπεζα ανα-
κοίνωσε ότι δίνει τη δυνατότητα άμεσης εξόφλησης λογαριασμών Forthnet μέσω 
της Emporiki e.Banking, καθώς και μέσω των ATM.

5.1.3 Κίνδυνοι του e-Banking

Αν και οι ηλεκτρονικές επιθέσεις δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, η συχνότητά 
τους τα τελευταία χρόνια αυξάνεται μια και όλο και περισσότερες τράπεζες παρέχουν 
στους πελάτες τους on-line υπηρεσίες. Η αύξηση αυτή δεν είναι τεράστια, εντούτοις 
όμως αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Ενημερωθείτε για κάποιες γνωστές 
ηλεκτρονικές επιθέσεις και για τους κυριότερους κινδύνους που αντιμετωπίζετε.

Αν και οι ηλεκτρονικές επιθέσεις δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, η συχνότητά 
τους τα τελευταία χρόνια αυξάνεται μια και όλο και περισσότερες τράπεζες παρέ-
χουν στους πελάτες τους on-line υπηρεσίες. Η αύξηση αυτή δεν είναι τεράστια, 
εντούτοις όμως αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόμενο μια και πολλοί θεωρούν τις 
οικονομικές πληροφορίες που τους αφορούν άκρως απόρρητες και διατηρούν μια 
επιφυλακτική στάση απέναντι σε διαδικασίες που τις καθιστούν ευάλωτες στο ευρύ 
κοινό, όπως είναι το e-banking.

Στοιχεία για το ηλεκτρονικό έγκλημα δεν κοινοποιούνται δημοσίως, αλλά υπο-
λογίζεται ότι στις Η.Π.Α. χάνονται ετησίως περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια 
από εταιρείες και καταναλωτές λόγω αυτής της μορφής εγκλήματος. Το μεγαλύ-
τερο μέρος προέρχεται από οικονομικά ιδρύματα. Μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος 
των ζημιών δεν προκύπτει από τις κλοπές χρημάτων, αλλά από έξοδα που κάνουν 
οι εταιρείες μετά από τέτοιου είδους επιθέσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν τα 
συστήματά τους ώστε να μην ξανασυμβούν. Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας έχουν 
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υπολογίσει ότι μια τράπεζα μπορεί να ξοδέψει μέχρι και 1 εκατομμύριο δολάρια σε 
εξοπλισμό και συμβούλους ασφάλειας προκειμένου να διορθώσει τις ατέλειες και 
να κλείσει τις «τρύπες» στο σύστημά της.

Το πρόβλημα πάντως δεν προβάλλεται στις πλήρεις του διαστάσεις για ευνόη-
τους λόγους. Οι μεγαλύτερες και εντυπωσιακότερες επιθέσεις είναι αυτές που θα 
δοθούν στη δημοσιότητα, οι υπόλοιπες και περισσότερες, κρατούνται κρυφές.

Οι επίδοξοι εισβολείς έχουν πολλούς τρόπους πάντως να επιτύχουν τους σκο-
πούς τους. Παρά τις οποιεσδήποτε τεχνικές αδυναμίες των συστημάτων για online 
banking, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα. 
Έρευνες που έχουν γίνει από ειδικούς σε θέματα ασφάλειας αποδεικνύουν ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων, οι εισβολείς είχαν την εκούσια ή ακούσια βο-
ήθεια και κάποιου που εργαζόταν στην τράπεζα.

Και χωρίς τη βοήθεια εκ των έσω, πάντως, οι εισβολείς μπορούν να εκμεταλλευ-
τούν την πρόσβαση που έχουν οι πελάτες της τράπεζας από το σπίτι τους, οι περισ-
σότεροι από τους οποίους δεν χρησιμοποιούν λογισμικό για ασφάλεια. Οι άνθρω-
ποι αυτοί αποτελούν τους πιο προκλητικούς στόχους, μια και δεν έχουν συνείδηση 
του μεγέθους της ζημιάς που μπορούν να κάνουν ανοίγοντας απλά μια επισύναψη 
στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή ακολουθώντας ένα link. Οι απλοί χρήστες πέ-
φτουν πολύ εύκολα θύματα προγραμμάτων που υποτίθεται ότι κάνουν κάτι χρήσιμο 
για αυτούς, αλλά στην πραγματικότητα ανοίγουν «τρύπες» ασφάλειας στο σύστημα 
επιτρέποντας σε χάκερς, να έχουν πρόσβαση σε αυτό.

Οι κλεμμένες πληροφορίες αποτελούν την πρώτη φάση μιας αρκετά επίπονης 
διαδικασίας η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και εβδομάδες, έτσι ώστε ο χάκερ 
να υποδυθεί κάποιον άλλο στο διαδίκτυο. Η οποία όμως διευκολύνεται συνεχώς 
με καινούρια προγράμματα που κυκλοφορούν στην αγορά. Η εποχή που πολλές 
επιθέσεις θα γίνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο δεν απέχει πολύ, σύμφωνα με 
αρκετούς ειδικούς.

Μια άλλη μέθοδος που τις περισσότερες φορές έχει αποτελέσματα δεν επικε-
ντρώνεται στην τράπεζα ευθέως, αλλά σε μια από τις εταιρείες που συνεργάζονται 
με αυτήν προκειμένου να διαχειριστούν τις πληρωμές των λογαριασμών και τις συ-
ναλλαγές με τους πελάτες της. Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες επιτρέπουν στις 
εταιρείες αυτές να διαχειρίζονται ολόκληρο το δίκτυό τους. Σε αυτήν την περίπτω-
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ση, ο εισβολέας θα πρέπει να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επε-
ξεργάζονται τις πληρωμές και μεταφέρουν τα χρήματα. Μόλις βρεθεί μια αδυναμία 
κάνουν την κίνησή τους.

Ένας άλλος τρόπος είναι να χτυπήσουν τις μικρές, τοπικές τράπεζες οι οποίες 
μπήκαν στον τομέα του e-banking εσπευσμένα προκειμένου να διατηρήσουν τον 
ανταγωνισμό με τις μεγαλύτερες τράπεζες. Δυστυχώς όμως λόγω αυτής της βιασύ-
νης, οι τράπεζες αφήνουν πολλές «τρύπες» στα συστήματά τους, κάτι που οι επίδο-
ξοι εισβολείς εκμεταλλεύονται πολύ εύκολα.

Οι ειδικοί μας πληροφορούν ότι κλοπές ποσών από 5 μέχρι 10 χιλιάδες δολαρί-
ων μπορούν να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων. Για 
ποσά μέχρι και 1 εκατομμυρίου δολαρίων χρειάζονται 4 μέχρι και 6 μήνες.

Περιπτώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων

Citibank

Το 1994 ο Ρώσος χάκερ Βλαντιμίρ Λέβιν απέσπασε πόσο από λογαριασμούς της 
Citibank που υπολογίστηκε ότι ανερχόταν στα 10 εκατομμύρια δολάρια. Απέκτησε 
πρόσβαση στα δίκτυα της τράπεζας από την Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία. Όταν συ-
νελήφθη από την Σκότλαντ Γιαρντ και το FBI, παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε κλεμ-
μένους κωδικούς και passwords από πελάτες της τράπεζας και μετέφερε ποσά στο 
λογαριασμό του. Το 1998, ένα δικαστήριο στις Η.Π.Α. τον καταδίκασε σε 3 χρόνια 
κάθειρξη. Η τράπεζα ανέκτησε όλο το ποσό εκτός από 400.000 δολάρια.

Barclays Bank

Μια αγγλική τράπεζα που ισχυρίζεται ότι διαχειρίζεται τους περισσότερους online 
λογαριασμούς σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Ιούλιο του 2000 ένα ελάττω-
μα στο λογισμικό του συστήματος της τράπεζας επέτρεπε στους πελάτες της να 
βλέπουν τις λεπτομέρειες των λογαριασμών των υπόλοιπων πελατών. Η τράπεζα 
έκλεισε το σύστημα μόλις ανακάλυψε το πρόβλημα.

ABN AMRO

Το Σεπτέμβριο του 2000 ένα ολλανδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα αποκάλυψε πως 
χάκερς, έκλεβαν σημαντικές πληροφορίες των πελατών της τράπεζας. Οι χάκερς 
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έστελναν στους πελάτες της τράπεζας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
υποτίθεται ότι προέρχονταν από την τράπεζα. Τα mails αυτά εγκαθιστούσαν στους 
υπολογιστές των πελατών προγράμματα τα οποία επέτρεπαν στους χάκερς να 
έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες των λογαριασμών τους και με αυτόν 
τον τρόπο να μεταφέρουν χρήματα από αυτούς. Η τράπεζα διένειμε καινούριες εκ-
δόσεις του λογισμικού της.

E*Trade

Το Σεπτέμβριο του 2000 η εταιρεία παραδέχτηκε πως ο δικτυακός της τόπος είχε 
ένα τρωτό σημείο από όπου κάποιος χάκερ θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση 
σε ευαίσθητα δεδομένα. Ο προγραμματιστής που το ανακάλυψε δήλωσε πως ένας 
χάκερ εκμεταλλευόμενος το πρόβλημα αυτό, θα μπορούσε να αποκτήσει τον κω-
δικό και το username κάθε χρήστη.

Contour Software

Μια εταιρεία με βάση στην Καλιφόρνια που αναπτύσσει λογισμικό επεξεργασίας 
υποθηκών που χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις. Το Νοέμβριο του 2000 
ένα πρόβλημα στο λογισμικό αποκάλυψε πληροφορίες για τη δανειοληπτική κατά-
σταση 700 περίπου αμερικανών στο διαδίκτυο. Αντιπρόσωπος της εταιρείας χαρα-
κτήρισε το συμβάν σπάνιο και κατηγόρησε ένα πρώην εργαζόμενο της εταιρείας, ότι 
απενεργοποίησε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Charles Schwab

Η μεγαλύτερη online χρηματιστηριακή εταιρεία στις Η.Π.Α. Το Δεκέμβριο του 
2000 ο δικτυακός τόπος της εταιρείας έδινε τη δυνατότητα σε χάκερς να έχουν 
πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς των πελατών της. Μάλιστα, όσο ο πε-
λάτης ήταν συνδεδεμένος στο σύστημα, ο χάκερ μπορούσε να αγοράσει και να 
πουλήσει μετοχές από το λογαριασμό του.

Nara Bank, Western Union, Central National Bank – Waco (Texas) κ.α.

Τον Απρίλιο του 2001 αμερικανοί εισαγγελείς κατηγόρησαν δύο Ρώσους για ηλε-
κτρονικά εγκλήματα που σχετίζονταν με μια σειρά επιθέσεων σε δίκτυα τραπεζών και 
άλλων εταιρειών. Οι δύο χάκερς, εισέβαλαν στα συστήματα των εταιρειών, έκλε-
ψαν πολύτιμες πληροφορίες και κατόπιν εμφανίζονταν στις εταιρείες ως σύμβουλοι 
ασφάλειας και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για διορθωθούν τα σφάλματα.
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5.1.4 Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν τραπεζικές συναλλαγές για το Δημόσιο;
1. εξόφληση καρτών, 
2. εξόφληση Φ.Π.A, 
3. εξόφληση λογαριασμών, 
4. κανένα από τα παραπάνω

2. Οι τραπεζικές συναλλαγές επιφέρουν μεγαλύτερα λειτουργικά κόστη για την επι-
χείρηση
1. Σωστό
2. Λάθος

3. To ωράριο λειτουργίας του e-banking για την εξυπηρέτηση των πελατών είναι 
24/7.
1. Σωστό
2. Λάθος

4. Τα οφέλη για μια τράπεζα που προσφέρει ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές 
είναι τα ίδια με τις συναλλαγές που απαιτούν τη φυσική παρουσία του πελάτη. 
Απλά αυξάνονται λίγο τα λειτουργικά της κόστη λόγω των τεχνολογικών υποδο-
μών που απαιτούνται στην πρώτη περίπτωση.
1. Σωστό
2. Λάθος

5. Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών επιτυγχάνεται συναλλαγή του 
πελάτη με:
1. Τον δημόσιο τομέα 
2. Τον Ιδιωτικό τομέα
3. Όλα τα παραπάνω
4. Κανένα από τα παραπάνω

6. Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς για αυτό και 
δεν είναι πολύ διαδεδομένες.
1. Σωστό
2. Λάθος
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5.2 Το σύστημα Taxisnet: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οικονομικών 
Συναλλαγών

Σκοπός Σκοπός της ενότητας αυτής αποτελεί η παρουσίαση και εκπαίδευση 

των εκπαιδευομένων σε διαδικασίες ηλεκτρονικής συναλλαγής με το 

δημόσιο. Οι παρουσιαζόμενες υπηρεσίες που οι εκπαιδευόμενοι θα 

εξοικειωθούν με τη χρήση τους θα είναι:

• υποβολή φορολογικών δηλώσεων

• υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

• υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-κατανα-

λωτών μέσω Internet,

Προσδοκώμε-

να Αποτελέ-

σματα 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της ενότητας αυτής είναι η επιμόρφω-

ση της ομάδας στόχου σε τεχνολογίες ηλεκτρονικών συναλλαγών 

με πολλαπλά οφέλη για την καθημερινή τους συνδιαλλαγή με το δη-

μόσιο. Τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την ενότητα αυτή είναι η 

δυνατότητα:

• Υποβολής δηλώσεων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς να 

είναι απαραίτητη η παρουσία του φορολογουμένου στη Δ.Ο.Υ.

• Αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., λόγω της μειωμένης προσέλευσης 

των πολιτών σε αυτές, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εξυπηρέ-

τησης του πολίτη και των επιχειρήσεων.

• Υποβολής δηλώσεων σε 24ωρη βάση, 7 μέρες την εβδομάδα.

• Άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης του πολίτη και των επιχει-

ρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα οφέλη αυτά αναλύονται στη συνέχεια σε επίπεδο γνώσεων, δεξιο-

τήτων και στάσεων για τους εκπαιδευόμενους.

Γνώσεις Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις διαδικασίες υποβολής ηλεκτρο-

νικών δηλώσεων με την Εφορία και τα οφέλη που προκύπτουν.
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Δεξιότητες Θα μάθουν να αποστέλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στην εφορία και να 

επικοινωνούν με αυτή προκειμένου να διευκολύντονται στις καθημε-

ρινές τους διαδικασίες στην επιχειρήση.

Στάσεις Θα αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση εγγράφων ηλεκτρονικά, κα-

θώς και τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρησιακών τους διαδικασι-

ών.

Λέξεις – κλει-

διά

TAXISnet, Φορολογική Δήλωση, Φ.Π.Α., Συγκεντρωτικές Καταστά-

σεις Πελατών - Προμηθευτών

Σύντομη 

Περιγραφή 

Ενότητας και 

Υποενοτήτων

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί το σύστημα TAXISnet και οι υπηρε-

σίες που αυτό προσφέρει. Επιπλέον, θα περιγραφούν οι διαδικασίες 

εγγραφής στο σύστημα για την παροχή κωδικού με σκοπό την υπο-

βολή ηλεκτρονικών δηλώσεων από αυτό. Στις υποενότητες που ανα-

πτύσσονται παρακάτω θα γίνει λεπτομερή παρουσίαση της διαδικασί-

ας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς 

και συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών.

Παραδείγματα 

και Εφαρμογές

Παραδείγματα παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες, όπου και πε-

ριγράφονται οι διαδικασίες υποβολής φορολογικής δήλωσης και δή-

λωσης ΦΠΑ.

Προτάσεις 

για περαιτέρω 

μελέτη

Όροι χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων 

(παρατίθενται στα Παραρτήματα)

Νομοθεσία

• Εγκύκλιος 1048 / 2003 “Οροι και προϋποθέσεις υποβολής 

των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων ηλεκτρονικά, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών”.

• Εγκύκλιος 1036 / 2001 “Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με 

ηλεκτρονικά μέσα”. 

• Εγκύκλιος 1055 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της 

περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα.
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• Εγκύκλιος 1157 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 

ΚΒΣ με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

• Εγκύκλιος 1257 / 2001 Υποχρέωση υποβολής των περιοδι-

κών δηλώσεων Φ.Π.Α. μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

(Τaxisnet).

• Υπ. Απόφαση 1042252 / 2002 Υποβολή περιοδικών δηλώ-

σεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤAXISnet), από 

τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

• Υπουργική Απόφαση 1014179/258/Α0012/ 2001 Όροι 

και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήμα-

τος Φυσικών Προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα. 

• Νόμος 3193/2003 Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Ηλεκτρονικές υπογραφές

Προτεινόμενες 

ιστοσελίδες

TAXISnet: www.taxisnet.gr

ΓΓΠΣ: www.gsis.gr

5.2.1 Εισαγωγή

Η Εφορία αποτελεί ένα από τους Δημόσιους Φορείς με τους οποίους κάθε επι-
χείρηση έχει συχνές συναλλαγές. Μάλιστα, λόγω του ΦΠΑ, οι συναλλαγές αυτές 
πραγματοποιούνται αρκετές φορές το χρόνο. Το TAXISnet είναι η υπηρεσία που 
παρέχει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να διευθετούν τις εκκρεμότητές 
τους με τις ΔΟΥ μέσω Internet, χωρίς ουρές, ταλαιπωρία και σπατάλη πολύτιμου 
χρόνου.

Το έργο TAXIS συμπεριλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κλεισθένης” 
(Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το Ελληνικό Δημόσιο. Η υπηρεσία TAXISnet συγχρηματοδοτείται και αυτή από 
το πρόγραμμα “Κλεισθένης” και αποτελεί μία ακόμη δράση της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφορικών Συστημάτων προς την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Το 
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σύστημα TAXISnet είναι μία υπηρεσία που παρέχεται από το Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων και από την Υπηρεσία ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις, δίνοντας τους τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις φορο-
λογικές τους δηλώσεις ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου (internet).

Σημειώστε μάλιστα ότι αν υποβάλετε τη δήλωσή σας μέσω Internet, εκτός από 
τον κόπο και το χρόνο που κερδίζετε, έχετε και έκπτωση 2,5% στο φόρο σας!

Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά αυτή τη διαδικασία, μέσω του δικτύου 
TAXISNet.

5.2.2 Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με το Δημόσιο

Οι συναλλαγές με την Εφορία που μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσω του 
Internet σήμερα και ειδικότερα μέσω του δικτυακού τόπου του TaxisNet (www.
taxisnet.gr) είναι οι ακόλουθες:

Εγγραφή στο TaxisNet

• επιλέξτε την κατηγορία “TaxisNet ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες”

• επιλέξτε “εγγραφή”

• εισάγετε το ΑΦΜ σας και επιλέξτε “επό-

μενο”

• αφού επιλέξετε τύπο προσώπου, επι-

λέξτε “επόμενο”

• αφού συμπληρώσετε την εγγραφή 

επιλέξτε “επόμενο”

• αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή 

επιλέξτε “τέλος”

Εγγραφή στο TaxisNet

• επιλέξτε την κατηγορία “TaxisNet ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες”

• επιλέξτε “εγγραφή”

• εισάγετε το ΑΦΜ σας και επιλέξτε “επό-

μενο”

• αφού επιλέξετε τύπο προσώπου, επι-

λέξτε “επόμενο”

• αφού συμπληρώσετε την εγγραφή 

επιλέξτε “επόμενο”

• αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή 

επιλέξτε “τέλος”

Υποβολή ΦΠΑ

• επιλέξτε την κατηγορία “TaxisNet ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες”

• επιλέξτε “χρήστες”

• εισάγετε τα στοιχεία σας (όνομα και 

συνθηματικό) και

Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης

• επιλέξτε την κατηγορία “TaxisNet ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες”

• επιλέξτε “χρήστες”

• εισάγετε τα στοιχεία σας (όνομα και 

συνθηματικό) και επιλέξτε “εισαγωγή”
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• επιλέξτε “εισαγωγή”

• επιλέξτε “περιοδική δήλωση ΦΠΑ”, και 

στη συνέχεια “επόμενο”

• αφού συμπληρώσετε την αίτηση, επι-

λέξτε “αποστολή δήλωσης”

• επιλέξτε “νέα δήλωση”

• επιλέξτε τον τύπο της δήλωσης

• αφού δείτε τις οδηγίες, επιλέξτε “συνέ-

χεια”

• επιλέξτε “Έντυπα Ε1, Ε14, Ειδικό Ενη-

μερωτικό Δελτίο”

• επιλέξτε κάθε πίνακα που περιλαμβάνε-

ται στα παραπάνω έντυπα, και συμπλη-

ρώστε τον

• όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση, 

επιλέξτε “υποβολή”

Οι κρατικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις είναι διαθέσιμες μέσω υπολογιστή και με οποιαδήποτε σύνδεση με το 
Internet. Τα βήματα που απαιτούνται για την υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων 
περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. 

Ποιοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
TAXISnet;

Από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίας TAXISnet μπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι φο-
ρολογούμενοι επιθυμούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 
εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ε14 και ειδικό ενημερωτικό σημείωμα.

Επίσης από το TAXISnet μπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι πολίτες αλλά και επι-
χειρήσεις επιθυμούν να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Με ποιο τρόπο και ύστερα από ποια διαδικασία μπορώ να εξυπηρετηθώ 
μέσω του TAXISnet;

Όποιος επιθυμεί να υποβάλει φορολογική δήλωση ή περιοδική δήλωση πρέπει 
προηγουμένως να έχει κάνει εγγραφή στο σύστημα. Ο ενδιαφερόμενος χρήστης 
επισκέπτεται τη σχετική ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι-
κών Συστημάτων (https://www.taxisnet.gr/web/default.html), συμπληρώνει τη 
φόρμα εγγραφής και την υποβάλλει.

Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί ελέγχονται και, εφόσον πιστοποιηθεί η ορθό-
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τητά τους, εκδίδεται ένας κωδικός χρήστη (username) και μια συνθηματική λέξη 
(password), τα οποία και αποστέλλονται ύστερα από λίγες ημέρες στο νέο χρήστη, 
στη διεύθυνση email που έχει καταχωρίσει στη φόρμα εγγραφής.

Ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση της φόρμας εγγρα-
φής;

Η φόρμα εγγραφής στην υπηρεσία TAXISnet μπορεί να υποβάλλεται οποτεδήπο-
τε. Είναι ωστόσο προτιμότερο να υποβάλλεται αρκετές ημέρες πριν από τη λήξη της 
εκάστοτε φορολογικής περιόδου.

Για την υπηρεσία e-ΦΠΑ είναι απαραίτητες η εισαγωγή του ΑΦΜ, η διευκρίνιση 
αν το πρόσωπο είναι φυσικό ή όχι και η συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας εγγρα-
φής με τα παρακάτω στοιχεία:

1. ΔΟΥ υποβολής δηλώσεων υποκειμένου 

2. ΑΦΜ λογιστή και Αριθμός Μητρώου Αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 

3. Τύπος και αριθμός ταυτότητας υποκειμένου 

4. Κατηγορία βιβλίων 

5. Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές 

6. ΑΦΜ λογιστή

7. Τηλέφωνο 

8. FAX 

9. Email 

10. Ημερομηνία υποβολής τελευταίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 

11. Αριθμός τελευταίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

Για την υπηρεσία e-Εισόδημα απαιτούνται η εισαγωγή του ΑΦΜ, η διευκρίνιση 
ότι πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και η συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας εγγρα-
φής με τα παρακάτω στοιχεία:

1. ΑΦΜ λογιστή (προαιρετικά) 

2. Στοιχεία ταυτότητας 
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3. Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση) 

4. ΔΟΥ υποβολής δηλώσεων

5. Προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας) 
του φορολογουμένου και του/της συζύγου, εφόσον υπάρχει

Πόσες ημέρες μετά την εγγραφή μου θα μπορώ να χρησιμοποιήσω την 
υπηρεσία;

Ο έλεγχος και η ορθότητα των καταχωρημένων στη φόρμα εγγραφής στοιχείων 
διαρκεί από μία έως πέντε εργάσιμες ημέρες, εφόσον δεν υπάρχουν λάθη. Έπειτα 
από αυτό το διάστημα θα λάβετε email με τους κωδικούς σας και θα μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία TAXISnet.

Υπάρχει ενδεχόμενο να μη λάβω κωδικούς πρόσβασης και γιατί;

Εάν δεν λάβετε κωδικούς πρόσβασης μέσα σε πέντε ημέρες, πιθανότατα υπήρξε 
κάποιο λάθος στα στοιχεία εγγραφής σας στην υπηρεσία, το οποίο δεν επέτρεψε την 
πιστοποίησή σας, ή καταχωρίσατε λανθασμένα την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί μου;

Οι κωδικοί πρόσβασης που σας έχουν δοθεί για την ηλεκτρονική υποβολή δη-
λώσεων ΦΠΑ ισχύουν και για τις δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος. Θα πρέπει, όμως, 
να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς σας και σε αυτή την υπηρεσία συμπληρώνοντας 
κάποια πρόσθετα στοιχεία, τα οποία θα σας ζητηθούν μετά την εισαγωγή σας στην 
επιλογή “Χρήστες”, πατώντας “Εγγραφή”.

Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Οι κωδικοί πρόσβασης που σας έχουν δοθεί για την 
ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος ισχύουν και για τις περιοδι-
κές δηλώσεις ΦΠΑ. Θα πρέπει και εδώ να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς σας συ-
μπληρώνοντας κάποια πρόσθετα στοιχεία που θα σας ζητηθούν μετά την εισαγωγή 
σας στην επιλογή “Χρήστες”, πατώντας “Εγγραφή”.

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους διαχειρι-
στές της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, στη διεύθυνση taxisnet@
taxisnet.gr, προκειμένου να σας αποσταλούν εκ νέου κωδικοί πρόσβασης στο σύ-
στημα.
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Μπορώ να διορθώσω τα στοιχεία που έδωσα στην αρχική φόρμα εγγρα-
φής;

Τα μόνα στοιχεία που μπορούν να διορθωθούν από αυτά που έχετε καταχωρίσει 
στην αρχική φόρμα εγγραφής είναι το email σας, ο κωδικός χρήστη (username), η 
συνθηματική λέξη (password), το τηλέφωνο καθώς και το fax. Οποιεσδήποτε άλλες 
διορθώσεις στοιχείων, όπως αλλαγή αριθμού ταυτότητας, θα πρέπει να πραγματοποι-
ηθούν στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ με υποβολή Δήλωσης Μεταβολής.

Είναι έγκυρη η δήλωση μέσω Διαδικτύου;

Η δήλωση που υποβάλλεται μέσω Internet και καταχωρείται με επιτυχία στο 
TAXISnet είναι έγκυρη. Η δήλωση αυτή αντιμετωπίζεται όπως και οι υπόλοιπες δη-
λώσεις που παραλαμβάνονται τοπικά στη ΔΟΥ είτε μηχανογραφικά (μέσω TAXIS) 
είτε χειρόγραφα. Δεν χρειάζεται εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής. Η ηλεκτρονι-
κή δήλωση δεν χρειάζεται να υποβληθεί και στη ΔΟΥ.

Πότε πρέπει να υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ;

Οι περιοδικές (χρεωστικές, μηδενικές, πιστωτικές) δηλώσεις ΦΠΑ, ανεξαρτήτως 
του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ, μπορούν να υποβάλλονται έως την 26η του επό-
μενου μήνα μετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αναφέρονται.

Πώς μπορώ να βεβαιωθώ για την επιτυχή αποστολή της δήλωσης;

Αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης μπορείτε να επιλέξετε την “Προβολή 
Δηλώσεων” και να βεβαιωθείτε ότι η δήλωσή σας εμφανίζεται συσχετισμένη με το 
μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία υποβολής της, σύμφωνα με την 
εγκύκλιο υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1158 άρθρο 2 παράγραφος 3.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει η υποβολή να γίνεται από λογιστή;

Όπως προκύπτει και από την υπουργική απόφαση 1117146/7150/756/0014 
ΠΟΛ 1380/2001, καθίσταται υποχρεωτική η υπογραφή των δηλώσεων ΦΠΑ από 
λογιστή-φοροτεχνικό για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Το ίδιο ισχύει και για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας και κατά την 
προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα:

α) Άνω των 300.000 ευρώ από την πώληση αγαθών ή/και την παροχή υπηρε-
σιών
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β) Μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ από την πώληση αγαθών και την παροχή 
υπηρεσιών, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών υπερ-
βαίνουν τα 150.000 ευρώ.

Ποια είναι η διαδικασία πληρωμής οφειλόμενων ποσών των χρεωστικών 
δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλονται μέσω του συστήματος TAXISnet;

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ, που 
υποβάλλονται μέσω του συστήματος TAXISnet, γίνεται σε τράπεζες συμβεβλημέ-
νες με το υπουργείο Οικονομικών, αρμόδιες να παρέχουν αυτή την υπηρεσία.

Οι υποκείμενοι δίνουν στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται εντολή πληρω-
μής του ποσού ΦΠΑ που προέκυψε από την υποβολή της δήλωσης. Η εντολή αυτή 
μπορεί να δίνεται με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει η κάθε τράπεζα στους πελάτες 
της για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Δίνεται οποτεδήποτε εντός της περιόδου υπο-
βολής, με καταληκτική ημερομηνία την 26η του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της 
φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

Εάν η καταληκτική ημέρα είναι αργία, τότε αυτή μετατίθεται στην επόμενη εργά-
σιμη.

Σε ποιες τράπεζες μπορώ να πληρώσω και με ποιον τρόπο;

Οι συμμετέχουσες τράπεζες καθώς και ο τρόπος πληρωμής που προσφέρουν 
είναι οι εξής:

Τράπεζα Τρόπος πληρωμής

ABN AMRO Γραπτή επικοινωνία

Bank of America N.A. Γραπτή επικοινωνία - Electronic banking

Alpha Bank Internet banking

Aspis Bank Internet banking, Phone banking

EFG-Eurobank Ergasias Internet banking

NovaBank Α.Ε. Internet banking

ProBank S.A. Phone banking

Αγροτική Τράπεζα Ταμεία

Τράπεζα Αττικής Ταμεία
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Γενική Τράπεζα Ταμεία

Εγνατία Τράπεζα Internet banking

Εθνική Τράπεζα Internet banking - ΑΤΜ

Εμπορική Τράπεζα Ταμεία/Internet banking

Τράπεζα Κύπρου Ταμεία/Phone banking

Λαϊκή Τράπεζα Phone banking

Τράπεζα Πειραιώς Ταμεία/Internet banking

Παγκρήτια Συνεταιριστική Ταμεία

Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Ταμεία

Η παραπάνω διαδικασία υποβολής/πληρωμής όλων των περιοδικών δηλώ-
σεων ΦΠΑ, ισχύει αποκλειστικά εφόσον οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μέσω TAXISnet.

Πότε ενημερώνεται η υπηρεσία TAXISnet με τις αντίστοιχες πληρωμές 
από το τραπεζικό σύστημα;

Η υπηρεσία TAXISnet ενημερώνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνί-
ας λήξης της προθεσμίας υποβολής και πληρωμής των ηλεκτρονικών δηλώσεων.

Υπάρχει ασφάλεια του συστήματος έναντι της πρόσβασης τρίτων;

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων θα χρησιμοποιεί, στην πλήρη 
ανάπτυξή της:

α) Διαπιστευτήρια σύνδεσης

β) Πρωτόκολλα ασφαλούς επικοινωνίας με τους χρήστες

γ) Ηλεκτρονικές υπογραφές

Τα μέτρα αυτά καθιστούν αδύνατη την υποκλοπή ή παραποίηση των στοιχείων 
που αποστέλλονται.

Πώς προστατεύονται τα διακινούμενα στοιχεία των χρηστών του 
TAXISnet;

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με 
τους αναγκαίους κανόνες ασφαλείας. Οι πληροφορίες των δηλώσεων που δι-
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ακινούνται μέσω Internet προστατεύονται με κρυπτογράφηση, σύμφωνα με τα 
σύγχρονα πρότυπα.

Οι κωδικοί ονόματος και τα συνθηματικά που εκδίδονται από το υπουργείο Οι-
κονομικών για κάθε χρήστη είναι μοναδικά και προσωπικά γι’ αυτόν. Κάθε πολίτης 
ή επιχείρηση που εγγράφεται στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων 
είναι υπεύθυνος για την υποβολή δήλωσης που πραγματοποιείται με χρήση του κω-
δικού του ονόματος και συνθηματικού. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο 
χρήστης αποφασίσει, με δική του πρωτοβουλία, να γνωστοποιήσει το κωδικό του 
όνομα και το συνθηματικό στον φοροτεχνικό ή λογιστή μέσω του οποίου υποβάλ-
λει τη δήλωσή του.

Πίνακας 2: Βασικές προτεραιότητες για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
στην Ελλάδα 3ετία 8ετία

3ετία 8ετία

1. Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήμα-

τα – Βασική υποδομή

- Πρακτική εφαρμογή ψηφιακών υπογρα-

φών

Άμεσα

- Ευρυζωνική πρόσβαση Όλη η Δ.Δ.

- Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Όλη η Δ.Δ.

- Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων Όλη η Δ.Δ.

- Σύγχρονο σύστημα οικονομικής διαχεί-

ρισης

Όλη η Δ.Δ.

- Σύστημα διαχείρισης προσωπικού Όλη η Δ.Δ.

- Εξωστρέφεια και δυνατότητα διασύνδε-

σης όλων των υφιστάμενων συστημά-

των. Κανένα νέο σύστημα «κλειστό»

Όλη η Δ.Δ.

2. Δεδομένα

-  Εκκαθάριση – Εξυγίανση με χρήση 

σύγχρονων εργαλείων

Όλα τα ηλεκτρονικά 

αρχεία

Όλη η Δ.Δ.
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-  Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων Όλα τα ηλεκτρονικά 

αρχεία

Όλη η Δ.Δ.

-  Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση αρχείων Όλα τα ηλεκτρονικά 

αρχεία

Όλη η Δ.Δ.

3. Πληροφόρηση – Εξωστρέφεια

- Ηλεκτρονική πληροφόρηση για διαδι-

κασίες που αφορούν Πολίτες - Επιχει-

ρήσεις

Όλη η Δ.Δ. Ευρεία εφαρμογή 

σε όλη τη Δ.Δ.

- Voice portal πληροφόρησης Όλη η Δ.Δ. Ευρεία εφαρμογή 

σε όλη τη Δ.Δ.

- Ηλεκτρονική διάθεση εντύπων και υπο-

βολή αιτήματος – ηλεκτρονική επικοινω-

νία (e-mail)

Όλη η Δ.Δ. Ευρεία εφαρμογή 

σε όλη τη Δ.Δ.

- Ηλεκτρονική καταγραφή και παρακο-

λούθηση διεκπεραίωσης αιτήματος 

(CRM)

Όλη η Δ.Δ. Ευρεία εφαρμογή 

σε όλη τη Δ.Δ.

- Δυνατότητα αξιοποίησης τηλεδιάσκεψης Υποδομή και απόκτη-

ση εμπειρίας σε όλη 

τη Δ.Δ.

Ευρεία εφαρμογή 

σε όλη τη Δ.Δ.

4. Ηλεκτρονικές Πληρωμές – Εισπρά-

ξεις

- Αμεση εφαρμογή σε συναλλαγές ευρεί-

ας χρήσης για επιχειρήσεις και πολίτες

Εφορία, Ασφαλιστικά 

ταμεία, Επιμελητή-

ρια, πιλοτικοί ΟΤΑ ή 

υπηρεσίες Δ.Δ

Όλη η Δ.Δ.

- Παροχή κινήτρων για την χρήση τους Άμεσα Όλη η Δ.Δ.

5. On-line υπηρεσίες για επιχειρήσεις

- Δημιουργία Γενικού Εμπορικού Μητρώ-

ου

Άμεσα Διασύνδεση και 

παροχή online

- Δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης επι-

χειρήσεων στα Επιμελητήρια στη λογική 

του one stop shop

Άμεσα Διασύνδεση και 

παροχή online
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- Παροχή των βασικότερων υπηρεσιών 

on-line στις επιχειρήσεις

Όλη η συναλλαγή 

τους με τα Επιμελη-

τήρια. Η διαδικασία 

έναρξης –τροποποίη-

σης – λήξης επιχεί-

ρησης. Πιλοτικές on-

line υπηρεσίες μέσω 

του one stop shop 

και από επιλεγμένες 

Δημόσιες υπηρεσίες

Διασύνδεση και 

παροχή online

- Γενίκευση της παροχής on-line υπηρεσι-

ών στις επιχειρήσεις μέσω του one stop 

shop

Άμεσα Διασύνδεση και 

παροχή online

6. On-line υπηρεσίες για τους πολίτες

- Δημιουργία μοναδικού portal συναλλα-

γής του πολίτη με τη Δ.Δ. (πχ ΥΠΕΣΔΔΑ)

Άμεσα Όλη η Δ.Δ.

- Δημιουργία μοναδικού call center και 

voice portal επικοινωνίας του πολίτη με 

τη Δ.Δ. (π.χ. ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ)

Άμεσα Όλη η Δ.Δ.

- Παροχή των βασικότερων υπηρεσιών 

(π.χ. 20) για τους πολίτες on-line μέσω 

των ΚΕΠ και του portal του ΥΠΕΣΔΔΑ

Πιλοτική ανάπτυξη 

on-line υπηρεσιών 

στις βασικές υπηρεσί-

ες. Μια τουλάχιστον 

on-line υπηρεσία σε 

κάθε δημόσια υπη-

ρεσία για απόκτηση 

εμπειρίας

Όλη η Δ.Δ.

- Γενίκευση της παροχής on-line υπηρεσι-

ών στους πολίτες

Άμεσα Όλη η Δ.Δ.

7. Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού 

– Μέτρηση αποτελεσμάτων
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- Καθορισμός υπεύθυνου πληροφορι-

ακών συστημάτων (Chief Information 

Officer) σε κάθε υπηρεσία

Άμεσα Διαρκής διαδι-

κασία

- Κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων 

σε τεχνολογίες πληροφορίας (ΤΠΕ) 

και επικοινωνίας των δημοσίων υπαλ-

λήλων – Σύνδεση εξέλιξης – αμοιβών 

– υπευθυνοτήτων με το αποτέλεσμα της 

κατάρτισης

Διαρκής διαδικασία Γενίκευση σε όλη 

τη Δ.Δ.

- Καθορισμός μεθοδολογίας μέτρησης 

των αποτελεσμάτων και πιλοτική εφαρ-

μογή συστημάτων μέτρησης

Άμεσα σε επιλεγμέ-

νες διαδικασίες

Πηγή: Εισήγηση προς την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ: “Οι επιπτώσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης στην ανταγωνιστικότητα — Προτάσεις για μια αποτελεσματική ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνηση στην 
Ελλάδα”, Β. Χρηστίδης— Γ. Καρανικολός, Νοέμβριος 2005

Νομοθεσία

• Εγκύκλιος 1048 / 2003 “Οροι και προϋποθέσεις υποβολής των ετήσιων Δη-
λώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά, στα Κέ-
ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών” (PDF 89KB) 

• Εγκύκλιος 1036 / 2001 “Όροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων 
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα”. (PDF 
82KB) 

• Εγκύκλιος 1055 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής 
δήλωσης Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα. (PDF 85KB) 

• Εγκύκλιος 1157 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων - 
ισοζυγίου του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 ΚΒΣ με χρήση ηλεκτρονικής μεθό-
δου επικοινωνίας (PDF 86KB) 

• Εγκύκλιος 1257 / 2001 Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων 
Φ.Π.Α. μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (Τaxisnet). (PDF 74KB) 

• Υπ. Απόφαση 1042252 / 2002 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με 
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν 
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βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (PDF 82KB) 

• Υπουργική Απόφαση 1014179/258/Α0012/ 2001 Όροι και προϋποθέ-
σεις υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με 
ηλεκτρονικά μέσα. (PDF 90KB)

5.2.3 Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Όλοι σχεδόν οι δημόσιοι φορείς διαθέτουν δικτυακό τόπο.

1. Σωστό

2. Λάθος

2. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω Internet συνήθως περιλαμβάνουν: 

1. πληροφορίες για τους δημόσιους φορείς, 

2. μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών 

3. κανένα από τα παραπάνω 

3. Μέσω του TAXISnet μπορείτε να διεκπεραιώσετε όλες τις διαδικασίες που απαι-
τούνται για την υποβολή: 

1. ΑΠΔ στο ΙΚΑ, 

2. φορολογικής δήλωσης, 

3. περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ,

4. το 1 και 2

5. το 1 και 3

6. το 2 και 3

4. Για να διεκπεραιώσετε συναλλαγές μέσω του Taxisnet δεν απαιτείται εγγραφή 
παρά μόνο εάν θέλετε να δείτε εάν χρωστάτε στην εφορία.

1. Σωστό

2. Λάθος

5. Τα έντυπα που υποβάλλονται μέσω Internet και καταχωρούνται στο Taxisnet 
είναι έγκυρα και δεν χρειάζονται να μεταβούμε στη ΔΥΟ για να υποβάλλουμε.

1. Σωστό

2. Λάθος
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5.3  Ηλεκτρονική Υποβολή Νέας Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος

Σκοπός Σκοπός της ενότητας αυτής αποτελεί η παρουσίαση και εκπαίδευση 

των εκπαιδευομένων σε διαδικασίες ηλεκτρονικής συναλλαγής με 

το δημόσιο. Οι παρουσιαζόμενες υπηρεσίες που οι εκπαιδευόμενοι 

θα εξοικειωθούν με τη χρήση τους θα είναι:

• υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα 

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την ενότητα αυτή είναι η δυ-

νατότητα:

• Υποβολής δηλώσεων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς 

να είναι απαραίτητη η παρουσία του φορολογουμένου στη 

Δ.Ο.Υ.

• Αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., λόγω της μειωμένης προσέλευ-

σης των πολιτών σε αυτές, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων.

• Υποβολής δηλώσεων σε 24ωρη βάση, 7 μέρες την εβδομάδα.

• Άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης του πολίτη και των 

επιχειρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα οφέλη αυτά αναλύονται στη συνέχεια σε επίπεδο γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και στάσεων για τους εκπαιδευόμενους.

Γνώσεις Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις διαδικασίες υποβολής ηλε-

κτρονικών φορολογικών δηλώσεων με την Εφορία και τα οφέλη 

που προκύπτουν.

Δεξιότητες Θα μάθουν να αποστέλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στην εφορία και 

να επικοινωνούν με αυτή προκειμένου να διευκολύνονται στις κα-

θημερινές τους διαδικασίες στην επιχειρήση.

Στάσεις Θα αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση εγγράφων ηλεκτρονικά, 

καθώς και τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρησιακών τους διαδι-

κασιών.

Λέξεις – κλειδιά TAXISnet, Φορολογική Δήλωση
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Σύντομη Περι-

γραφή Ενότητας 

και Υποενοτή-

των,

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί η διαδικασία υποβολής νέας φο-

ρολογικής δήλωσης μέσω του συστήματος TAXISnet.

Παραδείγματα 

και Εφαρμογές

Στο σχετικό παράρτημα παρουσιάζονται λεπτομέρειες που αφορούν 

την ενότητα αυτή.

Προτάσεις για 

περαιτέρω με-

λέτη

Όροι χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσε-

ων (παρατίθενται στα Παραρτήματα)

Νομοθεσία

• Εγκύκλιος 1048 / 2003 “Οροι και προϋποθέσεις υποβολής 

των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων ηλεκτρονικά, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών”.

• Εγκύκλιος 1036 / 2001 “Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με 

ηλεκτρονικά μέσα”. 

• Εγκύκλιος 1055 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα.

• Εγκύκλιος 1157 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 

ΚΒΣ με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

• Εγκύκλιος 1257 / 2001 Υποχρέωση υποβολής των πε-

ριοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου (Τaxisnet).

• Υπ. Απόφαση 1042252 / 2002 Υποβολή περιοδικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

(ΤAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

• Υπουργική Απόφαση 1014179/258/Α0012/ 2001 Όροι 

και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδή-

ματος Φυσικών Προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα. 

• Νόμος 3193/2003 Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Ηλεκτρονικές υπογραφές
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Προτεινόμενες 

ιστοσελίδες

TAXISnet: www.taxisnet.gr

ΓΓΠΣ: www.gsis.gr 

5.3.1 Εισαγωγή 

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσής σας, 
θα πρέπει να επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.taxisnet.gr/web και να διαβάσετε 
προσεκτικά τις τελευταίες ανακοινώσεις και διευκρινήσεις πριν προχωρήσετε. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μια φόρμα εγγραφής στο σύστημα 
(Οδηγός). Η φόρμα απαιτεί ορισμένες βασικές πληροφορίες, καθώς και την ηλε-
κτρονική διεύθυνση του ενδιαφερόμενου. Μετά την εγγραφή και την πιστοποίηση 
του ενδιαφερομένου αποστέλλεται απαντητικό e-mail με τον κωδικό χρήστη και το 
συνθηματικό του για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία. Η διαδικασία πιστο-
ποίησης διαρκεί από 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Τα στοιχεία που έχουν υποβλη-
θεί ελέγχονται και, εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητά τους, εκδίδεται ένας κωδικός 
χρήστη (username) και μια συνθηματική λέξη (password), τα οποία και αποστέλ-
λονται στο νέο χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που συμπληρώθη-
κε στην αίτηση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι κωδικοί ονόματος και τα συνθηματικά 
που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών για κάθε χρήστη είναι μοναδικά και 
προσωπικά. Ας δούμε αναλυτικά τη διαδικασία της εγγραφής στο σύστημα για τη 
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Η πρώτη σελίδα που βλέπετε μόλις συνδεθείτε στον κεντρικό κόμβο του TAXISnet 
σας πληροφορεί σχετικά με τις προθεσμίες που έχετε στη διάθεσή σας, καθώς και 
με στοιχεία ή ανακοινώνεις που πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη. Για να προχωρή-
σετε στην εγγραφή νέου χρήστη, επιλέξτε από την μπάρα επιλογών το link με την 
ονομασία «Εγγραφή». 

Η Υπηρεσία “Υποβολή Δηλώσεων Φ.Ε 2007”, που σχεδιάστηκε και αναπτύ-
χθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ απευθύνεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να υπο-
βάλει τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (E1) και τα συνυποβαλλόμενα Έντυπα 
Ε2, Ε3 οικονομικού έτους 2007, μέσω Διαδικτύου. 

• Η Είσοδος στην Υπηρεσία γίνεται με τη χρήση των Κωδικών πρόσβασης username 
και password που έχει λάβει ο ενδιαφερόμενος από το Taxisnet. 

• Από το μενού λειτουργιών έχετε τη δυνατότητα:
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- Να υποβάλετε τα Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 

- Να τα εκτυπώσετε μετά την οριστική υποβολή τους 

- Να εκτυπώσετε το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φ.Ε. 

- Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε την τρέχουσα κατάσταση των Εντύπων ( 
Δεν έχει υποβληθεί - Έχει αποθηκευτεί προσωρινά - Έχει υποβληθεί οριστικά ), 
τον Αριθμό, Ημερομηνία Καταχώρησης και, αφού αξιολογήσετε τη Λειτουργία 
της εφαρμογής, να υποβάλετε τις Προτάσεις σας για τη βελτίωση του Συστήμα-
τος 

• Κατά την διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων της δήλωσης, μπορείτε να κά-
νετε προσωρινή αποθήκευση και να συνεχίσετε αργότερα την ολοκλήρωσή της 
ώστε να την υποβάλετε οριστικά. 

• Κατά την υποβολή του εντύπου Ε1 γίνονται έλεγχοι ορθής συμπλήρωσης κωδι-
κών - ποσών. Σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης εμφανίζονται κόκκινες 
ενδείξεις στους αντίστοιχους πίνακες και κωδικούς της δήλωσης. Αφού συμβου-
λευθείτε την περιγραφή των λαθών στον πίνακα μηνυμάτων, μπορείτε να διορ-
θώσετε τα λανθασμένα στοιχεία και να υποβάλετε Οριστικά τη δήλωσή σας. 

• Για τη ορθότερη λειτουργία της Υπηρεσίας προτείνεται, ο υπολογιστής του ενδια-
φερομένου, να διαθέτει: 

- Internet Explorer έκδοσης 6 και άνω, 

- Ανάλυση οθόνης 800 x 600 με 65 χιλιάδες χρώματα και άνω 

- Adobe Acrobat Reader 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν πρέπει να υποβάλετε ταυτόχρονα πολλές δηλώσεις (ανοίγοντας 
παράλληλα 2 ή περισσότερα παράθυρα του browser). 
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5.3.2 Διαδικασία Εγγραφής

Για να εγγραφείτε για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά θα 
πρέπει αρχικά να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του TAXISnet. Συνεπώς, θα 
πρέπει να πληκτρολογήσετε στο πεδίο της Διεύθυνσης (Address), του προγράμμα-
τος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση: http://www.taxisnet.gr

Αφού εμφανιστεί η αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφορικών Συστημάτων, κάντε κλικ στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενδεχομένως να εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα προειδοποιεί ότι οι σε-
λίδες που θα εμφανιστούν στη συνέχεια θα είναι μέσω ασφαλούς σύνδεσης. Κάντε 
κλικ στο ΟΚ για να συνεχίσετε

Στην κεντρική σελίδα του Taxisnet κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή
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Στη συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα με τις πληροφορίες για την υπηρεσία TAXISnet, 
καθώς και το πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης που πρέπει να διέπει τη συνεργασία 
του πολίτη με το TAXISnet. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος της κάθετης γραμμής κύλι-
σης για να μεταβείτε στο τέλος της σελίδας.

Αφού μελετήσετε το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας και εφόσον το απο-
δέχεστε, κάντε κλικ στο πλήκτρο Συνέχεια που υπάρχει στο κάτω μέρος της οθόνης



74

Εξειδικευμένες  Εφαρμογές  Πληροφορικής  στις  Μικρές  Επιχειρήσεις

Στο επόμενο βήμα ζητείται να εισάγετε τον ΑΦΜ σας. Κάντε κλικ μέσα στο πλαί-
σιο κειμένου και πληκτρολογήστε το ΑΦΜ σας που πρέπει να έχει 9 ψηφία.

Κάντε κλικ στο Επόμενο για να συνεχίσετε.

Στο επόμενο βήμα ζητείται να επιλέξετε τύπο προσώπου (Φυσικό ή μη φυσικό). 
Κάντε την επιλογή σας έχοντας κατά νου ότι προς το παρόν η υπηρεσία ηλεκτρονι-
κής υποβολής δήλωσης εισοδήματος εξυπηρετεί μόνο φυσικά πρόσωπα.

Κάντε κλικ στο Επόμενο για να συνεχίσετε.
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Στη φόρμα που ακολουθεί ζητούνται τα φορολογικά σας στοιχεία, βάσει των 
οποίων θα πιστοποιηθείτε. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή συ-
μπλήρωση των στοιχείων καθώς θα συγκριθούν με τα στοιχεία που διαθέτει το Μη-
τρώο του συστήματος TAXIS. Μην ξεχάσετε να επιλέξετε και την υπηρεσία για την 
οποία θέλετε να εγγραφείτε.

Τα πεδία με το (*) είναι υποχρεωτικά.

Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των πεδίων, μετακινηθείτε στο κάτω μέ-
ρος της φόρμας όπου κάνοντας κλικ στο Επόμενο θα μεταφερθείτε στην επόμενη 
οθόνη του οδηγού εγγραφής.
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• Αν επιλέξετε το Προηγούμενο θα μεταφερθείτε στην προηγούμενη φόρμα του 
οδηγού εγγραφής

Στη φόρμα που ακολουθεί ζητούνται μερικά πρόσθετα στοιχεία για Δήλωση Εισο-
δήματος, βάσει των οποίων θα πιστοποιηθετε. Και εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων.

Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της φόρμας κάντε κλικ στο Τέλος για να υπο-
βληθεί η αίτηση εγγραφής.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής στο e-Εισόδη-
μα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κεντρική σελίδα για να επιστρέψετε στην κεντρική 
σελίδα του TAXISnet.
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Αν θέλετε να κάνετε και νέα εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα εγγραφή

Σε λίγες μέρες θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα ή με κάποιο επεξηγηματικό μήνυ-
μα αδυναμίας πιστοποίησης.

Στο Παράρτημα 7.3 περιγράφεται η διαδικασία υποβολής της φορολογικής δή-
λωσης ηλεκτρονικά.

5.3.3 Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Κατά την διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων της δήλωσης, μπορείτε να 
κάνετε προσωρινή αποθήκευση και να συνεχίσετε αργότερα την ολοκλήρωσή 
της ώστε να την υποβάλετε οριστικά.

1. Σωστό

2. Λάθος

2. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε1 γίνονται έλεγχοι ορθής συμπλήρωσης κωδι-
κών - ποσών. Σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης εμφανίζονται κόκκινες 
ενδείξεις στους αντίστοιχους πίνακες και κωδικούς της δήλωσης.

1. Σωστό

2. Λάθος

3. Μπορείτε να υποβάλετε ταυτόχρονα πολλές δηλώσεις (ανοίγοντας παράλληλα 
2 ή περισσότερα παράθυρα του browser.

1. Σωστό 

2. Λάθος

4. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην αίτηση εγγραφής διασταυρώνονται με τα 
στοιχεία που διαθέτει του Μητρώο του συστήματος του Taxisnet.

1. Σωστό

2. Λάθος
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5. Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια κατά την εγγραφή σας μπορείτε να βρείτε 
σχετική στον δικτυακό τόπο του Taxisnet.

1. Σωστό

2. Λάθος

6. Για την είσοδό σας στην Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των Κωδικών 
πρόσβασης username και password που έχει λάβει ο ενδιαφερόμενος από το 
Taxisnet. 

1. Σωστό

2. Λάθος

7. Η διαδικασία πιστοποίησης, κατά την εγγραφή σας, είναι:

1. άμεση, εκείνη τη στιγμή που υποβάλλατε το αίτημα,

2. μετά 3 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 

3. Κανένα από τα παραπάνω

8. Στο Taxisnet και ειδικότερα από το μενού λειτουργιών της «Υποβολής δηλώσε-
ων» έχετε τη δυνατότητα υποβολής μόνο:

1. του Ε1

2. του Ε9

3. όλα τα παραπάνω

4. κανένα από τα παραπάνω

5.4 Ηλεκτρονική Υποβολή Νέας Δήλωσης Φ.Π.Α.

Σκοπός Σκοπός της ενότητας αυτής αποτελεί η παρουσίαση και εκπαίδευση 

των εκπαιδευομένων σε διαδικασίες ηλεκτρονικής συναλλαγής με 

το δημόσιο. Οι παρουσιαζόμενες υπηρεσίες που οι εκπαιδευόμενοι 

θα εξοικειωθούν με τη χρήση τους θα είναι:

•  υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
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Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της ενότητας αυτής είναι η επιμόρ-

φωση της ομάδας στόχου σε τεχνολογίες ηλεκτρονικών συναλλα-

γών με πολλαπλά οφέλη για την καθημερινή τους συνδιαλλαγή με 

το δημόσιο. Τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την ενότητα αυτή 

είναι η δυνατότητα:

• Υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του φορολογουμένου 

στη Δ.Ο.Υ.

• Αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., λόγω της μειωμένης προσέλευ-

σης των πολιτών σε αυτές, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων.

 • Υποβολής δηλώσεων σε 24ωρη βάση, 7 μέρες την εβδομάδα.

• Άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης του πολίτη και των επιχει-

ρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα οφέλη αυτά αναλύονται στη συνέχεια σε επίπεδο γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και στάσεων για τους εκπαιδευόμενους.

Γνώσεις Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις διαδικασίες υποβολής ηλε-

κτρονικών δηλώσεων ΦΠΑ με την Εφορία και τα οφέλη που προ-

κύπτουν.

Δεξιότητες Θα μάθουν να αποστέλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις ΦΠΑ στην εφο-

ρία και να επικοινωνούν με αυτή προκειμένου να διευκολύνονται 

στις καθημερινές τους διαδικασίες στην επιχειρήση.

Στάσεις Θα αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση εγγράφων ηλεκτρονικά, 

καθώς και τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρησιακών τους διαδι-

κασιών.

Λέξεις – κλειδιά TAXISnet, Φ.Π.Α.

Σύντομη Περιγρα-

φή Ενότητας και 

Υποενοτήτων,

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί η διαδικασία υποβολής εκκαθα-

ριστικών ή/και περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλονται ηλε-

κτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.

Παραδείγματα και 

Εφαρμογές

Στο σχετικό παράρτημα παρουσιάζονται λεπτομέρειες που αφορούν 

την ενότητα αυτή.
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Προτάσεις για 

περαιτέρω μελέτη

Όροι χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσε-

ων (παρατίθενται στα Παραρτήματα)

Νομοθεσία

• Εγκύκλιος 1048 / 2003 “Οροι και προϋποθέσεις υποβολής 

των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων ηλεκτρονικά, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών”.

• Εγκύκλιος 1036 / 2001 “Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με 

ηλεκτρονικά μέσα”.

• Εγκύκλιος 1055 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα.

• Εγκύκλιος 1157 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 

ΚΒΣ με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

• Εγκύκλιος 1257 / 2001 Υποχρέωση υποβολής των πε-

ριοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου (Τaxisnet).

• Υπ. Απόφαση 1042252 / 2002 Υποβολή περιοδικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

(ΤAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

• Υπουργική Απόφαση 1014179/258/Α0012/ 2001 Όροι 

και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδή-

ματος Φυσικών Προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα. 

• Νόμος 3193/2003 Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Ηλεκτρονικές υπογραφές

Προτεινόμενες 

ιστοσελίδες

TAXISnet: www.taxisnet.gr

ΓΓΠΣ: www.gsis.gr 
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5.4.1 Εισαγωγή

Οι επιχειρήσεις και γενικότερα τα νομικά πρόσωπα απολαμβάνουν ήδη την ευ-
κολία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ωστόσο, πολλοί χρήστες και λογιστές αντι-
μετωπίζουν με σκεπτικισμό την όλη διαδικασία και αναθέτουν σε τρίτους την online 
συμπλήρωση. Στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό εξηγούνται τα σημεία – κλειδιά που 
πρέπει να έχετε υπόψη σας και να αποφασίζεται εάν θα τα αξιοποιήσετε ή όχι. 

Από τη στιγμή που θα εισάγετε στο σύστημα τους κωδικούς πιστοποίησης που 
έχετε λάβει από τη ΓΓΠΣ, θα δείτε σε μια οθόνη όλη τη δήλωση, η οποία περιλαμ-
βάνει στοιχεία που αφορούν στην επιχείρησή σας. Αυτό το κομμάτι περιέχει μόνο 
πεδία τα οποία επιλέγετε ή αποεπιλέγετε. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τίποτε 
άλλο πέραν της ημερομηνίας.

Το δεύτερο μέρος της δήλωσης περιλαμβάνει στοιχεία του υποκείμενου στο 
φόρο μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκπτώσεων. Τα στοιχεία της εται-
ρείας στο επάνω μέρος δεν αλλάζουν, ενώ στον πίνακα Β συμπληρώνετε ανάλογα 
τα πεδία με τους κωδικούς. Για να λάβετε βοήθεια για το τρέχον κομμάτι, πρέπει να 
κάνετε κλικ στον τίτλο του πίνακα. 

Το τρίτο μέρος αφορά ειδικούς λογαριασμούς, τα σύνολα και τον πίνακα εκκα-
θάρισης του φόρου. Σε αυτό το κομμάτι, και πριν ο λογιστής υποβάλλει τη δήλωση, 
θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του. Σημειωτέον ότι η φόρμα δε σας δίνει 
τη δυνατότητα προσωρινής φύλαξης ή offline συμπλήρωσης, ενώ δεν μπορεί να 
ανακληθεί μετά την υποβολή της. 

Αργότερα, μέσω του κυρίως μενού και της επιλογής «Υποβληθείσες Δηλώσεις», 
μπορείτε να προχωρήσετε σε επισκόπηση των καταχωρημένων δηλώσεων (εάν 
έχετε υποβάλει περισσότερες από μία, επιλέγετε ποια θέλετε να δείτε), ενώ ένας 
οδηγός θα σας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης των χρηστών για την ηλεκτρονική υπο-
βολή του Φ.Π.Α. είναι ίδια με τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής φορολογικής 
δήλωσης, όπως περιγράφτηκε στην προηγούμενη ενότητα. 

Οι επιλογές του χρήστη μετά την εισαγωγή του στο σύστημα είναι ενιαίες και για τις 
δύο υπηρεσίες (υποβολής δήλωσης ΦΠΑ ή φορολογικής δήλωσης). 

Μετά την είσοδό σας στο σύστημα θα δείτε αναλυτικά το μενού με τις επιλογές και 
επεξηγηματικό κείμενο για κάθε μία από αυτές. Για να προχωρήσετε σε μια καινούρ-
για δήλωση υποβολής ΦΠΑ, πατήστε στην επιλογή «Νέα Δήλωση». 
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Εάν από το παραπάνω μενού επιλέξετε «Στοιχεία Επικοινωνίας» θα σας εμφα-
νίσει το παρακάτω παράθυρο στο οποίο μπορείτε να δείτε το προφίλ σας και να 
τροποποιήσετε ορισμένα από τα στοιχεία σας, όπως τον μυστικό κωδικό εισόδου, 
το e-mail σας, κλπ.

Εάν έχετε υποβάλει δηλώσεις στο παρελθόν, τότε μπορείτε να επιλέξτε από την 
αρχική σελίδα την επιλογή «Προβολή Δηλώσεων» προκειμένου να τις ξαναδείτε. 
Προκειμένου να σας εμφανίσει τις δηλώσεις σας θα σας ζητηθεί, όπως φαίνεται 
στο επόμενο παράθυρο, να δηλώσετε εάν θέλετε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ ή 
κάποια άλλη δήλωση να σας εμφανίσει (π.χ. εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, κλπ.).
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Στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί «Επόμενο» θα σας εμφανίσει το επόμενο πα-
ράθυρο με τις δηλώσεις που έχετε έως τώρα. Εάν δεν υπάρχουν υποβληθείσες δη-
λώσεις θα σας εμφανίσει το μήνυμα «Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις».
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Πατώντας στα δεξιό πάνω μέρος του παραθύρου την επιλογή «Βοήθεια» μπορεί-
τε να πάρετε συμπληρωματική βοήθεια για τη συμπλήρωση της φόρμας. Μπορείτε 
επιπλέον, να αναζητήσετε βοήθεια στη βάση δεδομένων των χρηστών επιλέγοντας 
την επιλογή «Συχνές ερωτήσεις».

5.4.2 Ηλεκτρονική Υποβολή Νέας δήλωσης ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις και γενικότερα τα νομικά πρόσωπα απολαμβάνουν ήδη την ευκο-
λία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ωστόσο, πολλοί χρήστες και λογιστές αντιμετω-
πίζουν με σκεπτικισμό την όλη διαδικασία και αναθέτουν σε τρίτους την online συ-
μπλήρωση. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά βήματα που απαιτούνται 
για τη συμπλήρωση και υποβολή, ηλεκτρονικά, μιας νέας δήλωσης ΦΠΑ.

Από τη στιγμή που θα εισάγετε στο σύστημα τους κωδικούς πιστοποίησης που 
έχετε λάβει από τη ΓΓΠΣ, θα δείτε σε μια οθόνη όλη τη δήλωση, η οποία περιλαμ-
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βάνει τρεις πίνακες. Το πρώτο κομμάτι περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην 
επιχείρησή σας. Αυτό το κομμάτι περιέχει μόνο πεδία τα οποία επιλέγετε ή αποεπι-
λέγετε. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τίποτε άλλο πέραν της ημερομηνίας.

Το δεύτερο μέρος της δήλωσης περιλαμβάνει στοιχεία του υποκείμενου στο 
φόρο μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκπτώσεων. Τα στοιχεί της εται-
ρείας στο πάνω μέρος δεν αλλάζουν, ενώ στον πίνακα Β συμπληρώνετε ανάλογα 
τα πεδία με τους κωδικούς. Για να λάβετε βοήθεια για το τρέχον κομμάτι, πρέπει να 
πατήσετε στον τίτλο του πίνακα.

Το τρίτο μέρος αφορά ειδικούς λογαριασμούς, τα σύνολα και τον πίνακα εκκα-
θάρισης φόρου. Σε αυτό το κομμάτι, και πριν ο χρήστης υποβάλει θα πρέπει να 
συμπληρώσει τα στοιχεία του. Σημειωτέον, ότι η φόρμα δε σας δίνει τη δυνατότητα 
προσωρινής φύλαξης ή offline συμπλήρωσης, ενώ δεν μπορεί να ανακληθεί μετά 
την υποβολή της.
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Αργότερα, μέσω του κυρίως μενού και της επιλογής «Προβολή Δηλώσεων», 
μπορείτε να προχωρήσετε σε επισκόπηση των καταχωρημένων δηλώσεων, ενώ 
ένας οδηγός θα σας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

5.4.3 Διαδικασία Πληρωμής Φ.Π.Α. 

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων 
ΦΠΑ που υποβάλλονται μέσω του συστήματος TAXISnet, γίνεται σε Τράπεζες που 
έχουν συμβληθεί, μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ, με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. 

Πιο συγκεκριμένα, οι υποκείμενοι δίνουν στην Τράπεζα που συνεργάζονται εντο-
λή πληρωμής του ποσού ΦΠΑ που προέκυψε από την υποβολή της δήλωσης. Η 
εντολή αυτή μπορεί να δίνεται με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει η κάθε Τράπεζα 
στους πελάτες της για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η εντολή πληρωμής δίνεται οπο-
τεδήποτε εντός της περιόδου υποβολής, με καταληκτική ημερομηνία την 26η του 
επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία 
αφορά η δήλωση. 

Εάν η καταληκτική ημέρα είναι αργία, τότε αυτή μετατίθεται στην επομένη εργάσι-
μη ημέρα. Οι ημερομηνίες υποβολής-πληρωμής των δηλώσεων εμφανίζονται στον 
παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ Α’. 

Επίσης, με βάση την ΠΟΛ. 1054 / 2 Μαρτίου 2001 ισχύουν τα παρακάτω : 
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• Όταν το ποσό της εντολής πληρωμής είναι μικρότερο του οφειλομένου, η δήλω-
ση απορρίπτεται και το ποσό επιστρέφεται μέσω του τραπεζικού συστήματος στο 
λογαριασμό του υποκειμένου. 

• Όταν το ποσό της εντολής πληρωμής υπερβαίνει το οφειλόμενο, η δήλωση γί-
νεται δεκτή και επιστρέφεται το επιπλέον ποσό μέσω του τραπεζικού συστήματος 
στο λογαριασμό του υποκειμένου. 

• Όταν για το ποσό της εντολής πληρωμής δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση, 
τότε αυτό επιστρέφεται μέσω του τραπεζικού συστήματος στο λογαριασμό του 
υποκειμένου. 

• Όταν για τη δήλωση που έχει υποβληθεί μέσω TAXISnet δεν υπάρχει αντίστοιχη 
πληρωμή, τότε η δήλωση απορρίπτεται. 

• Στην περίπτωση διπλής υποβολής δήλωσης για την ίδια φορολογική περίοδο 
μέσω taxisnet και μέσω Δ.Ο.Υ., δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στην Δ.Ο.Υ. ενώ 
απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω taxisnet και το ποσό επιστρέφεται μέσω του 
τραπεζικού συστήματος στο λογαριασμό του υποκειμένου. 

Σε κάθε περίπτωση απόρριψης της δήλωσης μέσω TAXISnet, η δήλωση πρέπει 
να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. 

Στη διαδικασία πληρωμής Φ.Π.Α. συμμετέχουν -επί του παρόντος- τριάντα εννέα 
(39) Πιστωτικοί Οργανισμοί, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται όλες οι μεγάλες 
Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και αρκετές συνεταιριστικές. 

Οι υπόχρεοι καταβολής Φ.Π.Α. είναι σκόπιμο να επικοινωνούν με την Τράπεζα 
που τους ενδιαφέρει, προκειμένου να ενημερώνονται για τη συμμετοχή της ή όχι 
ση διαδικασία καθώς και για τους κατά περίπτωση προσφερόμενους τρόπους εξυ-
πηρέτησης (πληρωμή στο Υποκατάστημα, γραπτή επικοινωνία, internet banking, 
phone banking κ.λπ.). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παραπάνω διαδικασία υποβολής - πληρωμής όλων των Περιοδι-
κών Δηλώσεων ΦΠΑ, ισχύει ΜΟΝΟ όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μέσω TAXISnet.
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5.4.4 Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Μέσα από την ηλεκτρονική υποβολή του ΦΠΑ παρέχεται βοήθεια.

1. Σωστό

2. Λάθος

2. Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων 
ΦΠΑ που υποβάλλονται μέσω του συστήματος TAXISnet, γίνεται σε Τράπεζες 
που έχουν συμβληθεί, μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ, με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικο-
νομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή.

1. Σωστό

2. Λάθος

3. Στην περίπτωση διπλής υποβολής δήλωσης για την ίδια φορολογική περίοδο 
μέσω taxisnet και μέσω Δ.Ο.Υ., δεκτή γίνεται η υποβληθείσα μέσω taxisnet, ενώ 
απορρίπτεται η υποβληθείσα στην Δ.Ο.Υ.

1. Σωστό

2. Λάθος

4. Η παραπάνω διαδικασία υποβολής - πληρωμής όλων των Περιοδικών Δη-
λώσεων ΦΠΑ, ισχύει μόνο όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 
TAXISnet.

1. Σωστό

2. Λάθος

5. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης της δήλωσης μέσω TAXISnet, η δήλωση πρέπει 
να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

1. Σωστό

2. Λάθος
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5.5 Κ.Β.Σ. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών

Σκοπός Σκοπός της ενότητας αυτής αποτελεί η παρουσίαση και εκπαίδευση 

των εκπαιδευομένων σε διαδικασίες ηλεκτρονικής συναλλαγής με 

το δημόσιο. Οι παρουσιαζόμενες υπηρεσίες που οι εκπαιδευόμενοι 

θα εξοικειωθούν με τη χρήση τους θα είναι:

• υποβολή φορολογικών δηλώσεων

• υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

• υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-κατα-

ναλωτών μέσω Internet,

Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της ενότητας αυτής είναι η επιμόρ-

φωση της ομάδας στόχου σε τεχνολογίες ηλεκτρονικών συναλλα-

γών με πολλαπλά οφέλη για την καθημερινή τους συνδιαλλαγή με 

το δημόσιο. Τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την ενότητα αυτή 

είναι η δυνατότητα:

• Υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του φορο-

λογουμένου στη Δ.Ο.Υ.

• Αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., λόγω της μειωμένης προσέλευ-

σης των πολιτών σε αυτές, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων.

• Υποβολής δηλώσεων σε 24ωρη βάση, 7 μέρες την εβδομά-

δα.

• Άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης του πολίτη και των 

επιχειρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα οφέλη αυτά αναλύονται στη συνέχεια σε επίπεδο γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και στάσεων για τους εκπαιδευόμενους.

Γνώσεις Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις διαδικασίες υποβολής ηλε-

κτρονικών συγκεντρωτικών καταστάσεων με την Εφορία και τα 

οφέλη που προκύπτουν.
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Δεξιότητες Θα μάθουν να αποστέλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στην εφορία και 

να επικοινωνούν με αυτή προκειμένου να διευκολύνονται στις δια-

δικασίες της επιχειρήσης.

Στάσεις Θα αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση εγγράφων ηλεκτρονικά, 

καθώς και τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρησιακών τους διαδι-

κασιών.

Λέξεις – κλειδιά TAXISnet, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών

Σύντομη Περιγρα-

φή Ενότητας και 

Υποενοτήτων,

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί η διαδικασία προετοιμασίας και 

αποστολής, ηλεκτρονικά, συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών 

– προμηθευτών, μέσω του συστήματος TAXISnet.

Παραδείγματα και 

Εφαρμογές

Στο σχετικό παράρτημα παρουσιάζονται λεπτομέρειες που αφο-

ρούν την ενότητα αυτή.

Προτάσεις για 

περαιτέρω μελέτη

Όροι χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσε-

ων (παρατίθενται στα Παραρτήματα)

Νομοθεσία

• Εγκύκλιος 1048 / 2003 “Οροι και προϋποθέσεις υποβολής 

των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων ηλεκτρονικά, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών”.

• Εγκύκλιος 1036 / 2001 “Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με 

ηλεκτρονικά μέσα”. 

• Εγκύκλιος 1055 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα.

• Εγκύκλιος 1157 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 

ΚΒΣ με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

• Εγκύκλιος 1257 / 2001 Υποχρέωση υποβολής των 

περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου (Τaxisnet).
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• Υπ. Απόφαση 1042252 / 2002 Υποβολή περιοδικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

(ΤAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β΄ 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

• Υπουργική Απόφαση 1014179/258/Α0012/ 2001 

Όροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων Φορολογίας 

Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα. 

• Νόμος 3193/2003 Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Ηλεκτρονικές υπογραφές

Προτεινόμενες 

ιστοσελίδες

TAXISnet: www.taxisnet.gr

ΓΓΠΣ: www.gsis.gr 

5.5.1 Εισαγωγή

Μία άλλη προσφερόμενη ηλεκτρονική υπηρεσία από το TAXISnet είναι η υπο-
βολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών. Από το καλοκαίρι 
του 2006 καθορίστηκε υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών 
καταστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν για την υπηρεσία αυτή και 
να εγκαταστήσουν την ειδική εφαρμογή που διανέμεται δωρεάν από το δικτυακό 
τόπο του TAXISnet. 

Περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις απαιτήσεις του συστήμα-
τος μπορείτε να βρείτε στο τέλος του οδηγού, στα παραρτήματα.

5.5.2  Συμπλήρωση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων
Πελατών – Προμηθευτών

Με την έναρξη της εφαρμογής βλέπουμε την κεντρική οθόνη της εφαρμογής (Ει-
κόνα 1).
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Εικόνα 1 

Για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία εισαγωγής στοιχείων πρέπει να επιλέξουμε το 
μενού «Αρχείο» και στη συνέχεια «Νέο» (εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε εξ αρχής 
νέα κατάσταση πελατών – προμηθευτών) ή «Άνοιγμα» (εάν θέλουμε να ανοίξουμε 
και να κάνουμε αλλαγές σε κάποιο προϋπάρχον αρχείο).

 Δημιουργία νέας συγκεντρωτικής κατάστασης Πελατών - Προμηθευτών

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής επιλέγουμε το μενού «Αρχείο» και στη συνέ-
χεια «Νέο» (Εικόνα 2).

Εικόνα 2
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Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης (Εικόνα 3) και, εφόσον πατήσουμε «Ναι», 
εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής στοιχείων Συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών 
– προμηθευτών (Εικόνα 4).

Εικόνα 3

Εικόνα 4

• Αρχικά, εισάγουμε τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως ΔΟΥ, ΑΦΜ κ.τ.λ. κα-
θώς και το έτος που αφορούν τα στοιχεία (επάνω μέρος της οθόνης). 

• Στο πεδίο “Είδος Εγκατάστασης” εισάγουμε Ε αν πρόκειται συνολικά για την 
έδρα και τα υποκαταστήματα, 0 (μηδέν) αν πρόκειται μόνο για την έδρα, ή τον 
αριθμό εγκατάστασης μητρώου TAXIS αν πρόκειται για υποκατάστημα. Εάν δεν 
υπάρχουν υποκαταστήματα, τότε στο πεδίο “Είδος Εγκατάστασης” εισά-
γουμε Ε. 
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• Στη συνέχεια επιλέγουμε το είδος του αρχείου που θέλουμε να δημιουργήσουμε, 
δηλ. αν πρόκειται για αρχείο χρεωστικών τιμολογίων ή πιστωτικών υπολοίπων, 
πατώντας στην αντίστοιχη επιλογή.

• Τα πεδία «Αξία λιανικών πωλήσεων» και «Αξία συναλλαγών χωρίς υποχρέωση 
υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές» δεν συμπληρώνονται για συ-
ναλλαγές που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2006 και 2007. 

• Μπορούμε να προχωρήσουμε πλέον στην εισαγωγή στοιχείων τιμολογίων για 
πελάτες ή προμηθευτές, πατώντας την αντίστοιχη ετικέτα στο μέσον της οθόνης. 
Τα στοιχεία των αναλυτικών συναλλαγών εισάγονται στον πίνακα που καλύπτει 
το μεγαλύτερο τμήμα της οθόνης. Σημειώνουμε ότι και οι συναλλαγές με το Δη-
μόσιο γράφονται πλέον αναλυτικά, και όχι συγκεντρωτικά όπως συνέβαινε στο 
παρελθόν. 

• Στο πεδίο “ΥΠΟΧΡΕΟΣ” γράφουμε 0 αν ο αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέω-
ση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ή 1 αν δεν έχει. 

Μπορούμε να μετακινηθούμε μεταξύ των στηλών του πίνακα είτε με το ποντίκι, 
είτε πατώντας το πλήκτρο tab στο πληκτρολόγιό μας. Επάνω από τον πίνακα υπάρ-
χει μια σειρά από πλήκτρα μέσω της οποίας διαχειριζόμαστε τη λίστα των τιμολογί-
ων.

Με το πλήκτρο |< μεταφερόμαστε στο πρώτο τιμολόγιο που έχουμε εισάγει, με 
το πλήκτρο >| μεταφερόμαστε στο τελευταίο τιμολόγιο που έχουμε εισάγει, με το 
πλήκτρο + εισάγουμε μια νέα γραμμή στον πίνακα (για εισαγωγή νέου τιμολογίου), 
με το πλήκτρο – διαγράφουμε την τρέχουσα γραμμή (το επιλεγμένο τιμολόγιο), με 
το πλήκτρο \/ αποθηκεύουμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει στην τρέχουσα γραμ-
μή και με το πλήκτρο Χ ακυρώνουμε όποιες αλλαγές έχουμε κάνει στην τρέχουσα 
γραμμή.

Κατά την αποθήκευση ενός τιμολογίου γίνονται διάφοροι έλεγχοι ορθότητας. Σε 
περίπτωση που υπάρχει κάποιο σφάλμα εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους και η απο-
θήκευση σταματά (Εικόνα 5).
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Εικόνα 5

Στο κάτω μέρος της οθόνης του προγράμματος εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός 
εγγραφών (πελατών)  που έχουν περαστεί (αριστερά) καθώς και ο συνολικός αριθ-
μός τιμολογίων και η συνολική αξία αυτών (δεξιά).

Τέλος, πάνω από τον πίνακα υπάρχουν τα πλήκτρα «Αλφαβητική Ταξινόμηση», 
με το οποίο γίνεται αλφαβητική ταξινόμηση των πελατών με βάση την επωνυμία 
τους, και «Ταξινόμηση ανά ΑΦΜ», με το οποίο γίνεται ταξινόμηση των πελατών με 
βάση το ΑΦΜ τους.

Επεξεργασία υπάρχουσας συγκεντρωτικής κατάστασης Πελατών - Προ-
μηθευτών

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μπορούμε να ανοίξουμε και να επεξεργαστούμε 
ένα αρχείο συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών – προμηθευτών, το οποίο έχου-
με ήδη δημιουργήσει. Εφόσον το αρχείο δεν έχει δημιουργηθεί με την παρούσα 
εφαρμογή θα πρέπει να έχει κωδικοποίηση Windows. Δεν υποστηρίζονται αρχεία 
τα οποία έχουν αποθηκευτεί με κωδικοποίηση DOS ή UNIX.

Για να ανοίξουμε ένα αρχείο επιλέγουμε το μενού «Αρχείο» και στη συνέχεια 
«Άνοιγμα». Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο, όπου πρέπει να επιλέξουμε το αρχείο 
που θέλουμε να ανοίξουμε (Εικόνα 6).
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Εικόνα 6 

Επιλέγουμε το αρχείο που επιθυμούμε και πατάμε «Άνοιγμα». Εμφανίζεται η κε-
ντρική οθόνη της εφαρμογής συμπληρωμένη με τα στοιχεία που περιέχονται στο 
αρχείο. Μπορούμε πλέον να κάνουμε όποιες αλλαγές θέλουμε και στη συνέχεια να 
αποθηκεύσουμε ξανά το αρχείο.

Αποθήκευση αρχείου συστήματος συγκεντρωτικής κατάστασης
Πελατών - Προμηθευτών

Τα στοιχεία που έχουμε εισάγει αποθηκεύονται επιλέγοντας το μενού «Αρχείο» 
και στη συνέχεια «Αποθήκευση ως…».

Εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου μας ζητείται να επιλέξουμε το σημείο όπου 
θέλουμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο (Εικόνα 7). Εάν πρόκειται να υποβάλουμε 
το αρχείο σε ΔΟΥ, τότε το όνομά του θα πρέπει να είναι IL01 ή IL01.PIS (σε 
περίπτωση πιστωτικών υπολοίπων). Αν πρόκειται να υποβάλουμε το αρχείο μέσω 
διαδικτύου, τότε μπορούμε να δώσουμε οποιοδήποτε όνομα επιθυμούμε, αρκεί 
να μη χρησιμοποιήσουμε ελληνικούς χαρακτήρες. Αφού επιλέξουμε πατάμε 
«Αποθήκευση». Η συγκεντρωτική κατάσταση έχει πλέον αποθηκευτεί στο αρχείο 
που επιλέξαμε. Μπορούμε όποτε θέλουμε να ανοίξουμε το αρχείο με την εφαρμογή 
και να δούμε τα στοιχεία που περιέχει.

Προσοχή: Εάν κλείσουμε την εφαρμογή χωρίς να κάνουμε «Αποθήκευση ως…», 
όλες οι αλλαγές που έχουμε κάνει θα χαθούν.
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Εικόνα 7

Εκτύπωση συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών 

Για να εκτυπώσουμε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πηγαίνουμε στο μενού 
«Εκτύπωση» και επιλέγουμε την κατάσταση που θέλουμε να εκτυπώσουμε. Εμφα-
νίζεται ένα νέο παράθυρο με την προεπισκόπηση της εκτύπωσης. Για να εκτυπώ-
σουμε πατάμε το πλήκτρο «Εκτύπωση» (Εικόνα 8).

Εικόνα 8
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Συμπίεση (ZIP) αρχείου  

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να συμπιέσουμε ένα αρχείο της επιλογής μας. 
Επιλέγουμε το μενού «Εργαλεία» και «Δημιουργία συμπιεσμένου αρχείου (zip)». 
Ανοίγει ένα πρώτο παράθυρο όπου επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να συμπι-
έσουμε και πατάμε «Άνοιγμα». Στη συνέχεια ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο, όπου 
δίνουμε το όνομα  που θέλουμε να έχει το zip αρχείο και τον κατάλογο όπου θέ-
λουμε να αποθηκευτεί.

 Άλλες λειτουργίες 

• Μέσω του μενού «Εργαλεία»  «Εύρεση» μπορούμε να αναζητήσουμε εγγρα-
φές τιμολογίων με βάση το ΑΦΜ ή την Επωνυμία. Η αναζήτηση γίνεται για πελά-
τες ή για προμηθευτές, ανάλογα με το ποιος πίνακας είναι επιλεγμένος εκείνη τη 
στιγμή στην εφαρμογή. 

• Επιλέγοντας το μενού «Εργαλεία»  «Εισαγωγή στοιχείων από Excel» μπο-
ρούμε να εισάγουμε στοιχεία τιμολογίων πελατών ή προμηθευτών τα οποία είναι 
αποθηκευμένα σε φύλλο του Excel.Η εισαγωγή γίνεται ξεχωριστά για πελάτες ή 
προμηθευτές (δηλ. τα στοιχεία πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστά αρχεία Excel). 
Το αρχείο test.xls, το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο όπου έχει γίνει η εγκατάστα-
ση της εφαρμογής, δείχνει τη μορφή που πρέπει να έχει το αρχείο Excel. Σημειώ-
νεται ότι για να επιτευχθεί η εισαγωγή στοιχείων θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο 
το Microsoft Excel στον υπολογιστή σας.

• Μέσω του μενού «Εργαλεία»  «Δημιουργία συντόμευσης στην επιφ. Ερ-
γασίας» μπορούμε να δημιουργήσουμε συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας 
του υπολογιστή για την εκτέλεση της εφαρμογής.

• Επιλέγοντας το μενού «Εργαλεία»  «Σύνδεση με εξυπηρετητή ΓΓΠΣ» ανοί-
γει ο Internet Explorer (ή όποιο άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα υπάρχει στον υπολο-
γιστή μας) και μεταφερόμαστε στον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr).

• Επιλέγοντας το μενού «Εργαλεία»  «Ηλεκτρονική υποβολή αρχείου Συγκε-
ντρωτικής Κατάστασης» ανοίγει ο Internet Explorer (ή όποιο άλλο αντίστοιχο 
πρόγραμμα υπάρχει στον υπολογιστή μας) και μεταφερόμαστε στην ηλεκτρονική 
υπηρεσία υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών 
της ΓΓΠΣ.
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• Επιλέγοντας το μενού «Βοήθεια»  «Οδηγίες Εφαρμογής» ανοίγει ένα νέο 
παράθυρο με οδηγίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής.

5.5.3 Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Η υποβολή ηλεκτρονικά συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευ-
τών είναι υποχρεωτική.

1. Σωστό 
2. Λάθος

2. Ο επαγγελματίας συμπληρώνει τις καταστάσεις σε ειδική εφαρμογή που παρέχε-
ται από την Γ.Γ.Π.Σ.

1. Σωστό
2. Λάθος

3. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης ο χρήστης θα πρέπει να στείλει 
το αρχείο μέσω του Internet και μιας επιλογής που παρέχεται μόνο από τον δικτυ-
ακό τόπο του Taxisnet.

1. Σωστό
2. Λάθος

4. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση των καταστάσεων μέσω 
του προγράμματος καθώς δεν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου αυτών που συ-
μπληρώνουμε.

1. Σωστό
2. Λάθος

5. Μπορούμε να εκτυπώσουμε τις καταστάσεις προκειμένου πριν τις στείλουμε να 
ελέγξουμε τα όσα έχουμε γράψει.

1. Σωστό
2. Λάθος
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5.6 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΙΚΑ

Σκοπός Σκοπός του εγγράφου είναι να προδιαγράψει το περιεχόμενο και τα 

χαρακτηριστικά των μέσων υποβολής του αρχείου της Αναλυτικής 

Περιοδικής Δήλωσης που θα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορ-

φή καθώς και τη μορφή των  καταστάσεων που προσκομίζονται 

με αυτή.

Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της ενότητας αυτής είναι η εκ-

παίδευση της ομάδας στόχου στην χρησιμοποίηση των προσφε-

ρόμενων, από το ΙΚΑ, ηλεκτρονικών υπηρεσιών προκειμένου να 

ελαχιστοποιήσει το χρόνο και τον κόπο που απαιτεί η φυσική του 

παρουσία στο φορέα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του.

Γνώσεις Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις διαδικασίες υποβολής ηλε-

κτρονικών δηλώσεων με τον ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ) και τα οφέ-

λη που προκύπτουν.

Δεξιότητες Θα μάθουν να αποστέλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις ή/και να συ-

μπληρώνουν ηλεκτρονικά τα έντυπα που παρέχονται προκειμένου 

να τα σποτείλλουν στο φορέα.

Στάσεις Θα αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση εγγράφων ηλεκτρονικά, 

καθώς και τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρησιακών τους διαδι-

κασιών. Επίσης, η ενότητα αυτή θα βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο 

στην άντληση πληροφοριών ηλεκτρονικά και στην υιοθέτηση νέων 

μεθόδων επικοινωνίας γενικότερα με το φορέα.

Λέξεις – κλειδιά ΙΚΑ, ηλεκτρονικά έντυπα, ηλεκτρονική επικοινωνία

Σύντομη Περιγρα-

φή Ενότητας και 

Υποενοτήτων,

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες ηλεκτρονικών 

συναλλαγών με το ΙΚΑ και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από αυτό. 

Θα περιγραφούν τα ηλεκτρονικά έντυπα που μπορεί να υποβάλλει 

και την επικοινωνία που μπορεί να έχει με τον ασφαλιστικό φορέα.

Παραδείγματα και 

Εφαρμογές

Στο σχετικό παράρτημα παρουσιάζονται λεπτομέρειες που αφο-

ρούν την ενότητα αυτή.

Προτάσεις για 

περαιτέρω μελέτη

Υποβολή ή /και συμπλήρωση των εντύπων που παρέχονται ηλε-

κτρονικά από τον δικτυακό τόπο του ασφαλιστικού φορέα.

Προτεινόμενες 

ιστοσελίδες

ΙΚΑ: www.ika.gr
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5.6.1 Εισαγωγή

Το ΙΚΑ, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, ανταποκρινόμενος στις 
σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, υλοποιεί ένα πρόγραμμα εκσυγχρο-
νισμού της οργάνωσης και των διαδικασιών του υιοθετώντας τα επιτεύγματα της 
σύγχρονης τεχνολογίας, με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη.”

Ο χρήστης μπορεί μέσω του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ (http://www.ika.gr/) να 
υποβάλει την Αναλυτική Περιοδική του Δήλωση και να τυπώσει και να συμπληρώ-
σει πληθώρα εντύπων όπως:

• Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη 

• Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε Οικία 

• Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη 

• Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού 
σε Οικία) 

• Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου 

• Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου 

• Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη 

• Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχό-
ληση Προσωπικού σε Οικία) 

• Αίτηση - Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου 

• Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου 

• Βεβαίωση Εργοδότη 

• Αίτηση Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης 

• Δήλωση Διαφωνίας επί των Ασφαλιστικών Στοιχείων 

• Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης 

• Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Δημόσιου Έργου 

• Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής (με fax) 

• Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών 
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• Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου 

• Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένου 

• Αιτήσεις Συνταξιοδότησης κ.ά.

Επιπλέον, από το δικτυακό τόπο του ΙΚΑ μπορείτε να αντλήσετε μια σειρά από 
πληροφορίες που, διαφορετικά, θα απαιτούσε πολύ χρόνο για να λάβετε. Ας δούμε 
ενδεικτικά κάποιες από τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε 
μέσω Internet από το ΙΚΑ:

• τελευταία νέα: για παράδειγμα, οι τελευταίες προθεσμίες υποβολής Αναλυτικής 
Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), τα ανανεωμένα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιή-
σετε, κλπ

• απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις: για παράδειγμα, “ποια δικαιολογητικά απαιτού-
νται για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας;”, “πόσες ημέρες αναρρωτικής 
άδειας χορηγεί το ΙΚΑ;”, κλπ

• πληροφορίες για όλες τις προμήθειες του ΙΚΑ

• όλα τα έντυπα που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το ΙΚΑ: έντυπα για την 
ΑΠΔ, Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη, Αίτηση Απογραφής Άμεσα 
Ασφαλισμένου, κλπ

Τέλος, όπως θα δούμε παρακάτω, το ΙΚΑ σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε 
την ΑΠΔ εξ’ ολοκλήρου μέσω Internet, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθείτε από 
το γραφείο σας.

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν και να διευκολυνθούν από τις ηλεκτρονι-
κές συναλλαγές του ΙΚΑ;

Τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι ερ-
γοδότες, φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΜΕ και ΑΦΜ, οι ιδιώτες/
Κύριοι Οικοδομοτεχνικών Έργων που διαθέτουν μόνο ΑΜΟΕ και οι Εταιρίες χωρίς 
ΑΜΕ που δεν απασχολούν προσωπικό στην έδρα τους αλλά εκτελούν Οικοδομο-
τεχνικά Έργα (διαθέτουν δηλαδή μόνο ΑΜΟΕ).
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Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ;

Ο χρήστης πρέπει αρχικά, προκειμένου για ΑΠΔ, να εγγραφεί στην υπηρεσία μέσω 
της βασικής σελίδας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο χρήστης δίνει το e-mail 
του και το σύστημα του αποστέλλει έναν προσωρινό κωδικό για να ολοκληρώσει 
την εγγραφή του. Οι τελικοί προσωπικοί του κωδικοί (PIN και PUK) θα του αποστα-
λούν μέσω ταχυδρομείου. Όταν ο χρήστης αποκτήσει username και password για 
το σύστημα, μπορεί να συνδεθεί και να δει δηλώσεις που έχει ήδη υποβάλει αλλά 
και να εισαγάγει νέα δήλωση.

5.6.2 Εγγραφή –  Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Οι εργοδότες που έχουν υποχρέωση Ηλεκτρονικής Υποβολής της Αναλυτικής 
Περιοδικής Δήλωσης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν με δύο εναλλακτικούς 
τρόπους, είτε με μαγνητικό μέσο (δισκέτα ή CD) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ 
είτε μέσω διαδικτύου από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ika.gr. 

Για να αποκτήσει ένας εργοδότης τη δυνατότητα να κάνει χρήση των Ηλεκτρονι-
κών Υπηρεσιών προηγείται η Εγγραφή και Πιστοποίησή του: 

- Εγγραφή είναι η ηλεκτρονική αίτηση που γίνεται από τους εργοδότες προκει-
μένου να αποκτήσουν τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης (Username, 
PIN, PUK) για το ασφαλές σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. 

- Με τον όρο Πιστοποίηση εννοούμε τη διαδικασία ταύτισης των στοιχείων της 
αίτησης εγγραφής με αυτά που έχουν καταγραφεί στο μητρώο εργοδοτών που 
διατηρεί το ΙΚΑ και το οποίο ενημερώνεται από τις Δηλώσεις Απογραφής Ερ-
γοδοτών (και τα Έντυπα Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη Ε.Β.Σ.Ε. για παλαιούς 
εργοδότες). Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων αυτών λαμβάνετε απα-
ντητικό e-mail από την υπηρεσία μας με το οποίο ενημερώνεστε για το πρόβλη-
μα που έχει προκύψει και για τις επόμενες ενέργειές σας. 

Η διαδικασία εγγραφής-πιστοποίησης ολοκληρώνεται με τις ακόλουθες 
ενέργειες: 

Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε «ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και στη συνέχεια από το μενού που εμφανίζεται στο 
αριστερό μέρος της οθόνης «Εγγραφή». 
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Στη σελίδα που θα μεταβείτε βρίσκονται χρήσιμες οδηγίες για τη διαδικασία εγ-
γραφής και στο κάτω μέρος το πλήκτρο «Συνέχεια». 

Βήμα 1ο από 2 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να δηλωθεί η Διεύθυνση του Ηλεκτρονικού σας Τα-
χυδρομείου (e-mail) προκειμένου να σας αποσταλεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση, 
μήνυμα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α., με έναν προσωρινό κωδικό 
πρόσβασης καθώς και μια ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα σας οδηγήσει στην 
επόμενη προς συμπλήρωση οθόνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγρα-
φής. 

Η λανθασμένη συμπλήρωση του e-mail ή η τυχόν μη λειτουργία του θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την αδυναμία λήψης του μηνύματος με τον προσωρινό κωδικό και τις 
οδηγίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής, για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην πληκτρολόγησή του e-mail και να γίνει έλεγχος από 
πλευρά σας ως προς τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο e-mail που θα δηλωθεί σε αυτή τη φάση θα απο-
σταλούν σε επόμενη χρονική στιγμή με απαντητικά e-mails οι προσωπικοί κωδικοί 
πρόσβασης (Username, PIN, PUK), οπότε θα πρέπει να φροντίσετε το e-mail που 
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θα δηλώσετε να μη λαμβάνεται από άτομα τα οποία δεν επιθυμείτε να γνωρίζουν 
τέτοιου είδους πληροφορίες.

Μετά την αποστολή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) 
και μέσα στα επόμενα λεπτά θα λάβετε από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. 
ένα μήνυμα με τη παρακάτω μορφή:
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Βήμα 2ο από 2 

Για να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρει το μήνυμα επιλέξτε 
τη με το αριστερό πλήκτρο του mouse (αριστερό «κλικ» με το ποντίκι). Η διεύθυνση 
https://www.ika.gr/gr/secure/register/regstep2.cfm σας οδηγεί στην παρακά-
τω οθόνη:

Η αποστολή της προηγούμενης οθόνης συμπληρωμένη με το e-mail σας και τον 
προσωρινό κωδικό πρόσβασης οδηγεί σε επόμενη οθόνη όπου καλείστε να επιλέ-
ξετε ανάμεσα σε δύο τύπους εγγραφής: 

• Εγγραφή για υποβολή ΑΠΔ για: - Κοινές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπι-
κό - Εργοδότες που απασχολούν προσωπικό στην οικία τους 

• Εγγραφή για υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικού έργου για: - Ιδιώτες που εκτελούν 
οικοδομοτεχνικά έργα - Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό στην έδρα 
τους (δεν διαθέτουν ΑΜΕ) και εκτελούν οικοδομοτεχνικά έργα 

Σημείωση: Οι εγγεγραμμένοι εργοδότες της 1ης κατηγορίας, μπορούν με τους 
κωδικούς πρόσβασης που θα αποκτήσουν, να υποβάλλουν και ΑΠΔ για τυχόν οι-
κοδομοτεχνικά έργα που εκτελούν. 
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Εγγραφή για υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Επιλέγοντας τον πρώτο τύπο εγγραφής και πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» εμ-
φανίζεται οθόνη με τους δύο τύπους προσώπου (Φυσικό ή Μη Φυσικό). Μη φυ-
σικά πρόσωπα είναι όλες οι Κοινές Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμοί, 
Διαχειρίσεις κτιρίων κ.λ.π. ενώ Φυσικά πρόσωπα όλες οι ατομικές επιχειρήσεις.
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Εγγραφή Φυσικού Προσώπου

Τα στοιχεία που ζητούνται στην οθόνη εγγραφής φυσικού προσώπου είναι όλα 
υποχρεωτικά και είναι τα εξής: A.Μ.E., ΔΟY, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Τύπος ταυ-
τότητας (Αστυνομική ή άλλος τύπος για διαβατήριο κ.α.), Αριθμός ταυτότητας 
(καταχωρείτε συνεχόμενα το γράμμα και τα νούμερα χωρίς κενά ενδιάμεσα π.χ. 
Α654321), Οδός-Χωριό, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη-Περιοχή, Νομός, Τηλέφωνο.

Εγγραφή Μη Φυσικού Προσώπου
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Στην οθόνη εγγραφής μη φυσικού προσώπου τα στοιχεία είναι όλα υποχρεω-
τικά και είναι τα εξής: A.Μ.E., ΔΟY, ΑΦΜ, Επωνυμία, Οδός-Χωριό, Αριθμός, ΤΚ, 
Πόλη-Περιοχή, Νομός, Τηλέφωνο και τα Στοιχεία του Εκπροσώπου της Εταιρείας: 
Επώνυμο, Όνομα, Τύπος ταυτότητας (Αστυνομική ή άλλος τύπος για διαβατήριο 
κ.α.), Αριθμός ταυτότητας (καταχωρείτε συνεχόμενα το γράμμα και τα νούμερα χω-
ρίς κενά ενδιάμεσα π.χ. Ξ123456) 

Σημείωση: Κατά την εισαγωγή του 10ψήφιου Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) 
και του 9ψήφιου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) γίνεται έλεγχος εγκυρό-
τητας, οπότε εμφανίζεται λάθος σε περίπτωση πληκτρολόγησης μη έγκυρων αριθμών. 
Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία πατήστε το πλήκτρο «Εισαγωγή». Η επόμενη 
οθόνη επιβεβαίωσης της αποστολής σας ενημερώνει ότι η αίτηση για την εγγραφή 
σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ καταχωρήθηκε με επιτυχία. 

Με έναν Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) μπορεί να γίνει μία και μόνο εγ-
γραφή. Εάν γίνει προσπάθεια καταχώρησης και δεύτερης εγγραφής εμφανίζεται 
μήνυμα που αναφέρει ότι ο Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) υπάρχει ήδη. Σε 
αυτήν την περίπτωση, είτε έχετε ξανακάνει αίτηση εγγραφής στο παρελθόν, είτε έχε-
τε πληκτρολογήσει λάθος τον Α.Μ.Ε. (και ταυτίστηκε με ήδη καταχωρημένο) οπότε 
επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη και τον μεταβάλλετε. 

Αφού ολοκληρωθεί η αίτηση εγγραφής σας με επιτυχία και μετά την ολοκλήρω-
ση της ταυτοποίησης των στοιχείων της εγγραφής σας με το Μητρώο Εργοδοτών 
(πιστοποίηση), θα σας αποσταλούν με απαντητικά e-mails οι προσωπικοί κωδικοί 
πρόσβασης. Σε πρώτη φάση θα σταλεί ο κωδικός χρήστη (Username) και σε δεύτε-
ρη φάση και σε σύντομο χρονικό διάστημα με νέο απαντητικό e-mail ο προσωπικός 
κωδικός πρόσβασης (PIN) και ο κωδικός μεταβολής στοιχείων και επικοινωνίας με 
το ΙΚΑ (PUK). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονικό διάστημα που απαιτούν οι διαδικασίες πι-
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στοποίησης της εγγραφής και αποστολής των κωδικών πρόσβασης, ανέρχεται σε 
20 τουλάχιστον ημέρες. Συνεπώς κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι την 
παραλαβή των κωδικών, θα πρέπει πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας 
(ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε.), να υποβάλλονται οι Α.Π.Δ. στο αρμό-
διο Υποκ/μα ΙΚΑ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπρόθεσμη υποβολή τους. 

Εγγραφή για υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων 
Για εγγραφή υποβολής ΑΠΔ οικοδομοτεχνικού έργου για Ιδιώτες που εκτελούν 

οικοδομοτεχνικά έργα ή Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό στην έδρα 
τους (δεν διαθέτουν ΑΜΕ) και εκτελούν οικοδομοτεχνικά έργα, επιλέγετε τον δεύ-
τερο τύπο εγγραφής.

Τα στοιχεία που ζητούνται στην οθόνη εγγραφής οικοδομοτεχνικού έργου είναι τα 
στοιχεία του φυσικού προσώπου ή τα στοιχεία του εκπροσώπου της οικοδομοτε-
χνικής εταιρείας. Τα πεδία είναι όλα υποχρεωτικά και είναι τα εξής: ΔΟY, ΑΦΜ (του 
φυσικού προσώπου ή της εταιρείας στην περίπτωση εταιρείας), Επώνυμο, Όνομα, 
Όνομα Πατρός, Τύπος ταυτότητας (Αστυνομική ή άλλος τύπος για διαβατήριο κ.α.), 
Αριθμός ταυτότητας (καταχωρείτε συνεχόμενα το γράμμα και τα νούμερα χωρίς 
κενά ενδιάμεσα π.χ. Α654321), Οδός-Χωριό, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη-Περιοχή, Νο-
μός, Τηλέφωνο.
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Με έναν Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) μπορεί να γίνει μία και μόνο 
εγγραφή. Εάν γίνει προσπάθεια καταχώρησης και δεύτερης εγγραφής εμφανίζε-
ται μήνυμα που αναφέρει ότι ο Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) υπάρχει 
ήδη. Σε αυτήν την περίπτωση, είτε έχετε ξανακάνει αίτηση εγγραφής στο παρελθόν, 
είτε έχετε πληκτρολογήσει λάθος τον Α.Φ.Μ. (και ταυτίστηκε με ήδη καταχωρημέ-
νο) οπότε επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη και τον μεταβάλλετε.

Αφού ολοκληρωθεί η αίτηση εγγραφής σας με επιτυχία και μετά την ολοκλήρωση 
της επεξεργασίας των στοιχείων της, θα σας αποσταλούν με απαντητικά e-mails 
οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης. Σε πρώτη φάση θα σταλεί ο κωδικός χρήστη 
(Username) και σε δεύτερη φάση και σε σύντομο χρονικό διάστημα με νέο απα-
ντητικό e-mail ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης (PIN) και ο κωδικός μεταβολής 
στοιχείων και επικοινωνίας με το ΙΚΑ (PUK). 
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Προστασία των διακινούμενων στοιχείων 
Οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ 

προστατεύονται με κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Για λόγους 
ασφαλούς λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υποβολής Α.Π.Δ., οι κωδικοί ονόματος 
και τα συνθηματικά (PIN, PUK) που εκδίδονται από το ΙΚΑ για κάθε χρήστη είναι 
μοναδικοί και προσωπικοί για αυτόν. Κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στις Ηλε-
κτρονικές Υπηρεσίες είναι υπεύθυνη για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής 
Δήλωσης (ΑΠΔ) που πραγματοποιείται με χρήση του κωδικού της και του συνθημα-
τικού. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο εργοδότης αποφασίσει με δική του 
ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τον κωδικό και το συνθηματικό στο Φοροτέ-
χνη ή Λογιστή μέσω του οποίου διενεργεί τις ηλεκτρονικές ΑΠΔ. Σημειώνεται ότι το 
PIN μπορείτε να το αλλάζετε όποτε επιθυμείτε. Σε περίπτωση απώλειας του PUK ή 
μη ηθελημένης γνωστοποίησης του σε τρίτους θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την 
υπηρεσία παρακολούθησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-mail: info@ika.gr).

5.6.3 Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Μπορώ να καταβάλλω ασφαλιστικές εισφορές μέσω Internet.

1. Σωστό 
2. Λάθος

2. Οι εργοδότες που έχουν υποχρέωση Ηλεκτρονικής Υποβολής της Αναλυτικής 
Περιοδικής Δήλωσης έχουν τη δυνατότητα να την υποβάλλουν 

1. με μαγνητικό μέσο (δισκέτα ή CD) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ 
2. μέσω διαδικτύου από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΚΑ
3. Όλα τα παραπάνω 
4. Κανένα από τα παραπάνω

3. Για να πάρει κάποιος όλα τα έντυπα που απαιτούνται για τις συναλλαγές με το ΙΚΑ 
ο μόνος τρόπος είναι να μεταβεί σε ένα υποκατάστημα. Ηλεκτρονικά προσφέρο-
νται μόνο ορισμένα από αυτά.

1. Σωστό
2. Λάθος
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4. Για να αποκτήσει ένας εργοδότης τη δυνατότητα να κάνει χρήση των Ηλεκτρο-
νικών Υπηρεσιών δεν απαιτείται εγγραφή αλλά μόνο το ΑΦΜ του και τα στοιχεία 
της επιχείρησης.

1. Σωστό
2. Λάθος

5. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρονται μόνο για τα Νομικά πρόσωπα και όχι 
για τα Φυσικά πρόσωπα.

1. Σωστό
2. Λάθος

6. Οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ 
προστατεύονται με κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα.

1. Σωστό
2. Λάθος

5.7 ΙΚΑ: Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

Σκοπός Σκοπός της ενότητας αυτής αποτελεί η παρουσίαση και εκπαίδευ-

ση των εκπαιδευομένων σε διαδικασίες ηλεκτρονικής συναλλαγής 

με το ΙΚΑ. Οι παρουσιαζόμενες υπηρεσίες που οι εκπαιδευόμενοι 

θα εξοικειωθούν με τη χρήση τους θα είναι:

• υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

• υποβολή ηλεκτρονικών εντύπων που προσφέρονται από το 

φορέα

• ενημέρωση, πληροφόρηση από τον δικτυακό τόπο του φορέα.

Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της ενότητας αυτής είναι η επιμόρ-

φωση της ομάδας στόχου σε τεχνολογίες ηλεκτρονικών συναλ-

λαγών με πολλαπλά οφέλη για τη συνδιαλλαγή τους με το ΙΚΑ. 

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την ενότητα αυτή είναι η δυ-

νατότητα:
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• να γνωρίζουν τις διαδικασίες ενσωμάτωσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, όπως επίσης και τον τρόπο εφαρμογής τους στην 

επιχειρηματική πραγματικότητα,

• να μάθουν τις διάφορες μεθόδους επικοινωνίας, συναλλαγών 

και ανταλλαγής πληροφοριών που προσφέρονται στο ευρύτε-

ρο πλαίσιο του e-επιχειρείν,

• να αξιοποιούν τις πληροφορίες στο διαδίκτυο,

• να μάθουν να αναζητούν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει 

και τις διαδικασίες που αυτή συνεπάγεται

Τα οφέλη αυτά αναλύονται στη συνέχεια σε επίπεδο γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και στάσεων για τους εκπαιδευόμενους.

Γνώσεις Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις διαδικασίες υποβολής ηλε-

κτρονικών δηλώσεων με τον ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ) και τα οφέ-

λη που προκύπτουν. Θα μάθουν να οργανώνουν την εργασία τους 

και να αξιοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται από το φορέα 

ηλεκτρονικά.

Δεξιότητες Θα μάθουν να αποστέλουν ηλεκτρονικά ΑΠΔ χρησιμοποιώντας την 

εφαρμογή που παρέχει ο φορέας προκειμένου να τις αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά σε αυτόν. Επίσης, να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλή-

ματα και να ελαχιστοποιούν τις εκσυγχρονίζουν τις επιχειρησιακές 

τους δραστηριότητες (μειώνοντας το κόστος και το χρόνο μετακί-

νησης) μέσω της ηλεκτρονικής συναλλαγής με το φορέα.

Στάσεις Θα αποκτήσουν εμπειρία στη συμπλήρωση της ΑΠΔ μέσω της κα-

τάλληλης εφαρμογής και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που 

ανακύπτουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και online βοή-

θειας που παρέχεται.

Λέξεις – κλειδιά ΙΚΑ, ΑΠΔ, εφαρμογή ΑΠΔ, ηλεκτρονική επικοινωνία

Σύντομη Περιγρα-

φή Ενότητας και 

Υποενοτήτων,

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες ηλεκτρονικών 

συναλλαγών με το ΙΚΑ όσον αφορά τις ΑΠΔ, τη διόρθωση αυτών 

και την αποστολή στο φορέα ηλεκτρονικά.

Παραδείγματα και 

Εφαρμογές

Στο σχετικό παράρτημα παρουσιάζονται λεπτομέρειες που αφο-

ρούν την ενότητα αυτή.
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Προτάσεις για 

περαιτέρω μελέτη

Υποβολή ή /και συμπλήρωση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλω-

σης ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης εφαρμογής και αποστολή αυ-

τής από τον δικτυακό τόπο του ασφαλιστικού φορέα.

Προτεινόμενες 

ιστοσελίδες

ΙΚΑ: www.ika.gr

5.7.1 Εισαγωγή

Στο πλαίσιο του e-government, μία από τις υπηρεσίες που εκσυγχρονίστηκαν, 
επιτρέποντας στους Έλληνες πολίτες να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους μέσω 
του Internet, είναι και η αποστολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του 
ΙΚΑ. 

Μέχρι τώρα μια εταιρεία έπρεπε να αποστέλλει την ΑΠΔ στο ΙΚΑ σε δισκέτα. 
Πλέον, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, το Ίδρυμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία 
μέσω του Internet και συγκεκριμένα μέσα από το site του ιδρύματος στη διεύθυνση 
www.ika.gr.

Για να έχετε πρόσβαση στην online υπηρεσία ενημέρωσης και αποστολής της 
ΑΠΔ, θα πρέπει να γίνετε μέλη. Μέσα από το site, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Εγ-
γραφή», δίνετε τη διεύθυνση e-mail σας, όπου και θα σας αποσταλεί από το ΙΚΑ 
ένας προσωρινός κωδικός πρόσβασης και το Link για να συνεχίσετε τη διαδικασία 
εγγραφής. Εκεί συμπληρώνετε τα πλήρη στοιχεία σας. Το ΙΚΑ στη συνέχεια απο-
στέλλει ταχυδρομικά (με courier) τον κωδικό πρόσβασης (PIN) και τον κωδικό μετα-
βολής στοιχείων και επικοινωνίας (PUK), ενώ, ταυτόχρονα, μέσω e-mail αποστέλ-
λεται και το user name. Μόλις λάβετε το PIN και το PUK, συνίσταται η αλλαγή τους 
για την εύκολη απομνημόνευσή τους, αλλά και για προφανείς λόγους ασφάλειας.  

Σκοπός της ενότητας είναι να προδιαγράψει το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά 
των μέσων υποβολής του αρχείου της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης που θα 
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και τη μορφή των  καταστάσεων που 
προσκομίζονται με αυτή.
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5.7.2 Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

Μέσω του Ειδικού Λογισμικού «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ» έχετε τις 
ακόλουθες επιλογές :

• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Κοινών Επιχειρήσεων

• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Κοινών Επιχειρήσεων (Με στοιχεία προηγούμενης   
περιόδου)

• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικών Έργων

• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικών Έργων (Με στοιχεία προηγού-
μενης περιόδου)

Σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες επιλογές, εισάγετε τα στοιχεία της επιχείρησης 
και τα μισθολογικά στοιχεία που αφορούν τους εργαζόμενους που απασχολείτε.

Οι επιλογές «Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Κοινών Επιχειρήσεων (Με στοιχεία 
προηγούμενης Περιόδου» και «Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικών 
Έργων (Με στοιχεία προηγούμενης περιόδου)», σας δίνουν τη δυνατότητα να χρη-
σιμοποιήσετε στην τρέχουσα δήλωση τα μισθολογικά στοιχεία που δηλώσατε στην 
προηγούμενη περίοδο.

Σας παρέχονται οι εξής δυνατότητες :

• Αποθήκευση των στοιχείων που εισάγετε.

• Διόρθωση των στοιχείων που έχετε αποθηκεύσει.

• Εκτύπωση των στοιχείων που έχετε αποθηκεύσει.

• Εκτύπωση του συνοδευτικού εντύπου Α.Π.Δ.

• Δημιουργία αρχείου που περιέχει το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποθηκεύσει.

Με το αρχείο που δημιουργείτε, έχετε τη δυνατότητα υποβολής της Α.Π.Δ. (Κοι-
νών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων) :

• μέσω μαγνητικού μέσου (Δισκέτα ή CD) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ.
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• μέσω της διαδικασίας Φόρτωσης Αρχείου - Upload (Internet).

Αναλυτικότερα

• Επιλέγετε μία εκ των τεσσάρων βασικών επιλογών.

• Εισάγετε την ημερομηνία περιόδου.

5.7.3 Λειτουργίες Οθονών

Αποτελείται από δύο κύριες οθόνες:

• Εισαγωγή Στοιχείων Εργοδότη

• Εισαγωγή Στοιχείων Εργαζομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Επιλέγετε Τύπο Δήλωσης (01-Κανονική, 02-Έκτακτη ή 03-Επανυποβολή).

Εισάγετε τα Στοιχεία του Εργοδότη. Πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση, αποθηκεύ-
ονται τα στοιχεία που εισάγατε και ενεργοποιούνται οι εξής επιλογές :

1. Δημιουργία Αρχείου: Δημιουργείται το αρχείο που περιέχει το σύνολο των 
εγγραφών της Α.Π.Δ. που έχετε αποθηκεύσει. Επιλέγετε τον κατάλογο στον 
οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ονομασία των αρχείων έχει ως εξής: 

α) Τα αρχεία που περιέχουν  Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεσων ονομάζονται CSLxx 
(όπου xx=αύξων αριθμός αρχείου) και 

β)Τα αρχεία που περιέχουν Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων ονομάζονται 
CSCxx (όπου xx=αύξων αριθμός αρχείου). 

Κάθε αρχείο αντιστοιχεί σε μία δισκέτα. Σε περίπτωση που τα δεδομένα κατα-
λαμβάνουν χωρητικότητα μεγαλύτερη από αυτή μιας δισκέτας, το πρόγραμμα 
δημιουργεί και δεύτερο αρχείο. 

2. Εκτύπωση Συγκεντρωτικού: Εκτυπώνεται το συνοδευτικό έντυπο Α.Π.Δ.

3. Εκτύπωση Στοιχείων: Εκτυπώνονται τα στοιχεία που έχετε αποθηκεύσει. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να είναι σωστή η μορφή της εκτύπωσης θα πρέπει στα Regional 
Settings (Τοπικές Ρυθμίσεις) η επιλογή της γλώσσας να είναι «Greek» (Ελλη-
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νικά) και στο μενού Number (Αριθμοί) το Decimal Symbol (Υποδιαστολή) να 
είναι το σύμβολο «,» , το No. Of digits after decimal (πλήθος δεκαδικών ψηφί-
ων) να είναι «2», το Digit grouping symbol (σύμβολο ομαδοποίησης ψηφίων) 
να είναι «.» και το Number of digits in group να είναι «3».

4. Εισαγωγή Εργαζομένων: Μετάβαση στην οθόνη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡ-
ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

5. Διόρθωση: Έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιοδήποτε από τα Στοιχεία 
Εργοδότη που έχετε ήδη αποθηκεύσει.

6. Έξοδος: Επιστροφή στο βασικό μενού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Εισάγετε τα μισθολογικά στοιχεία για κάθε εργαζόμενο.

1. Αποθήκευση: Αφού εισάγετε τα ζητούμενα στοιχεία, πατώντας το πλήκτρο 
Αποθήκευση ολοκληρώνεται η εγγραφή των μισθολογικών στοιχείων για τον 
συγκεκριμένο εργαζόμενο. (Αν θέλετε να εισάγετε νέα εγγραφή για τον ίδιο ερ-
γαζόμενο αλλάζετε μόνο τα στοιχεία που επιθυμείτε και πατάτε ξανά το πλήκτρο 
Αποθήκευση).

2. Καθαρισμός Πεδίων: Επανέρχεται η οθόνη στην αρχική της μορφή (χωρίς 
να χάνονται τα στοιχεία που αποθηκεύσατε) και είστε σε θέση να εισάγετε νέα 
εγγραφή.

3. Ακύρωση: Βλέπετε τα στοιχεία που εισάγατε. Πατώντας το πλήκτρο Ακύρωση 
αλλάζει το μενού των πλήκτρων και έχετε τις εξής επιλογές :

• Διόρθωση: Έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιοδήποτε στοιχείο της 
συγκεκριμένης εγγραφής.

• Νέα Εγγραφή: Δημιουργία νέας εγγραφής.

• Διαγραφή: Διαγραφή της συγκεκριμένης εγγραφής.

• Ευρετήριο: Αναζήτηση εγγραφής που έχετε ήδη αποθηκεύσει.

• Επιστροφή: Επιστροφή στην οθόνη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
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5.7.4 Πρόγραμμα ελέγχου αρχείου υποβολής Α.Π.Δ.

Σας παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου του αρχείου υποβολής Α.Π.Δ.

 Αναλυτικότερα:
1. Επιλέγετε το αρχείο υποβολής Α.Π.Δ. που επιθυμείτε να ελέγξετε.

2. Επιλέγετε τον τύπο δήλωσης που περιέχει το αρχείο (Α.Π.Δ. κοινής επιχείρη-
σης ή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων).

3. Πατώντας το πλήκτρο «Έλεγχος ορθότητας» πραγματοποιείται ο έλεγχος του 
αρχείου.

4. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του αρχείου και δεν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα, 
εμφανίζεται μήνυμα «Το αρχείο δεν έχει λάθη!». 

Στην περίπτωση που εντοπιστούν λάθη, εμφανίζεται μήνυμα που εξηγεί ακριβώς 
που εντοπίστηκαν και ποιο είναι το λάθος.

5.7.5 Παρουσίαση Προγράμματος Διαχείρισης Α.Π.Δ.

Έχοντας εγκαταστήσει το πρόγραμμα διαχείρισης Α.Π.Δ. το ανοίγετε από τον υπο-
λογιστή σας και αμέσως εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί «Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Κοινών Επιχει-
ρήσεων». Το παράθυρο που εμφανίζεται είναι το ακόλουθο.
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Στο παράθυρο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει την περίοδο για την οποία θα 
συμπληρώσει την Α.Π.Δ. Συμπληρώνοντας την περίοδο πατήστε στο κουμπί ΟΚ. 
Στο επόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί συμπληρώνουμε τα στοιχεία στα κενά 
πεδία της φόρμας.

Έχοντας συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία και πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση» 
εμφανίζεται ένα παράθυρο που μας επιβεβαιώνει ότι η αποθήκευση ήτανε επιτυχής.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποθήκευσης εμφανίζεται το παρακάτω πα-
ράθυρο στο οποίο ενεργοποιούνται όλα τα κουμπιά στο κάτω μέρος της φόρμας.
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Το κουμπί «Δημιουργία Αρχείου» εάν το επιλέξετε θα αποθήκευση το Α.Π.Δ. στον 
κατάλογο που θα προσδιορίσουμε. 

Το κουμπί «Εκτύπωση Συγκεντρωτικού» θα εκτυπώσει την συγκεντρωτική φόρμα 
του Α.Π.Δ..

Το κουμπί «Εκτύπωση Στοιχείων» θα εκτυπώσει τα στοιχεία όλων των εργαζομέ-
νων.

Το κουμπί «Εισαγωγή Εργαζομένων» θα εμφανίσει μία νέα φόρμα εισαγωγής στοι-
χείων εργαζομένων.

Το κουμπί «Διόρθωση» σας επιτρέπει να κάνετε διόρθωση στη φόρμα εισαγωγής 
στοιχείων του εργοδότη.

Πατώντας το κουμπί «Εισαγωγή Εργαζομένων» συμπληρώνετε τα κενά πεδία με 
τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου. Όταν ολοκληρώσετε τη φόρμα πατήστε αποθή-
κευση. Για να συμπληρώσετε τα στοιχεία περισσοτέρων εργαζομένων θα πρέπει να 
πατήσετε στο παρακάτω παράθυρο το κουμπί «Καθαρισμός πεδίων».
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Όταν εισαχθούν τα στοιχεία περισσότερων του ενός εργαζομένων, ενεργοποι-
ούνται τα κουμπιά με τα βελάκια με τα οποία ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί από 
εργαζόμενο σε εργαζόμενο.

5.7.6 Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Η ΑΠΔ μπορεί να υποβληθεί εξ’ ολοκλήρου μέσω Internet.

1. Σωστό
2. Λάθος 

2. Για την συμπλήρωση της ΑΠΔ παρέχεται από το ΙΚΑ ειδικό λογισμικό.

1. Σωστό
2. Λάθος

3. Κατά την καταχώρηση στοιχείων στο πρόγραμμα θα πρέπει να είμαστε πολύ προ-
σεκτικοί καθώς δεν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου, λόγω και της πολυπλοκότη-
τας της δήλωσης

1. Σωστό
2. Λάθος 
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4. Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διόρθωση 
από το πρόγραμμα παρά μόνο κατόπιν έγκρισης από το ΙΚΑ και παροχής κατάλ-
ληλου κωδικού.

1. Σωστό
2. Λάθος 

5. Έχοντας  ολοκληρώσει τη συμπλήρωση της ΑΠΔ μπορούμε να την κάνουμε 
Upload μέσω Internet. 

1. Σωστό
2. Λάθος 

5.8  Πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται
από τα ΚΕΠ

Σκοπός Σκοπός της ενότητας αυτής αποτελεί η παρουσίαση στους εκπαι-

δευόμενους και ειδικότερα στον κάθε πολίτη, των δυνατοτήτων 

που έχουν μέσω των ΚΕΠ για έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά 

με τις διαδικασίες που ισχύουν για την παροχή συγκεκριμένων υπη-

ρεσιών του δημοσίου, αλλά και να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 

μεγάλο μέρος των υπηρεσιών αυτών. 

Ταυτόχρονα, στόχος είναι ο εκπαιδευόμενο να διευκολυνθεί στις 

συναλλαγές του με το Δημόσιο, με όσο το δυνατόν μικρότερες 

μετακινήσεις και κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν οι 

νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της ενότητας αυτής αναλύονται 

σε δύο κατηγορίες:

Οφέλη για τον Πολίτη - Εκπαιδευόμενο 

• Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών για τους πολίτες. 

• Ισότιμη πρόσβαση πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες 

τοπικού, νομαρχιακού ή κεντρικού επιπέδου. 
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• Παροχή ενός μεγάλου και σύνθετου συνόλου πληροφοριών 

με φιλικό τρόπο. 

• Δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός 

σημείου πρόσβασης. 

• Δυνατότητα εκτέλεσης on-line συναλλαγών με τοπικές αρχές. 

• Εξοικονόμηση χρημάτων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν 

κρίνονται αναγκαίες. 

• Ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Οφέλη για τη δημόσια διοίκηση 

• Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού 

χρηστών. 

• Εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος, μέσα από τη χρήση 

φθηνότερων μέσων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των 

πολιτών (συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, που απαιτεί τη 

συντήρηση και στελέχωση μεγάλων τηλεφωνικών κέντρων). 

• Ηλεκτρονική επικοινωνία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης (κεντρικές υπηρεσί-

ες ΥΠΕΣΔΔΑ, ΟΤΑ, ΚΕΠ, άλλα υπουργεία, νομαρχίες κ.λπ.).

Γνώσεις Οι γνώσεις των εκπαιδευομένων θα αφορούν την αναζήτηση πλη-

ροφοριών, την αποστολή ηλεκτρονικών αιτημάτων και τη δυνατό-

τητα για διεκπεραίωση διαδικασιών χωρίς να απαιτείται η μετακίνη-

ση του ενδιαφερομένου στο χώρο των ΚΕΠ.

Δεξιότητες Οι δεξιότητες που θα αποκτήσει θα αφορούν κυρίως την εξοικεί-

ωσή του με τις διαδικασίες που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω 

του διαδικτύου, τις δυνατότητες που έχουν για την επιχείρησή τους 

αλλά και για τους ίδιους, καθώς και τη δομημένη οργάνωση που 

παρέχει ο δικτυακός τόπος για πιστοποιημένες διαδικασίες.

Στάσεις Οι στάσεις που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι θα είναι:

• να επωφελούνται των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τις διευκο-

λύνσεις που αυτό επιφέρει στην καθημερινή δραστηριότητά τους,
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• να αφομοιώσουν τις πρακτικές και τις μεθόδους για ηλεκτρονι-

κές συναλλαγές με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,

• να αποκτήσουν πρωτοβουλίες για περαιτέρω βελτίωση των 

συναλλαγών τους (είτε ως Πολίτες είτε ως ιδιοκτήτες επιχειρη-

ματικής μονάδας),

Λέξεις – κλειδιά ΚΕΠ, πιστοποιημένες διαδικασίες, αναζήτηση διαδικασιών, ηλε-

κτρονική υποβολή αιτήσεων.

Σύντομη Περιγρα-

φή Ενότητας και 

Υποενοτήτων,

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί ο δικτυακό τόπος των ΚΕΠ και 

η πληροφόρης που μπορεί να παρέχει τόσο στον Πολίτη όσο και 

στην ίδια την επιχείρηση. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πιστοποιη-

μένες διαδικασίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, καθώς και στις 

μεθόδους αναζήτησης διαδικασιών που αφορούν καθημερινές 

συναλλαγές με το δημόσιο και των ευρύτερο δημόσιο φορέα.

Παραδείγματα και 

Εφαρμογές

Παραδείγματα και εφαρμογές μπορούν να παρουσιαστούν κατά 

της διάρκειας της εκπαίδευσης από τον δικτυακό τόπο των ΚΕΠ: 

www.kep.gov.gr

Επίσης, μέσω της ενότητας αυτής ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 

τις διαδικασίες εκείνες που θέλει για να στείλει ένα αίτημα προς τα 

ΚΕΠ προκειμένου να δοκιμάσει είτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είτε 

τις υπηρεσίες που αφορούν ηλεκτρονικά ερωτήματα του Πολίτη ή/

και συστάσεις.

Προτάσεις για 

περαιτέρω μελέτη

Στο σχετικό παράρτημα παρουσιάζονται λεπτομέρειες που αφο-

ρούν την ενότητα αυτή.

Προτεινόμενες 

ιστοσελίδες

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών: www.kep.gov.gr

ΥΠΕΣΔΔΑ: www.ypes.gr

Συνήγορος του Πολίτη: www.synogoros.gr

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr

5.8.1 Εισαγωγή

Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων αποτελεί βα-
σικό στόχο της Κοινωνίας της Πληροφορίας και στηρίζεται στη δημιουργία του κα-
τάλληλου τεχνικού και λειτουργικού περιβάλλοντος επικοινωνίας των Δημοσίων 
Υπηρεσιών, το οποίο θα επιτρέψει «να κινείται μεταξύ των υπηρεσιών ο φάκελος 
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και όχι ο πολίτης». Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» υλοποιούνται σημαντικά έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας 
του πολίτη, όπως το πρόγραμμα «Αριάδνη»: Σύστημα παροχής υπηρεσιών και δι-
οικητικών πληροφοριών.

Το έργο «Αριάδνη» αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας 
της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από τις Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας. 
Οι διοικητικές πληροφορίες και τα δεδομένα (π.χ. ψηφιοποιημένα έντυπα) θα είναι 
προσπελάσιμα από τον πολίτη μέσω: 

• Τηλεφώνου 

• Internet 

• ΚΕΠ 

Τα ΚΕΠ αποτελούν τα «ενιαία» σημεία επικοινωνίας και συναλλαγής του κράτους 
με τον πολίτη σε κάθε Δήμο, καθώς περίπου 800 υπηρεσίες και συναλλαγές διεκ-
περαιώνονται διοικητικά από αυτά, περιορίζοντας την αναγκαιότητα της αυτοπρό-
σωπης φυσικής παρουσίας του πολίτη στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Ειδικότερα, μέσω 
των ΚΕΠ παρέχονται:

Υπηρεσίες πληροφόρησης

Εξασφαλίζονται κυρίως μέσω της δικτυακής πύλης http://www.kep.gov.gr/, 
όπου οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν επικαιροποιημένη λίστα δικαιολογητικών 
(«Ενδεικτικός κατάλογος απαιτούμενων δικαιολογητικών») ανά κατηγορία αιτήμα-
τος, για την έκδοση των αδειών / πιστοποιητικών και τη χορήγηση των επιδομάτων 
που δικαιούνται. Links με όλες τις δικτυακές πύλες κρατικών φορέων κ.λπ. (υπουρ-
γεία, ΙΚΑ, ΟΓΑ, τοπική αυτοδιοίκηση κ.ο.κ.).

Υπηρεσίες επικοινωνιών και αλληλεπίδρασης
Εξασφαλίζονται μέσω παροχής υπηρεσίας e-mail, όπου οι πολίτες μπορούν να 

υποβάλλουν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις, αλλά και μέσω χρήσης του 
κόμβου FAQ. Περαιτέρω οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ψηφιοποι-
ημένα έντυπα, απαραίτητα για την διεκπεραίωση ενός αιτήματός τους (π.χ. αίτηση 
για την έκδοση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής 
πράξης γάμου κ.ο.κ.).
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Υπηρεσίες συναλλαγής
Εξασφαλίζονται με την ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων από τους πολίτες για τα 

διάφορα θέματα που τους απασχολούν (όχι μόνο λαμβάνουν το έντυπο της αίτησης 
από το Διαδίκτυο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το αποστείλουν στην αρμόδια υπη-
ρεσία ηλεκτρονικά, χωρίς να μετακινηθούν από το σπίτι ή το γραφείο τους).

Υπηρεσίες συνδυαζόμενες
Εξασφαλίζονται κυρίως από την ολοκλήρωση ενός αιτήματος του πολίτη από τα 

ΚΕΠ, χωρίς αυτός να χρειαστεί να επισκεφθεί την αρμόδια ή τις αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες. Το αίτημά του δηλαδή ολοκληρώνεται στο ΚΕΠ το οποίο επισκέπτεται, 
αφού αυτό επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι ο πολίτης. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι η έκδοση αντιγράφων 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία ο πολίτης λαμβάνει άμεσα, 
μετά από αίτηση στο ΚΕΠ της επιλογής του, χωρίς καμία μετακίνησή του στις δημό-
σιες υπηρεσίες. 

5.8.2 Δικτυακός τόπος των ΚΕΠ

Ο χρήστης πηγαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kep.gov.gr εισέρχεται 
στον δικτυακό τόπο των ΚΕΠ.
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Στον δικτυακό αυτό τόπο, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα μεγάλο πλήθος 
επιλογών με σημαντικότερες αυτές που εμφανίζονται στο αριστερό μέρος του πα-
ραθύρου και αφορούν διαδικασίες όπως:

• Οι Πολίτες Ρωτούν

• Οι Πολίτες Προτείνουν

• Οι Πολίτες Αιτούνται

Στην επιλογή «Οι Πολίτες Ρωτούν» εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία οι χρήστες 
μπορούν να θέσουν ένα ερώτημα – πρόβλημα προς τα ΚΕΠ.

Στη φόρμα αυτή θα πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία που τους ζητούνται προκειμέ-
νου ο αρμόδιος υπάλληλος να επικοινωνήσει με τον Πολίτη. Ο τρόπος επικοινωνί-
ας μπορεί να γίνει είτε μέσω e-mail, είτε μέσω τηλεφώνου ή φαξ. 
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Στην επιλογή «Οι Πολίτες Προτείνουν» εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία οι χρή-
στες μπορούν να θέσουν προτάσεις βελτίωσης του περιεχομένου ή/και των παρε-
χόμενων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ.

Τέλος, στην Τρίτη επιλογή «Οι Πολίτες Αιτούνται» εμφανίζεται το ακόλουθο πα-
ράθυρο στο οποίο ανακοινώνεται ότι για να μπορεί ο χρήστης να εξυπηρετηθεί ηλε-
κτρονικά θα πρέπει αρχικά να εγγραφεί.
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Πατώντας στη λέξη «συνδεθείτε» εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο για την 
εισαγωγή του κωδικού χρήστη και του μυστικού κωδικού ή για την εγγραφή του 
χρήστης.

Στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου παρέχονται επίσης διάφορες επιλογές, 
μεταξύ των οποίων είναι:

• Όλες οι Πιστοποιημένες Διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ

• Όλες οι Πιστοποιημένες Διαδικασίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Επίσης μέσω της επιλογής «Οδηγός του Πολίτη» εμφανίζονται σε θεματικές κατη-
γορίες οι διαδικασίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ. 

Τέλος, για την πλήρη υποστήριξη του χρήστη, παρέχεται από την επιλογή «Βοή-
θεια» ένα σύνολο επιλογών που σκοπό έχουν να τον βοηθήσουν στην αναζήτησή 
του.
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Επιλέγοντας «Βοήθεια» εμφανίζονται διάφοροι σύνδεσμοι βοήθειας για το Portal.

Εάν επιλέξουμε «Οδηγός του Πολίτη» εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.
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5.8.3  Πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται
από τα ΚΕΠ

Τα ΚΕΠ παρέχουν εξυπηρέτηση στον Πολίτη για 1.000 περίπου πιστοποιημένες 
διαδικασίες με δημόσιους φορείς. Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες αυτές είναι:

• ΑΕΙ (4) 

• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (32) 

• ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ κα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (1) 

• ΓΓΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (TAXISNET - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗ) (14) 

• ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (1) 

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) (18) 

• ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΟΥ) (2) 

• ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (9) 

• ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ) (11) 

• ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ) (3) 

• ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΜΗΤΡΩΩΝ) (4) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ] (4) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ [ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ] (11) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ] (2) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙ-

ΚΗΣΗΣ (9) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ [ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ] (58) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΑΣΩΝ [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ] (17) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕ-

ΩΝ] (3) 
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• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ [ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ] (2) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ] (25) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (34) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (17) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ] 

(3) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ [ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ] (101) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΥΠΕΧΩΔΕ) (3) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (35) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

(2) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (10) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (4) 

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (0) 

• ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ (22) 

• ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ (28) 

• ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαικών και Πληρο-

φόρησης) (6) 

• ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (2) 

• ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ (7) 

• ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΦΕΤΩΝ (1) 

• ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ (1) 

• ΕΛΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ (23) 

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) (3) 
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• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (12) 

• ΕΥΔΑΠ (20) 

• ΕΦΕΤΕΙΩΝ (3) 

• ΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ (35) 

• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (1) 

• ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (18) 

• ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (15) 

• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (2) 

• ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ (13) 

• ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ (17) 

• ΟΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ (56) 

• ΟΕΕΚ (3) 

• ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (6) 

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΟΑΠ-ΔΕΗ) (22) 

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ) (1) 

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) (1) 

• ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ (1) 

• ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (11) 

• ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ (17) 

• ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΡΧΗ-

ΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΕΑ) (1) 

• ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (26) 

• ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (86) 

• ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (3) 

• ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1) 
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• ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ) (6) 

• ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(ΤΕΑΥΕΚ) (8) 

• ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΤΠΚΔ) (3) 

• ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ (38) 

• ΤΕΙ (3) 

• ΤΣΑΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ (23) 

• ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ (20) 

• ΥΠΕΣΔΔΑ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑ-

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (4) 

• ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ [ΝΟΜΑΡΧΙΑ-

ΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ] (14) 

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ 
μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kep.gov.gr.

5.8.4 Πιστοποιημένες διαδικασίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Οι πιστοποιημένες διαδικασίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα ΚΕΠ εμπί-
πτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Άδειες επαγγέλματος 

• Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων 

• Αστυνομία - Πυροσβεστική 

• Άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) 

• Γάμος και διαζύγιο 

• Γέννηση 

• ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαικών και Πληρο-
φόρησης) 

• Εκπαιδευτικοί 

• Επιδόματα σχετικά με την υγεία 
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• Εταιρείες 

• Θάνατος και κηδεία 

• ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) 

• ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

• Καταναλωτές 

• Κατοικία 

• Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία - Μελισσοκομία 

• Μητρώα αρρένων 

• Ναυτιλία (Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού) 

• Νοσηλεία 

• Ξένες γλώσσες 

• ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) 

• ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 

• ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) 

• Οικογένεια 

• Πληρώματα εμπορικών πλοίων 

• Ποινικό μητρώο - Ποινική δίωξη 

• Πολεοδομία-Σχέδιο Πόλης 

• Συντάξεις 

• Ταμείο Νομικών και Κλάδος Επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων - ΚΕΑΔ 

• Τρίτη Ηλικία 

• ΤΣΑΥ 

• ΤΣΜΕΔΕ 

• Υγεία 

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ 
μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kep.gov.gr.
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5.8.5 Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Στα ΚΕΠ όλες οι διοικητικές πληροφορίες και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μ΄νο 
μέσω του Internet.των ΚΕΠ είναι το Ηλεκτρονικό επιχειρείν συμβάλει στην αύξη-
ση του κόστους μεταξύ των επιχειρήσεων

1. Σωστό 
2. Λάθος

2. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες μέσω διαφόρων κατηγοριών 
θεμάτων ή θέτοντας κριτήρια αναζήτησης.

1. Σωστό 
2. Λάθος

3. Ο δικτυακός τόπος των ΚΕΠ περιέχει πιστοποιημένες διαδικασίες που μπορούν 
να διεκπεραιωθούν μόνο ηλεκτρονικά.

1. Σωστό 
2. Λάθος

4. Ο Πολίτης μπορεί να λάβει άμεσα μετά από αίτηση την έκδοση 

1. Φορολογικής ενημερώτητας
2. Ασφαλιστικής ενημερώτητας
3. όλα τα παραπάνω
4. Κανένα από τα παραπάνω 

5. Η παραλαβή αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μπορεί να γίνει χωρίς να με-
τακινηθεί ο Πολίτης από το σπίτι του ή το γραφείο.

1. Σωστό
2. Λάθος
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6
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β

Στη δεύτερη Θεματική Ενότητα (Β) παρουσιάζονται οι διαδικασίες του Ηλεκτρο-
νικού Επιχειρείν, καθώς και οι δυνατότητες που έχει μια επιχείρηση να επιδοτηθεί 
ή/και να χρηματοδοτηθεί (από Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα). Ο λόγος εν-
σωμάτωσης της ενότητας αυτής είναι κυρίως επικουρικός στις παραπάνω ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες, καθώς αυτές συμβάλουν θετικά στην εξέλιξη της επιχείρησης και 
τη δραστηριοποίησης αυτής στο ψηφιακό περιβάλλον. Η Θεματική Ενότητα Β περι-
λαμβάνει τις ακόλουθες τρεις υποενότητες:

• Το Internet και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

• Η χρήση του Internet στην Αναζήτηση Προμηθευτών – Πελατών (e-
Marketplaces)

• Αναζήτηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών και Προγραμμάτων Επιδότησης

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι παραπάνω ενότητες, ενώ περισ-
σότερες πληροφορίες παρέχονται στα αντίστοιχα παραρτήματα στο τέλος του εκ-
παιδευτικού εγχειριδίου.

6.1 Το Internet και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Σκοπός Στόχος της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον 

οποίο οι τεχνολογίες Διαδικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σή-

μερα ώστε να δημιουργηθούν πετυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα 

και μια επιχείρηση να μετατραπεί σε e-επιχείρηση.

Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της ενότητας αυτής είναι να βοηθή-

σει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τους τρόπους αλλά και 

τα κρίσιμα σημεία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του 

Internet στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας.

Γνώσεις Σε γνωστικό επίπεδο οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκληρωμένη 

παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει να: 

• Γνωρίζουν τους τρόπους αξιοποίησης του Internet για την 

υποστήριξη της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας
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• Γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις όσον αφορά την αξιοποίηση 

του Internet και την εφαρμογή του της ηλεκτρονικής επιχειρη-

ματικότητας

• Γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

• Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τους προβληματισμούς 

για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν

• Έχουν κατανοήσει τα βασικά θέματα που σχετίζονται με το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο 

• Γνωρίζουν τα κρίσιμα σημεία για την εφαρμογή της ηλεκτρονι-

κής επιχειρηματικότητας

Δεξιότητες Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει: 

• να καθορίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις μιας εφαρμογής 

ηλεκτρονικού επιχειρείν

• να αναγνωρίζουν το επιχειρηματικό μοντέλο μιας ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

• να αξιολογούν την ευχρηστία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 

Στάσεις Σε επίπεδο στάσεων η ενότητα αυτή αποσκοπεί: 

• Στο να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους σε ένα προβληματισμό 

γύρω από το ηλεκτρονικό επιχειρείν, ανοίγοντάς τους νέους 

δρόμους προς διερεύνηση

• Στο να τους βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν μια σειρά εννοιών και 

όρων, ώστε να μπορέσουν εάν το επιθυμούν να ξεκινήσουν 

την ηλεκτρονική τους δραστηριότητα

• Στην αποκόμιση όχι στεγνών αλλά ουσιαστικών και εφαρμόσι-

μων γνώσεων που μπορούν πραγματικά να αποβούν χρήσιμες 

σε όλους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της 

ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας

Λέξεις – κλειδιά ηλεκτρονικό επιχειρείν, e-business, ηλεκτρονικό εμπόριο, e-

commerce, e-Εμπόριο
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Σύντομη Περιγρα-

φή Ενότητας και 

Υποενοτήτων,

Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιασθούν μεταξύ άλλων: ορι-

σμοί και ιστορικά στοιχεία για την ανάπτυξη του Διαδικτύου και του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν και εμπορίου, βασικά επιχειρηματικά μο-

ντέλα, λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, τεχνολογίες 

που χρησιμοποιούνται, θέματα ασφάλειας και προστασίας, νομικά 

θέματα, κλπ. Τέλος, θα περιγραφούν πετυχημένα και αποτυχημένα 

παραδείγματα ηλεκτρονικών καταστημάτων (case studies).

Παραδείγματα και 

Εφαρμογές

Παρουσιάζονται αρκετά παραδείγματα στην ενότητα αυτή καθώς 

και στο σχετικό παράρτημα.

Προτάσεις για 

περαιτέρω μελέτη

• Νομικά θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

• Η συμπεριφορά του e-customer

• Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Σχεδιασμός και Λειτουργίες

• Ασφάλεια Συναλλαγών 

• Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα

Προτεινόμενες 

ιστοσελίδες

• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών: 

http://www.acci.gr/ecomm/legal/index.htm 

6.1.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, το Internet προσέφερε στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα 
δυνατοτήτων επικοινωνίας, διείσδυσης και ανάπτυξης. Βασικός μοχλός ήταν οι ρα-
γδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, με σημαντική καινοτομία την ανάπτυξη του Web, που 
διευκόλυνε την πρόσβαση μέσω browsers με υποστήριξη γραφικών (και πολυμέ-
σων γενικότερα) και επέτρεψε στο ευρύ κοινό να πλοηγείται εύκολα και γρήγορα 
στον κυβερνοχώρο. Το αποτέλεσμα ήταν οι όροι e-εμπόριο (ηλεκτρονικό εμπό-
ριο) και e-επιχειρείν (ηλεκτρονικό επιχειρείν) να κάνουν την εμφάνισή τους.

Μέχρι πρότινος στον επιχειρηματικό κόσμο, ίσχυε η διάκριση μεταξύ των πεδίων 
της διοίκησης, της παραγωγής, των πωλήσεων και του Marketing. Σήμερα όλα 
αυτά τα πεδία έχουν συσχετιστεί, κάτω από έννοιες (SCM, CRM, ERP) οι οποίες 
έχουν να κάνουν με την έννοια της ολοκλήρωσης και της διαθεσιμότητας της πλη-
ροφορίας. Ο δρόμος προς την πληροφορία περνά μέσα από τα υπολογιστικά συ-
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στήματα. Το Επιχειρείν μετεξελίχθηκε σε Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Η Επιχειρηματική 
δραστηριοποίηση μέσα από το Διαδίκτυο (Internet) συνιστά το Ηλεκτρονικό Επιχει-
ρείν (Ε-Business), που συνδυάζει τις παραδοσιακές επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες με τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών 
(I.C.T. – Information & Communications Technologies). 

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν περιλαμβάνει την αγορά και πώληση αγαθών ή υπη-
ρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα άμεσης απόκρισης, αλλά καλύπτει και άλλες πλευρές 
ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, όπως οι προμήθειες, ο έλεγχος των αποθεμά-
των, η υποστήριξη πελατών κ.τ.λ. Επίσης, τέτοιες ηλεκτρονικές δραστηριότητες 
θεωρούνται, η διαχείριση της παραγωγής καθώς και των logistics, η διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας κ.τ.λ. 

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν μπορεί να θεωρηθεί σαν έννοια υπερσύνολο σε σχέση 
με τις επί μέρους έννοιες των υπολοίπων ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων (όπως: 
Ηλεκτρονικό εμπόριο E-Commerce, Ηλεκτρονική Τραπεζική E-Banking, Τηλεργα-
σία E-Working, Τηλε-διάσκεψη E-Conference, κ.τ.λ.). Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, 
γενικά χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια του όρου σε σχέση με τις υπόλοιπες. 
Ειδικότερα, αποτελεί ένα σύνολο από ενδο- και διεπιχειρηματικές στρατηγικές 
και προηγμένες τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) που απο-
σκοπούν:

• στην αυτοματοποίηση και απλοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών.

• στη μείωση του κόστους.

• στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

• στην αύξηση της ποιότητας και της ταχύτητας παράδοσης.

• στη δημιουργία «εξατομικευμένων» σχέσεων με τους εμπορικούς εταίρους (δη-
λαδή επιχειρήσεις) και τους τελικούς καταναλωτές.

Η ανάγκη των επιχειρήσεων για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν αναλύεται στο ακόλουθο 
διάγραμμα.
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Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν αναλύεται σε τρία επίπεδα.

• Εσωτερική οργάνωση
- Αφορά τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τις εσωτερικές λειτουργίες 
μιας επιχείρησης.

• Β2Β ή Business-to-Business
- Αφορά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε να το 
ονομάσουμε χονδρικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Η διαδικασία είναι αμφίδρομη και 
συμπεριλαμβάνει την αγορά και την πώληση αλλά και στοιχεία που έχουν ση-
μασία για τη λειτουργία της επιχείρησης όπως είναι η μελλοντική διαθεσιμότητα, 
οι όροι πληρωμής ή οι χρόνοι παράδοσης μιας παρτίδας.

• B2C ή Business-to-Consumer 
- Αφορά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε καταναλωτές. Κατά αναλογία θα το 
αποκαλούσαμε λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν οι πωλήσεις βιβλίων, υπολογιστών ή ακόμη και συνδρομών περιο-
δικών.
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Τα πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για τις επιχειρήσεις είναι τα ακό-
λουθα:

• Λειτουργία επιχείρησης:
- Βελτίωση στην οργάνωση και στις διαδικασίες της επιχείρησης (π.χ. αποδοτικό-
τερη διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας, καλύτερος έλεγχος αποθεμάτων).

- Μάρκετινγκ (δυνατότητα παγκόσμιας παρουσίας, άμεση αλληλεπίδραση επιχεί-
ρησης-πελάτη, διαρκής ενημέρωση για τα προϊόντα/ υπηρεσίες της επιχείρη-
σης).

- Πρόσβαση σε νέες αγορές.

- Περιορισμός του άμεσου κόστους.

- Ταχύτερη παράδοση προϊόντων.

- Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

- Ενίσχυση-προώθηση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης.

• Μετασχηματισμός επιχείρησης:
- Εκμάθηση της νέας τεχνολογίας.

- Νέες σχέσεις με τους πελάτες.

• Αλλαγή προτύπων:
- Νέες δυνατότητες προϊόντων.

- Νέα λειτουργικά μοντέλα.

- Εναλλακτικά κανάλια πώλησης, προβολής και προώθησης προϊόντων/ υπη-
ρεσιών.

Τα πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για τους καταναλωτές είναι τα 
ακόλουθα:

• Δυνατότητα αγορών 24/7.

• Μειωμένες τιμές προϊόντων/υπηρεσιών – ουσιαστικές εκπτώσεις.

• Ταχύτητα στις συναλλαγές.

• Άνεση στις αγορές.

• Πρόσβαση σε νέες αγορές.

• Αυξημένος ανταγωνισμός -> μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων/υπηρεσιών.
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• Καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών (αναζήτηση, σύγκριση).

• Υποστήριξη (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αγορά).

• Συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς & κοινότητες, κλπ.

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν μιας επιχείρησης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. 
Μερικά κρίσιμα σημεία για πετυχημένη ηλεκτρονική δραστηριότητα είναι:

• Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν απαιτεί επενδύ-
σεις σε:

- Χρόνο

- Υλικό και λογισμικό

- Ανθρώπινο δυναμικό

• Η ηλεκτρονική επιχείρηση αποτελεί μια ξεχωριστή επιχειρηματική δραστηριότητα, 
με διαφορετικούς νόμους και περιβάλλον

• Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να φροντίζει και να προνοεί για την ηλεκτρονική επι-
χείρηση όπως και για την φυσική

• Δεν είναι όλα τα προϊόντα το ίδιο εύκολο να προωθηθούν μέσω Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου

• Διαφορετικού τύπου προϊόντα απαιτούν διαφορετικό τρόπο προώθησης για να 
πουληθούν μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

• Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χτιστεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην ηλεκτρονική επι-
χείρηση και τους πελάτες της

• Ο «ηλεκτρονικός πελάτης» πρέπει να έχει έναν λόγο ή/και κίνητρο να αγοράσει 
το προϊόν

• Ο πελάτης δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό που αγοράζει και τον 
τρόπο που το αγοράζει

• Οι «ηλεκτρονικοί πελάτες» διαφέρουν από τους συνηθισμένους πελάτες

• Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις οι οποίες να οδηγήσουν σε αποκόμιση μεγάλων 
κερδών και ωφελημάτων

• Δεν υπάρχει επιστροφή, καθώς η αγορά οδηγείται προς το Internet
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6.1.2 Αρχικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικού  Επιχειρείν

Στις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν διακρίθηκε η χρή-
ση ορισμένων εφαρμογών οι οποίες αποτέλεσαν το αρχικό στάδιο για την σημερινή 
εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο σε επίπεδο εξέλιξης της τεχνολογίας και 
των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης από τον 
ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο. Αρχικά, ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ήταν πολύ μικρός. Οι πρώτες εφαρμογές που χρησιμο-
ποιήθηκαν από τους πρώιμους χρήστες ήταν οι εξής:

• EDI. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων ή αλλιώς 
Electronic Data Interchange, αποτέλεσε την πρώτη ηλεκτρονική εφαρμογή για 
την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας. Το σύστημα ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
δύναται να διαχειρίζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών οι οποίες αφορούσαν συναλ-
λαγές μεταξύ των επιχειρήσεων στις εσωτερικές τους διαδικασίες και συνεργασίες 
αλλά και στις συναλλαγές με τους πελάτες / προμηθευτές τους. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα στην εφαρμογή του συστήματος EDI ήταν το κόστος των αναγκαίων 
δικτύων επικοινωνίας καθώς και η ανάγκη της υιοθέτησης του από όλους τους 
συνεργάτες μίας επιχείρησης που το ενσωμάτωνε στην επιχειρηματικότητά της.

• Βασικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Αφήνοντας πίσω την χρήση εξειδικευμένων δι-
κτύων για την χρήση EDI εφαρμογών, άρχισε να εμφανίζεται η χρήση των ιστο-
σελίδων των επιχειρήσεων σαν μέσο για την συνεργασία μεταξύ προμηθευτών 
και αγοραστών χωρίς διαμεσολάβηση. Στη φάση αυτή αναπτύχθηκαν εφαρμογές 
ηλεκτρονικών παραγγελιών και εδραιώθηκε η χρήση τους διαδικτύου ως κανάλι 
πώλησης των προϊόντων των επιχειρήσεων.

• Εμπορικές Κοινότητες. Με την έμφαση που δόθηκε στο διαδίκτυο ως ένα νέο 
μέσο για την επιχειρηματικότητα με πολλούς αξιοποιήσιμους τομείς, άρχισαν να 
εμφανίζονται επιχειρήσεις οι οποίες ανέλαβαν να λειτουργήσουν επιχειρηματι-
κές κοινότητες όπου μπορούσαν να έρθουν σε επαφή αγοραστές και πωλητές 
ανεξάρτητα από την δραστηριότητα, το αντικείμενο, το μοντέλο της επιχείρησης 
που είχαν ή ακόμα και την γεωγραφική προέλευση u964 τους, και αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη εφαρμογών για την αλληλεπίδρασή μεταξύ των δύο 
πλευρών και τελικά την ικανοποίηση των αναγκών τους και την εξέλιξη της επιχει-
ρηματικότητας τους.
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• Εμπορικές συνεργασίες. Στην εξελικτική πορεία που ακολούθησε η ηλεκτρο-
νική επιχειρηματικότητα έκαναν την εμφάνισή τους φορείς που συμμετείχαν στις 
εμπορικές κοινότητες ως υποστηρικτές παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης των 
ενδιάμεσων διαδικασιών μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών.

• Ηλεκτρονικές αγορές. Φθάνοντας στο παρόν, η εξέλιξη της ηλεκτρονικής 
επιχειρηματικότητας είναι η λειτουργία ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών αγορών, 
εξειδικευμένων δικτυακών τόπων που διαφοροποιούνται κατά βιομηχανικό κλά-
δο. Κάθε κλάδος της βιομηχανίας χρησιμοποιεί διαφορετικά επιχειρηματικά μο-
ντέλα στις ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές που υπάρχουν και λειτουργούν 
επί του παρόντος.

Η εξελικτική πορεία των ηλεκτρονικών διεπιχειρηματικών αγορών έχει περάσει 
από ορισμένα στάδια τα οποία έχουν δώσει την κατεύθυνση για την εξέλιξη της 
ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.

6.1.3 Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διεπιχειρηματικών αγορών

Οι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές αγορές αποτελούν ένα από τα πλέον σημαντικά 
επιτεύγματα που απορρέουν από την ανάπτυξη και τη γενικευμένη χρήση του διαδι-
κτύου ως νέο μέσο για την επιχειρηματικότητα. Επιχειρώντας μια γενική περιγραφή 
του τι συνιστά μία ηλεκτρονική αγορά, μπορούμε να πούμε ότι ορίζεται ως ένας 
δικτυακός τόπος όπου πολλαπλοί αγοραστές και προμηθευτές πραγματοποιούν 
επιχειρηματικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Οι ρίζες των ηλεκτρονικών αγο-
ρών προσδιορίζονται στη Βρετανία το 1996, όπου η British Telecom αποτέλεσε 
έναν από τους πρώτους οργανισμούς που καθιέρωσαν Private Digital Exchange. 
Έκτοτε οι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές έχουν γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη σε παγκό-
σμια κλίμακα. 

Μέχρι σήμερα οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των εταιριών γίνονται με ένα συ-
γκεκριμένο τρόπο ο οποίος καθορίζει το μέγεθος των παραγγελιών όσο και τον 
τρόπο μεταφοράς των προϊόντων. Οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου δεν ακολου-
θούν αυτό το μοντέλο αλλά απαιτούν ή /και επιβάλλουν την συνεργασία με εταιρίες 
πληροφορικής οι οποίες είναι σε θέση να επεμβαίνουν στις διαδικασίες παραγγελι-
ών των εταιριών και να σημειώνουν τις συναλλαγές.

Το φαινόμενο των ηλεκτρονικών αγορών βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη τα τε-
λευταία χρόνια λόγω της δυνατότητας πρόσβασης σε μεγαλύτερο αριθμό πελατών 
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και της εξοικονόμησης χρημάτων για την προώθηση των προϊόντων. Στις μεγαλύτε-
ρες χώρες του κόσμου οι εταιρίες αναπτύσσουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου 
παρέχοντας τα προϊόντα – υπηρεσίες τους μέσω του διαδικτύου.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών που λειτουργούν ηλεκτρονικές αγορές έχει 
έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει επεκταθεί στην εγκατάσταση υποκαταστημά-
των σε διάφορες χώρες του κόσμου. Στην Ευρώπη η μεγαλύτερη δραστηριότητα 
στον τομέα αυτό παρατηρείται από πλευράς των εταιριών του Ηνωμένου Βασίλειου 
που έχουν δραστηριοποιηθεί δυναμικά στον συγκεκριμένο χώρο παρέχοντας μια 
σειρά προϊόντων μέσω του διαδικτύου Στις μικρότερες χώρες οι εταιρίες που δρα-
στηριοποιούνται στην ηλεκτρονική αγορά είναι ολιγάριθμες και αποτελούν κυρίως 
υποκαταστήματα εταιριών που εδρεύουν σε μεγαλύτερες χώρες.

6.1.4 Κατηγορίες ηλεκτρονικών αγορών

Οι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές αγορές που αναπτύχθηκαν στο πρόσφατο πα-
ρελθόν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση διάφορους παράγοντες που χα-
ρακτηρίζουν τη φυσιογνωμία τους. Σύμφωνα με την πλευρά της διεπιχειρησιακής 
επικοινωνίας που δημιουργεί την ηλεκτρονική διεπιχειρηματική αγορά και καλεί τις 
άλλες πλευρές σε συναλλαγή οι αγορές διακρίνονται σε τέσσερις διαφορετικές κα-
τηγορίες και φαίνονται παρακάτω:

• Αγορές καθοδηγούμενες από αγοραστές (buyer-driven), όπου η ηλεκτρο-
νική αγορά δημιουργείται από ένα συνεταιρισμό (consortium) αγοραστών, συνή-
θως προερχόμενων από τον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο, οι οποίοι προμηθεύονται 
προϊόντα και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

• Αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές (seller-driven), όπου η ηλε-
κτρονική αγορά δημιουργείται από ένα συνεταιρισμό (consortium) προμηθευτών 
ή πωλητών, οι οποίοι πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

• Ανεξάρτητες αγορές (independent), όπου η ηλεκτρονική αγορά δημιουργείται 
με σκοπό να προσελκύσει και αγοραστές και προμηθευτές, να τους φέρει σε επα-
φή ώστε να γίνουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, χωρίς να δίνεται έμφαση 
σε κάποια από τις δύο πλευρές.

• Αγορές καθοδηγούμενες από παροχείς τεχνολογικών εφαρμογών 
(technology providers), όπου το e-Marketplace δημιουργείται από κάποιον 
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παροχέα τεχνολογικών εφαρμογών για την υλοποίηση και την λειτουργία ηλε-
κτρονικών αγορών, με σκοπό να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σε αγοραστές και 
προμηθευτές αγαθών. 

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν παγκοσμίως για 
τις κατηγορίες των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών η κατηγορία που αποτέλεσε την 
δημοφιλέστερη τα τελευταία χρόνια είναι αυτή των ανεξάρτητων ηλεκτρονικών 
αγορών, μεταξύ των αγορών που καθοδηγούνται από τους αγοραστές, τους προ-
μηθευτές και τους παροχείς τεχνολογικών εφαρμογών.

Η πλέον συνηθισμένη κατηγορία είναι αυτή των ανεξάρτητων ηλεκτρονικών 
αγορών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί δομή που παρέχει ευελιξία και 
στους αγοραστές και πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν το επιχειρηματικό ρίσκο της 
υλοποίησης δικών τους ηλεκτρονικών αγορών, δεν είναι αναγκαίο να επενδύσουν 
σε δική τους ηλεκτρονική αγορά, δεν υφίστανται το κόστος λειτουργίας και συντή-
ρησης κλπ. Παράλληλα όμως έχουν τη δυνατότητα με συμφέρον τίμημα, να διεκ-
περαιώσουν επιχειρηματικές συναλλαγές ηλεκτρονικά και να απολάβουν όλα τα 
αναμενόμενα κέρδη από μια τέτοια δραστηριότητα. Επιπλέον από την πλευρά των 
δημιουργών της ηλεκτρονικής αγοράς το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί 
για τους πελάτες και σε συνδυασμό με καλή στρατηγική σε επίπεδο παρεχόμενων 
υπηρεσιών αλλά και οικονομικών απαιτήσεων, η επένδυση καθίσταται ελκυστική. 
Ως εκ τούτου η μεγάλη πλειοψηφία των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών αγορών 
που λειτουργούν παγκόσμια, είναι αυτής της κατηγορίας.

Η κατηγορία των αγορών που καθοδηγούνται από αγοραστές (buyer-driven), 
έχει περισσότερο ξεκάθαρους στόχους και αντικείμενο. Δηλαδή οι δημιουργοί κάθε 
ηλεκτρονικής αγοράς προσβλέπουν σε άμεσα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία 
της, που προέρχονται από οικονομίες κλίμακας λόγω των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών, οικονομία από την πτώση των τιμών λόγω ανταγωνισμού των προμηθευτών 
και ακόμη έσοδα από την «πώληση» υπηρεσιών σε τρίτους αγοραστές-χρήστες της 
αγοράς. Επίσης δεδομένης της φυσιογνωμίας των αγορών αυτών αναμένεται με-
γάλο ενδιαφέρον από την άλλη επιχειρηματική πλευρά, δηλαδή τους προμηθευτές, 
οι οποίοι βλέπουν δυνάμει να διευρύνεται η αγορά τους και δραστηριοποιούνται 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διασφαλίζοντας την επιτυχία των στόχων των «αγορα-
στών» και κατ’ επέκταση της ηλεκτρονικής αγοράς. Για τους παραπάνω λόγους 
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αυτή η κατηγορία των ηλεκτρονικών αγορών εμφανίστηκε ως η δεύτερη περισσό-
τερο συνηθισμένη.

Η κατηγορία που καθοδηγείται από παροχείς τεχνολογικών εφαρμογών 
(technology providers), επίσης παρουσιάζεται με χαμηλά ποσοστά εμφάνισης, 
παρόλο που όσον αφορά στο είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πελάτες 
u964 της ηλεκτρονικής αγοράς, ουσιαστικά μοιάζει με την κατηγορία των ανεξάρ-
τητων αγορών. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες εντοπίζεται στα 
οικονομικά κίνητρα του εγχειρήματος όπως έχει ήδη αναφερθεί. Στο σημείο αυτό 
αποδίδεται και το χαμηλότερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ηλεκτρονικών αγορών 
της κατηγορίας αυτής.

Η κατηγορία που αφορά αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές (seller-
driven), ενέχει σημαντικό ρίσκο επένδυσης σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες, δε-
δομένου ότι ένα σύνολο παραγόντων που διαμορφώνουν την πώληση, δεν είναι 
εύκολα προβλέψιμο. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο όγκος των αγαθών που μπορούν 
να διακινηθούν μέσα από την αντίστοιχη ηλεκτρονική αγορά, το ύψος των συναλ-
λαγών, το κατά πόσο θα κινητοποιηθούν οι πελάτες κλπ. Ως εκ τούτου οι ηλε-
κτρονικές αγορές αυτής της κατηγορίας εμφανίζονται με μικρή ανάπτυξη σε αριθμό 
ενώ παράλληλα εμφανίζουν το φαινόμενο να δημιουργούνται από πολλές εταιρίες 
κολοσσούς στον τομέα τους, όπως αυτά του μετάλλου, όπου λειτουργούν σχε-
δόν μονοπωλιακά. Αυτό σε αρκετές περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα τη διακίνηση 
μέσω μιας και μόνο ηλεκτρονικής αγοράς μεγάλου όγκου αγαθών.

6.1.5  Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση
του ηλεκτρονικού εμπορίου

Αν και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για την θέση που καταλαμβάνει κάθε επιχεί-
ρηση όσον αφορά την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπάρχουν ορισμένοι 
παράγοντες που αναφέρονται στον βαθμό υιοθέτησης.

• Ανταγωνισμός από επιχειρήσεις που ξεκινούν (start-ups). Τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις μπορούν να παρακινήσουν καθιερωμένες εταιρίες να αναλάβουν 
δράση, ειδικά αν το διαδίκτυο γίνει ένα σημαντικό κανάλι πωλήσεων για τον συ-
γκεκριμένο κλάδο της βιομηχανίας. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύ-
σουν μεγάλο αριθμό επενδυτών και μεγάλα ποσά επενδύσεων (για παράδειγμα, 
venture capital) και έτσι πιέζουν μέσω του ανταγωνισμού τις μεγάλες επιχειρήσεις 
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να δεχτούν την πρόκληση. Ο κλάδος των επενδύσεων και της λιανικής πώλησης 
είναι καλά παραδείγματα του φαινομένου αυτού.

• Ευκολία προσαρμογής στις δυνατότητες του διαδικτυακού εμπορίου. Ειδι-
κοί αναλυτές από την πλευρά των καταναλωτών στο διαδίκτυο έχουν επισημάνει 
ότι ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες πωλούνται ευκολότερα μέσω του διαδι-
κτύου από κάποια άλλα. Προϊόντα τα οποία βασίζονται στην πληροφόρηση, για 
παράδειγμα, είναι τυπικά πιο εύκολο να πωληθούν ηλεκτρονικά τόσο από άλλες 
επιχειρήσεις όσο και από τους τελικούς καταναλωτές, απ’ ότι ορισμένα προϊόντα 
τα οποία οι αγοραστές χρειάζονται να έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους και 
οπότε προσφέρονται μόνο σε καταστήματα ή σε εκθέσεις. Η τάση αυτή βοηθά 
στην κατανόηση της μεγάλης ανάπτυξης των κλάδων των επενδύσεων και των 
ταξιδιών και της καθιέρωσής τους ως πρωτοπόρους στον τομέα του ηλεκτρικού 
διεπιχειρείν.

• Παρουσία πρόδρομων ηλεκτρονικών εφαρμογών. Οι κορυφαίοι κλάδοι 
στην υιοθέτηση εφαρμογών της ηλεκτρονικής διεπιχειρηματικότητας έχουν ήδη 
κάνει ορισμένες επενδύσεις σε προ-δικτυακές εφαρμογές πληροφορικής. Για 
παράδειγμα, ο κλάδος του τουρισμού χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά συστήματα κρά-
τησης θέσεων για πάνω από μία δεκαετία. Οι τράπεζες έχουν επιτρέψει στους 
πελάτες τους να συναλλάσσονται μαζί τους ηλεκτρονικά με την χρήση αυτόματων 
μηχανημάτων για πάνω από δύο δεκαετίες. Τέλος, οι κατασκευαστές ξεκίνησαν 
να χρησιμοποιούν στις προμηθευτικές τους διαδικασίες δίκτυα βασισμένα στις 
συναλλαγές με την χρήση EDI γύρω στο 1970. Μέχρι κάποιο σημείο, το ηλε-
κτρονικό επιχειρείν για τους κλάδους αυτούς αποτελεί επέκταση των ήδη χρησι-
μοποιούμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ένα πιο εκλεπτυσμένο διαδικτυακό 
περιβάλλον.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα επιμέρους στοιχεία και αναλύσεις για την θέση 
που καταλαμβάνει κάθε κλάδος στην κλίμακα υιοθέτησης του ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου αυτή. 

• Τουρισμός - ταξίδια. Κανένας άλλος κλάδος δεν υποβάλλεται σε τέτοια αλλαγή 
όπως ο κλάδος των ταξιδιών. Όπως έχει προαναφερθεί, τα συστήματα της ηλε-
κτρονικής κράτησης θέσεων (τα οποία αποτελούν και επέκταση των προηγούμε-
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νων πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνταν στο άμεσο παρελθόν) 
αποτελούν παράγοντα ολοκληρωτικής μεταβολής όσον αφορά την σχέση με-
ταξύ των προμηθευτών (π.χ. αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, και ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις), των ενδιάμεσων (π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία και μεσάζοντες) και των 
πελατών. 

• Επενδύσεις. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί έναν ζωτικό παράγοντα για τον 
κλάδο των επενδύσεων εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά μέχρι την έλευση των χρη-
ματιστών που παρέχουν προεξοφλητικό επιτόκιο και την καθιερωμένη βασισμένη 
στην τηλεφωνική επικοινωνία επιχειρηματικότητά τους, τέτοιου είδους πρόσβα-
ση ήταν απαγορευμένη στους ενδιάμεσους –συναλλασσόμενους, σύμβουλους 
επενδύσεων, και χρηματιστών. Η έντονη αύξηση των «ηλεκτρονικών» χρηματι-
στών υπονομεύει την θέση των ενδιάμεσων και τους πιέζει να υιοθετήσουν ηλε-
κτρονικές επιχειρηματικές πρακτικές.

• Λιανική πώληση. Αν και ένας αριθμός κατηγοριών λιανικής πώλησης έχουν 
μεταφερθεί ηλεκτρονικά (ως επί το πλείστον λογισμικά, βιβλία, και μουσική), αρ-
κετές κατηγορίες είναι ακόμα εκτός διαδικτύου. Χιλιάδες από μικρούς, τοπικούς 
πωλητές δεν θα μπορέσουν να υιοθετήσουν τόσο γρήγορα τις νέες πρακτικές 
όπως οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και οι οποίες ανταγωνίζονται έντονα με τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο διαδίκτυο (dot-coms). 

• Κατασκευές. Αυτός ο κλάδος είναι σε υψηλότερο σημείο στην κλίμακα απ’ ότι 
ο κλάδος της μεταποίησης λόγω των δυναμικών προσπαθειών των κατασκευ-
αστών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών να δραστηριοποιηθούν 
επιχειρηματικά στο διαδίκτυο. Επίσης, στον κλάδο αυτό έχουν γίνει πολλές επεν-
δύσεις απ’ ότι στον κλάδο της μεταποίησης όσον αφορά την ανάπτυξη και εφαρ-
μογή τεχνολογιών όπως το ERP και το EDI στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το ηλε-
κτρονικό εμπόριο υποστηρίζει τον κλάδο των κατασκευών να δημιουργήσει πιο 
αποτελεσματικές εφοδιαστικές αλυσίδες και είναι ένας από τους κύριους λόγους 
της μεταβολής των σχέσεων μεταξύ των παραγωγών, των προμηθευτών τους, 
και των καναλιών διανομής (για παράδειγμα, των χονδρέμπορων και των πωλη-
τών λιανικής).

• Χονδρική πώληση. Τοποθετημένος στην μέση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο 
κλάδος της διανομής προϊόντων μέσω της χονδρικής πώλησης απειλείται από 
τις ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές και τις προσπάθειες από τους παραγω-
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γούς να πουλήσουν άμεσα μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών. Ωστόσο, οι πω-
λητές χονδρικής έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στην 
προμηθευτική (logistics) και στην διαχείριση του περιεχομένου έτσι ώστε να προ-
σθέσουν υψηλή αξία σε τομείς όπου μπορούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρημα-
τικά. Παρ’ όλα αυτά, η ολική υιοθέτηση του ηλεκτρονικού διεπιχειρείν θα χρειαστεί 
μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της παρουσίας χιλιάδων μικρών διανομέων.

• Μεταφορές. Ο κλάδος των μεταφορών δεν είναι πολύ απομακρυσμένος από 
τον κλάδο των κατασκευών στην παραπάνω κλίμακα και είναι περίπου στο ίδιο 
επίπεδο με τον κλάδο της χονδρικής πώλησης. Οι μεταφορικές /ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην λιανική πώληση μέσω διαδικτύου 
και ήταν από τους πρώτους που υιοθέτησαν ηλεκτρονικές εμπορικές εφαρμογές 
για την διεκπεραίωση παραγγελιών. Οι μεταφορικές εταιρίες που λειτουργούν με 
μεταφορικά οχήματα όπως φορτηγά και βυτιοφόρα οχήματα χρησιμοποιούν δια-
χειριστικά συστήματα. Αλλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πολλές μικρές επιχει-
ρήσεις θα είναι αιτία καθυστέρησης της πλήρους υιοθέτησης του ηλεκτρονικού 
εμπορίου από το σύνολο του κλάδου λόγω του μικρού ρυθμού υιοθέτησης.

• Μεταποίηση. Υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία μεταξύ της μεταποίησης και του 
κλάδου των κατασκευών όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και 
τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την ηλεκτρονική επιχειρηματικό-
τητα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτού του κλάδου (για παράδειγμα, τα χημικά, τα 
πλαστικά και η κλωστοϋφαντουργία) διατηρούν μια συντηρητική στάση απέναντι 
στην υιοθέτηση ηλεκτρονικών πληροφοριακών επιχειρηματικών εφαρμογών. 
Επίσης, είναι σημαντικό ότι τέτοιες επιχειρήσεις κυρίως κατασκευάζουν προϊόντα 
για άλλες επιχειρήσεις και κατά συνέπεια δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από τις με-
ταβολές στα κανάλια διανομής οι οποίες διαμορφώνονται από τις ηλεκτρονικές 
λιανικές πωλήσεις.

• Κτηματομεσιτικά. Όπως και άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με οικονομικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, ο κλάδος αυτός ταιριάζει αρκετά στο τρόπο που διεξάγε-
ται η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο. Αλλά οι πωλήσεις κτηματομεσιτικών προ-
ϊόντων και υπηρεσιών δεν αναπτύσσονται τόσο γρήγορα όσο οι άλλοι οικονομι-
κοί κλάδοι λόγω της πολυπλοκότητας και της σποραδικότητας των συναλλαγών 
για το πλήθος των αγοραστών. Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στο κλάδο 
αυτό θα βοηθήσει στην μείωση των αμοιβών των συναλλαγών και κατ’ επέκτα-
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ση στην μείωση των αμοιβών για τους δανειζόμενους. Οι επενδυτές θα πρέπει 
να επενδύσουν περισσότερο στην επώνυμη αγορά και στην παροχή υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας, αφού η ευκολία με την οποία οι δανειζόμενοι θα μπορούν 
να αγοράζουν θα κάνουν την επιχειρηματικότητα ακόμα πιο ανταγωνιστική από 
ότι είναι ήδη.

• Ασφάλειες. Όπως και ο προηγούμενος κλάδος, οι αγορές ασφαλιστικών προϊό-
ντων διακρίνονται από κάποια πολυπλοκότητα και δεν έχουν σταθερή συχνότητα. 
Αν και τα συμβόλαια θα πωλούνται ηλεκτρονικά με αυξητικούς ρυθμούς, η ηλε-
κτρονική επιχειρηματικότητα επικεντρώνεται μεταξύ των ασφαλιστών οι οποίοι 
καλούνται να βελτιώσουν την παροχή των υπηρεσιών τους με την ηλεκτρονική 
διάθεση αντιπροσώπων ηλεκτρονικά και με την προσφορά υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας στους ασφαλιζόμενους. Οι ασφαλιζόμενοι ίσως να συνε-
χίσουν να χρησιμοποιούν κάποιον αντιπρόσωπο των ασφαλιστικών οργανισμών 
για την αγορά συμβολαίων αλλά θα επιθυμούν ηλεκτρονική πρόσβαση στους λο-
γαριασμούς τους ή άλλες σχετικές πληροφορίες. 

• Υγεία. Ο μεγάλος κλάδος της υγείας διαθέτει πολλές ευκαιρίες για να εφαρμόσει 
διαδικτυακές εμπορικές λύσεις για την μείωση του κόστους και την βελτίωση της 
ποιότητας της φροντίδας. Αλλά η πολυπλοκότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
η γραφειοκρατία και η κατακερματισμένη φύση του θα αποτελέσουν ανασταλτι-
κούς παράγοντες για την γρήγορη υιοθέτηση του διαδικτυακού εμπορίου. 

• Κοινής ωφελείας (Ενέργεια). Αυτός ο κλάδος της βιομηχανίας είναι μάλλον 
συντηρητικός όσον αφορά τον βαθμό υιοθέτησης των τεχνολογιών πληροφο-
ρικής παρά την μακρόχρονη τάση προς την εφαρμογή διοικητικών διαδικασιών 
από την πλευρά της ζήτησης. Η πρώτη ευκαιρία για την υλοποίηση ηλεκτρονικών 
εφαρμογών θα επέλθει από την μεταφορά ενέργειας μεταξύ ελεύθερου συναγω-
νισμού των παραγωγών και των διανομέων. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους 
καταναλωτές – όπως η πληρωμή λογαριασμών και η διαχείριση ενέργειας- θα 
χρειαστούν ορισμένο χρονικό διάστημα για να αρχίσουν να εφαρμόζονται.

• Εκπαίδευση. Υπάρχει μια πολύ καλή προοπτική για διαδικτυακές εμπορικές 
εφαρμογές στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά υπάρχουν επίσης και πολλά εμπό-
δια. Ενώ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν αρκετό υλικό, για παράδειγμα, ο μεγα-
λύτερος όγκος του θα πρέπει να μεταφερθεί σε ηλεκτρονική μορφή έτσι ώστε να 
μπορέσει να ανέβει στο διαδίκτυο. Επίσης, οι προϋπολογισμοί που ξοδεύονται για 
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την εκπαίδευση στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων είναι γενικότερα 
χαμηλότερα από κάθε άλλο κλάδο της βιομηχανίας. Οι πιο προχωρημένοι από 
τον κλάδο της εκπαίδευσης που υλοποιούν διαδικτυακές εμπορικές εφαρμογές 
είναι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (dotcoms) , ιδιωτικά πανεπιστήμια και μεγάλες 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους.

6.1.6 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)

Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλε-
πικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές ή 
επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Με άλλα λόγια, 
κάθε “εμπορική” δραστηριότητα που πριν από μερικά χρόνια ήταν δυνατή, μόνο 
χάρη στην φυσική παρουσία και μεσολάβηση ανθρώπων ή υλικών μέσων (π.χ. 
εμπορική αλληλογραφία), σήμερα μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα, ηλεκτρονικά και 
εξ’ αποστάσεως. 

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) είναι οποιαδήποτε μορφή επιχειρησια-
κής αλληλεπίδρασης και συναλλαγής με αποτέλεσμα την αγορά η πώληση αγαθών 
και υπηρεσιών, οι συντελεστές της οποίας αλληλεπιδρούν με ηλεκτρονική μορφή, 
μέσω Διαδικτύου, περισσότερο παρά με φυσικές συναλλαγές ή διαμέσου φυσικής 
επικοινωνίας. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δεν αποτελεί συνδυασμό μίας και μόνης 
τεχνολογίας. Πρόκειται περισσότερο για ένα συνδυασμό τεχνολογιών, κυρίως 
ανταλλαγής δεδομένων (όπως Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων- E.D.I. και το 
e-mail), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bulletin boards 
- BBS, το World Wide Web-W.W.W κ.ά.), αυτόματης συλλογής δεδομένων (bar 
coding, magnetic/optical character recognition). 

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο προσπαθεί να αναπτύξει την εκτέλεση των επιχειρησια-
κών συναλλαγών μέσα από διάφορα δίκτυα. Αυτές οι επιχειρησιακές συναλλαγές 
αναφέρονται σε: 

• ποιοτική απόδοση (καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών και ορ-
θότερη λήψη αποφάσεων), 

• μεγαλύτερη οικονομική απολαβή (χαμηλότερο κόστος) 

• πιο γρήγορες συναλλαγές (μεγάλη ταχύτητα, αλληλεπίδραση πραγματικού χρό-
νου). 
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Μακροπρόθεσμος στόχος:
Με χρήση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών, σαν μακροπρόθεσμος στόχος 

όσων ασχολούνται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ορίζεται η ομογενοποίηση, όλων 
των οικονομικών λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ομογενοποίη-
ση θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε δραστηριότητα να μπορεί : 

• να εκτελείται σε ηλεκτρονική μορφή 

• να μεταφέρονται εύκολα τα σχετικά με την συναλλαγή από τον ένα συναλλασσό-
μενο στον άλλο (π.χ. ένα ψηφιακό τιμολόγιο από τον πωλητή στον αγοραστή) 

• να είναι εύκολη η δραστηριότητα από κάθε μέλος της ηλεκτρονικής οικονομικής 
κοινότητας (π.χ. να μπορεί οποιοσδήποτε να βρει τον τιμοκατάλογο ή τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων άμεσα και με δικές τους ενέργειες, χωρίς να χρει-
αστεί μεσολάβηση π.χ. να ζητήσει και να του τα στείλουν). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Ανάλογα με τα μέρη που μετέχουν στην συναλλαγή το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τέσσερις βασικές κατηγορίες όπως φαίνεται στην δια-
γραμματική απεικόνιση που ακολουθεί. 

• επιχείρηση - επιχείρηση (B2B)

• επιχείρηση - καταναλωτής (B2C)

• επιχείρηση - δημόσια διοίκηση (B2G)

• καταναλωτής - δημόσια διοίκηση (C2G)

επιχείρηση – επιχείρηση
Σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσε να ανήκει μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί 

ένα δίκτυο για τις παραγγελίες της από προμηθευτές, που λαμβάνει τιμολόγια και 
κάνει πληρωμές. Αυτή η κατηγορία συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων χρησιμοποι-
είται αρκετά χρόνια, ειδικά με την χρήση του Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων 
(E.D.I. - Electronic Data Interchange) σε κλειστά ή διεθνή δίκτυα. 

επιχείρηση - καταναλωτής 
Αντιστοιχίζεται με την λιανική πώληση με ηλεκτρονική μέσω Διαδικτύου μορφή. 
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Αυτή η κατηγορία έχει αναπτυχθεί με την ανάπτυξη και επέκταση του Παγκόσμιου 
Ιστού (World Wide Web). Οι καταναλωτές μαθαίνουν για τα προϊόντα μέσα από 
ηλεκτρονικές εκδόσεις, αγοράζουν προϊόντα με “ψηφιακό” χρήμα και άλλα ασφα-
λή συστήματα πληρωμής. Υπάρχουν τώρα “καταστήματα” σε όλο το Διαδίκτυο, που 
προσφέρουν κάθε είδος προϊόντων, από βιβλία και τρόφιμα, μέχρι Η/Υ και αυτο-
κίνητα. 

επιχείρηση - δημόσια διοίκηση 
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 

δημόσιων οργανισμών. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ οι λεπτομέρειες για τις προμή-
θειες των προσεχών κυβερνήσεων, εκδίδονται στο Internet και οι ενδιαφερόμε-
νες επιχειρήσεις, ανταποκρίνονται ηλεκτρονικά. Προς το παρόν, αυτή η κατηγορία 
στη χώρα μας είναι σε νηπιακό στάδιο, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί ραγδαία όσο 
οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τις δικές τους λειτουργίες για να προωθήσουν την 
αντίληψη τους για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Επιπροσθέτως, οι διοικήσεις πρέπει να 
παρέχουν την ευκαιρία ηλεκτρονικών συναλλαγών για περιπτώσεις που να καλύ-
πτουν περιπτώσεις επιστροφών Φ.Π.Α και δασμών. 

πελάτης - δημόσια διοίκηση 
Στον βωμό της ανάπτυξης των δύο προηγούμενων κατηγοριών, οι επιχειρήσεις 

πρέπει να αναπτύξουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σε θεματικές περιοχές όπως 
πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας και ιδιωτικών φόρων και επομένως αυτή η κατη-
γορία δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα. 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ 
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σαν μια γενική ιδέα καλύπτει όλες τις μορφές επιχει-

ρηματικών συναλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά και χρησιμοποιούν τα τηλε-
πικοινωνιακά δίκτυα. Συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και ο 
βασικός στόχος είναι φυσικά ο κύκλος των εμπορικών συναλλαγών. Δηλαδή το να 
“εμπορεύεσαι “ ηλεκτρονικά φυσικά αγαθά και υπηρεσίες δεν είναι μόνο ηλεκτρο-
νικό θέμα. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται (παραδοσιακές αρχές πώλησης): 

• στη διαφήμιση, 

• στην προώθηση του προϊόντος, 
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• στις διευκολύνσεις που παρέχονται μεταξύ των εμπόρων, 

• στην προμήθεια, 

• στους όρους αγοράς, 

• στην υποστήριξη πριν την πώληση 

• στην υποστήριξη για επιχειρηματικές εργασίες που έχουν μερικά διαμοιραστεί. 

• στην υποστήριξη μετά την πώληση. 

ΦΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Για να αντιληφθεί κάποιος πλήρως τη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου πρέ-

πει να γνωρίζει και τις κύριες φάσεις από τις οποίες πρέπει να περάσει μια επιχείρηση 
ώστε να μπορέσει να διαθέσει το προϊόν της. 

Φάση 1: Ανάπτυξη Web site για Προώθηση προϊόντος 

• Δημιουργία σελίδας, ανάπτυξη, και φιλοξενία (hosting) σελίδας. 

• Διαφήμιση και πρώτη εικόνα προϊόντων ή υπηρεσιών. 

• Ζήτηση και διακίνηση πληροφοριών μέσω του Internet. 

Φάση 2: Λογισμικό & Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων 

• Ύπαρξη λογισμικού για παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του 
Internet. 

• Οι σύγχρονες πολύπλοκες υψηλές τεχνολογίες απαιτούν λύσεις που να έχουν 
την δυνατότητα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. 

Φάση 3: Πληρωμή & Επεξεργασία Συναλλαγών 

• Δυνατότητα αναγνώρισης πιστότητας πιστωτικής κάρτας και δυνατότητα πα-
ραγγελίας μέσω Internet. 

• Δυνατότητα Ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων. 
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Φάση 4: Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων-E.D.I. Εκπλήρωση & διανομή 
αποθεμάτων 

• Δυνατότητα Ηλεκτρονικής παραγγελίας διαμέσου Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής 
Δεδομένων και εξειδικευμένης παρουσίας πελατών στο Internet. 

• Δυνατότητα καταχώρησης παραγγελίας και καταστάσεων. 

• Δυνατότητα αποστολής προϊόντος. 

• Δυνατότητα αποθήκευσης προϊόντος. 

Φάση 5: Ύπαρξη Υπηρεσιών Υποστήριξης 

• Υποστήριξη προϊόντων και ειδικά εκπαιδευμένοι αντιπρόσωποι για την εκπλή-
ρωση ειδικών αναγκών των πελατών. 

• Υποστήριξη για εξερχόμενο και εισερχόμενο άμεσο μάρκετινγκ (direct 
marketing). 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αλληλεπιδρά με ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων όπως: 

• Μάρκετινγκ, πωλήσεις και προώθηση πωλήσεων, προσφορές πριν την πώλη-
ση. 

• Χρηματοδότηση και ασφάλιση, εμπορικές συναλλαγές όπως: παραγγελία, με-
ταφορά και πληρωμή, σέρβις προϊόντος και συντήρηση-υποστήριξη, ανάπτυξη 
προϊόντος, κατανεμημένη εργασία. 

• Χρήση δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών, επιχείρηση-δημόσια διοίκηση (παρα-
χωρήσεις, άδειες, φόροι, κτλ.). 

• Μεταφορές και λογιστική προσωπικού και υλικών. 

• Προμήθειες δημοσίου, αυτόματο εμπόριο ψηφιακών αγαθών, λογιστικά. 
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Η όλη εμπορική συναλλαγή μπορεί να υποστηριχθεί ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβα-
νομένων και της μεταφοράς (ηλεκτρονικής μεταφοράς φυσικών αγαθών και υπη-
ρεσιών) και της πληρωμής. Θεωρητικά ακόμα υπάρχει και η δυνατότητα να γίνεται η 
συνδιαλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικά, δηλαδή για πληρωμή δασμών 
και φόρων. Παρόλα αυτά όμως ένας αριθμός ζητημάτων όπως η προστασία και η 
ασφάλεια, η νομική κάλυψη δεν έχουν διευθετηθεί ακόμα ώστε να αποτελέσουν 
αναπόσπαστο κομμάτι του κεφαλαίου αυτού που λέγεται Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

• Μειωμένα έξοδα διαφήμισης. 

• Μειωμένα έξοδα μεταφοράς, ιδιαίτερα για αγαθά που μπορούν να μεταφερθούν 
ηλεκτρονικά. 

• Μειωμένα έξοδα στο σχεδιασμό και στην παραγωγή. 

• Ανεπτυγμένος στρατηγικός σχεδιασμός. 

• Περισσότερες ευκαιρίες για μάρκετινγκ θέσεων (niche marketing). 

• Ίση πρόσβαση στις αγορές από όλους. 

• Πρόσβαση σε νέες αγορές. 

• Ανάμειξη του πελάτη στο προϊόν. 

• Καινοτομία υπηρεσιών. 

Πληροφορίες για οποιαδήποτε αγορά και χώρα μπορούν πλέον να προωθηθούν 
ηλεκτρονικά και να αναπτυχθούν στο εμπορικό περιβάλλον, δημιουργώντας όμως 
έτσι και έναν αριθμό από προβλήματα όπως η παραβίαση προσωπικού απορρήτου 
(μυστικότητα-privacy) που είναι ανάγκη να διευθετηθεί . 

Επαφές μεταξύ εταιριών μπορούν να διευκολυνθούν με on-line επιχειρησιακούς 
καταλόγους και να βελτιωθούν με εθνικά ή τοπικά πληροφοριακά κέντρα. 

Επαφές μεταξύ εταιριών και καταναλωτών μπορούν να υποστηριχθούν με σημα-
ντικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων on-line διαφημίσεων και κλειστών αγορών. 
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Εταιρίες μπορούν να προωθήσουν αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα τους 
και τις υπηρεσίες τους καθώς επίσης και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που υποστη-
ρίζονται από κατανοητές ευκολίες πλοήγησης και αναζήτησης. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Για τους εμπόρους 

Τον Ιούλιο του ’97, κάποιος στις ΗΠΑ κατόρθωσε με κάποιο τρόπο να σπάσει 
τους κωδικούς μιας επιχείρησης και να στείλει ηλεκτρονικά μηνύματα σε εκατοντά-
δες πελάτες που είχαν πραγματοποιήσει αγορές μέσω των sites ESPN SportsZone 
and NBA.com, τα οποία δημιουργήθηκαν από την Starwave. Ο “εισβολέας” ενη-
μέρωσε τους πελάτες ότι οι πιστωτικές τους κάρτες είχαν παραβιαστεί από τους 
υπολογιστές της επιχείρησης και περιλάμβανε τα τελευταία νούμερα του αριθμού 
τους ως απόδειξη. 

Αυτό καθώς και άλλα παρόμοια γεγονότα αποδεικνύουν ότι οι συναλλαγές δεν 
είναι απόλυτα ασφαλείς στο Internet. Όσο όμως η διατάραξη των διαδικτυακών 
συναλλαγών βρίσκουν το φως της δημοσιότητας, τόσο και περισσότεροι ερευνητές 
διχάζονται, αν και επικρατεί ότι οι συναλλαγές συγκριτικά είναι πιο ασφαλείς στον 
Κυβερνοχώρο παρά στον φυσικό κόσμο. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν πραγματοποι-
ηθεί πολλές απάτες πιστωτικών καρτών από υπαλλήλους σε καταστήματα λιανικών 
πωλήσεων που κρατούσαν τους αριθμούς των καρτών. 

Γενικότερα, τα συστήματα ασφάλειας Ηλεκτρονικού Εμπορίου απομάκρυναν τον 
κίνδυνο, κρυπτογραφώντας τους αριθμούς στους servers της εταιρίας. Οι κατα-
σκευαστές των browsers και οι εταιρίες πιστωτικών καρτών προωθούν ένα επιπλέ-
ον πρωτόκολλο ασφάλειας το Secure Electronic Transactions (S.E.T). Το S.E.T 
κωδικοποιεί τους αριθμούς πιστωτικών καρτών που βρίσκονται σε servers, έτσι 
ώστε μόνο οι τράπεζες και οι εταιρίες πιστωτικών καρτών να μπορούν να διαβά-
σουν τους αριθμούς αυτούς. 

Για τους εμπόρους το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι πραγματικά ασφαλέστερο, μιας 
και ένα κατάστημα μπορεί να υποστεί διάρρηξη, να καεί ή να πλημμυρίσει. Η μόνη 
δυσκολία είναι να αποδειχθεί ότι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι πραγματικά ασφα-
λές και για τους πελάτες. 
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Για τους πελάτες 

Οι πελάτες δεν το έχουν πιστέψει ακόμα, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι ηλε-
κτρονικές συναλλαγές είναι ασφαλέστερες από τις συνηθισμένες αγορές μέσω πι-
στωτικής κάρτας. Κάθε φορά που πληρώνει κάποιος σε ένα κατάστημα, και πετάει 
την απόδειξη της πιστωτικής κάρτας γίνεται εύκολος στόχος για πιθανή απάτη. Όμως 
στις τελευταίες εκδόσεις του Netscape Navigator, Mozilla Firefox ή του Microsoft 
Internet Explorer, οι συναλλαγές μπορούν να κρυπτογραφηθούν χρησιμοποιώντας 
Secure Sockets Layer (S.S.L), ένα πρωτόκολλο που δημιουργεί μια ασφαλή σύν-
δεση σε ένα server, προστατεύοντας την διακινούμενη πληροφορία στο Internet. 
Το S.S.L χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση με κοινό κλειδί, μια από τις ισχυρότερες 
μεθόδους κρυπτογράφησης, που κυκλοφορούν. 

• Στον Netscape Navigator, μπορείς να προτιμήσεις τον ασφαλή τρόπο όταν ένα 
άθραυστο κλειδί εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου. 

• Ο Internet Explorer εμφανίζει ένα λουκέτο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. 

Άλλος ένας τρόπος υποστήριξης από το S.S.L είναι όταν στην γραμμή διευθύν-
σεων εμφανίζεται να αρχίζει με https αντί για http. Προφανώς κανένα σύστημα 
ασφαλείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρη προστασία της 
πιστωτικής κάρτας, αλλά είναι σίγουρα ασφαλέστερο από μια πιθανή διάρρηξη χρη-
μάτων σε ένα κατάστημα.

6.1.7 Στοιχεία Ερευνών για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

• Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στις επιχειρήσεις με 1-9 απασχολούμενους 
υπολογίστηκε το 2006 στο 54%, παρέμεινε δηλαδή στα επίπεδα του προηγού-
μενου έτους. 

• Η τηλε-εργασία μετράται ακόμη σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, μόλις 4%. Το ίδιο 
χαμηλή είναι και η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής για τη διαχείριση λή-
ψης παραγγελιών ή εντολής αγορών. 

• Στις επιχειρήσεις με Η/ Υ η σύνδεση στο Διαδίκτυο φθάνει στο 72%, επίσης στο 
ίδιο επίπεδο με το 2005. Πολύ σημαντική αύξηση το 2006 παρουσίασε η ευρυ-
ζωνική σύνδεση (από 12% σε 50%). 
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• Οι συναλλαγές μέσω Διαδικτύου με τις Δημόσιες Υπηρεσίες σημείωσαν σημαντι-
κή αύξηση κατά το 2006. 

• Η παρουσία των επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο μέσω εταιρικής ιστοσελίδας ή φιλο-
ξενίας σε κάποιο κόμβο παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο το 2006, δηλαδή 34%. 

• Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις και οι ηλεκτρονικές αγορές εξακολουθούν να είναι 
πολύ χαμηλές (5% οι πωλήσεις και 2% οι αγορές). 

• Το σύνολο των επιχειρήσεων με 10+ απασχολούμενους έχουν Η/ Υ. Ο αριθμός 
Η/ Υ σε σχέση με τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτές τις επιχειρήσεις 
υπολογίζεται σε 0,40 Η/ Υ ανά εργαζόμενο.

• Η τηλε-εργασία μετρήθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, περίπου στο 10%. 

• Επίσης στα ίδια επίπεδα παρέμεινε η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής για 
τη διαχείριση λήψης παραγγελιών ή εντολής αγορών (21%).   

• Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων με 10+ απασχολούμενους έχουν 
σύνδεση στο Διαδίκτυο (93%), περίπου στα ίδια με πέρυσι επίπεδα. Πολύ ση-
μαντική αύξηση παρουσίασε η ευρυζωνική σύνδεση σε σχέση με το 2005, από 
38% σε 65%, με αντίστοιχη μείωση της ISDN. 

• Η χρήση του Διαδικτύου για συναλλαγές με το Δημόσιο είναι πολύ σημαντική (8 
στις 10 επιχειρήσεις με 10+ απασχολούμενους το χρησιμοποιούν), δε σημείωσε 
όμως διαφοροποίηση σε σχέση με το 2005. 

• 54% των επιχειρήσεων με 10+ απασχολούμενους έχουν εταιρική ιστοσελίδα ή 
φιλοξενούνται σε κάποιο κόμβο, όπως σχεδόν και το 2005.

• Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις παρέμειναν και το 2006 στο 14% και πραγματοποι-
ούνται ουσιαστικά μέσω Internet. Αισθητά μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των ηλε-
κτρονικών πληρωμών για πωλήσεις μέσω Διαδικτύου (34%), επίσης στα επίπεδα 
του 2005. Τέλος, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, 
εξακολουθούν να είναι σχετικά λίγες (10%), περίπου όσες και πέρυσι.
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6.1.8 Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Το Ηλεκτρονικό επιχειρείν συμβάλει στην αύξηση του κόστους μεταξύ των επι-
χειρήσεων

1. Σωστό 
2. Λάθος

2. Οι έννοιες «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» και «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» ταυτίζονται

1. Σωστό 
2. Λάθος

3. Στις καθοδηγούμενες αγορές από αγοραστές η ηλεκτρονική αγορά δημιουρ-
γείται από ένα συνεταιρισμό αγοραστών, οι οποίοι προμηθεύονται προϊόντα και 
υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

1. Σωστό
2. Λάθος

4. Στις ανεξάρτητες αγορές η ηλεκτρονική αγορά δημιουργείται με σκοπό να προ-
σελκύσει προμηθευτές.

1. Σωστό
2. Λάθος

5. Στις καθοδηγούμενες αγορές από προμηθευτές η ηλεκτρονική αγορά δημιουρ-
γείται από ένα συνεταιρισμό προμηθευτών ή πωλητών.

1. Σωστό
2. Λάθος

6. Η κατηγορία αγορών που αποτελεί τη δημοφιλέστερη τα τελευταία χρόνια είναι οι 
καθοδηγούμενες αγορές από παροχείς τεχνολογικών εφαρμογών.

1. Σωστό 
2. Λάθος

7. Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι:

1. ανταγωνισμός από επιχειρήσεις που ξεκινούν
2. πρόδρομες ηλεκτρονικές εφαρμογές
3. κανένα από τα παραπάνω
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8. Οι κατηγορίες του Ηλεκτρονικού εμπορίου είναι:

1. τρεις
2. τέσσερις
3. πέντε
4. κανένα από τα παραπάνω

9. Οι κύριες φάσεις από τις οποίες πρέπει να περάσει μια επιχείρηση ώστε να μπορεί 
να διαθέσει το προϊόν της ηλεκτρονικά είναι:

1. τρεις
2. τέσσερις
3. πέντε
4. κανένα από τα παραπάνω

6.2  Η χρήση του Internet στην αναζήτηση
προμηθευτών – πελατών (e-Marketplaces)

Σκοπός Στόχος της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον 

οποίο οι τεχνολογίες Διαδικτύου και ειδικότερα οι ηλεκτρονικές 

αγορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σήμερα ώστε να δημιουρ-

γηθούν πετυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα και μια επιχείρηση να 

μεταβεί στο χώρο του Ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της ενότητας αυτής είναι να βοηθή-

σει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τους τρόπους αλλά και 

τα κρίσιμα σημεία για την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών 

και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει, καθώς και τη δομή και 

οργάνωση που θα πρέπει να αποκτήσει προκειμένουν να μπορεί να 

υποστηρίζει τέτοιου είδους ενέργειες.

Γνώσεις Σε γνωστικό επίπεδο οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκληρωμένη 

παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει να: 

• Γνωρίζουν τους τρόπους αξιοποίησης του Internet για την 

υποστήριξη των ηλεκτρονικών αγορών
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• Γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις όσον αφορά την αξιοποίηση 

του Internet και την εφαρμογή του της ηλεκτρονικής επιχειρη-

ματικότητας

• Γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες των ηλεκτρονικών αγορών

• Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τους προβληματισμούς 

για την εφαρμογή των νέων αγορών

• Γνωρίζουν τα κρίσιμα σημεία για την εφαρμογή της νέας ηλε-

κτρονικής επιχειρηματικότητας

Δεξιότητες Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει: 

• να καθορίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις μιας εφαρμογής 

ηλεκτρονικών αγορών

• να καθορίζουν τους εμπλεκόμενους στις αγορές αυτές και τον 

τρόπο που θα πρέπει να υλοποιούνται

• τους κινδύνους και τα οφέλη που θα αντιμετωπίσουν

• να αναγνωρίζουν το επιχειρηματικό μοντέλο μιας ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω των e-Marketplaces

• να αξιολογούν την ευχρηστία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 

Στάσεις Σε επίπεδο στάσεων η ενότητα αυτή αποσκοπεί: 

• Στο να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους σε ένα προβληματισμό 

γύρω από τις ηλεκτρονικές αγορές και πως αυτές μπορούν να 

εφαρμοστούν κατά περίπτωση

• Στο να τους βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν μια σειρά εννοιών και 

όρων, ώστε να μπορέσουν εάν το επιθυμούν να ξεκινήσουν 

την ηλεκτρονική τους δραστηριότητα σε κάποιο e-Marketplace

• Στην αποκόμιση όχι στεγνών αλλά ουσιαστικών και εφαρμόσι-

μων γνώσεων που μπορούν πραγματικά να αποβούν χρήσιμες 

σε όλους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των 

ηλεκτρονικών αγορών.
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Λέξεις – κλειδιά Ηλεκτρονικές αγορές, e-Marketplaces, εσωτερική οργάνωση 

επιχερίησης, B2B, B2C, ηλεκτρονικό επιχειρείν, e-business, ηλε-

κτρονικό εμπόριο, e-commerce, e-Εμπόριο, buyer-driven, seller-

driven, independence, technology providers

Σύντομη Περιγρα-

φή Ενότητας και 

Υποενοτήτων,

Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιασθούν μεταξύ άλλων: ορι-

σμοί και στοιχεία που αφορούν τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και 

τη δομή και οργάνωση των επιχειρήσεων για να τις υποστηρίξουν. 

Επίσης, θα περιγραφούν βέλτιστες πρακτικές από τον ελληνικό 

χώρο που υλοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας.

Παραδείγματα και 

Εφαρμογές

Παρουσιάζονται αρκετά παραδείγματα στην ενότητα αυτή καθώς 

και στο σχετικό παράρτημα.

Προτάσεις για 

περαιτέρω μελέτη

• Νομικά θέματα Ηλεκτρονικών Αγορών

• Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Σχεδιασμός και Λειτουργίες

• Ασφάλεια Συναλλαγών 

• Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Αγορών

Προτεινόμενες 

ιστοσελίδες

Business Exchanges, www.be24.gr

ΩNIA-NET, www.onianet.gr 

CosmoONE, www.cosmoone.gr

Oracle Hellas, www.oracle.com/gr

SAP Hellas, www.sap.com/greece

Υassas.com, www.yassas.com 

6.2.1 Εισαγωγή

Tα e-marketplaces (ηλεκτρονικές αγορές) αποτελούν τη σύγχρονη τάση στο 
χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και προσανατολίζονται στη δημιουργία δια-
δραστικών εμπορικών κοινοτήτων που προσφέρουν δυναμικές και όχι στατικές λύ-
σεις. Τα e-marketplaces αναφέρoνται σε μια νέα αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική 
διαδικασία παραγγελιών η οποία συνδέει άμεσα τους πελάτες με τους προμηθευτές 
τους και επιτρέπει στους συμμετέχοντες αγοραστές και πωλητές να ανταλλάσσουν 
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πληροφορίες για τιμές και προσφορές προϊόντων.

Η λογική λειτουργίας τους είναι εξαιρετικά απλή και βασίζεται στη δημιουργία 
μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου συνευρίσκονται προμηθευτές και αγοραστές. 
Mέσω της πλατφόρμας αυτής διενεργούνται αγοραπωλησίες ειδών ή υπηρεσιών. 
Κατά συνέπεια, τα εμπλεκόμενα μέρη στις ηλεκτρονικές αγορές είναι τρία: οι προ-
μηθευτές, οι αγοραστές και αυτός που έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα της ηλε-
κτρονικής αγοράς. 

Αρκετά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τίποτα δεν εμποδίζει κάποιο από τα πα-
ραπάνω μέρη να έχει και άλλο ή ακόμα και άλλους ρόλους στην όλη διαδικασία, 
καθώς ο προμηθευτής κάποιων ειδών μπορεί να γίνει αγοραστής κάποιων άλλων 
και το αντίστροφο, ο δημιουργός της πλατφόρμας μπορεί να λειτουργήσει και ως 
προμηθευτής ή αγοραστής ειδών/υπηρεσιών. Επίσης, κάποιος από τους προμη-
θευτές ή τους αγοραστές (ή και συνασπισμός αυτών) μπορεί να είναι οι ίδιοι δημι-
ουργοί της πλατφόρμας, σε μία προσπάθεια να αυτοματοποιήσουν την εφοδιαστική 
αλυσίδα τους. 

Η λογική της ηλεκτρονικής αγοράς είναι τέτοια που σε καμία περίπτωση οι πολ-
λαπλοί ρόλοι δεν αποτελούν πρόβλημα, καθώς υπάρχει διάκριση των ιδιοτήτων 
σε κάθε στάδιο (είναι αδιάφορο εάν ο προμηθευτής είναι και αγοραστής ή εάν ο 
αγοραστής είναι αυτός που έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα).

Σε αντίθεση με τις περισσότερες περιοχές νέων τεχνολογιών, όπου οι ρυθμοί ανά-
πτυξης στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλοί, ο τομέας των ηλεκτρονικών αγορών 
(e-marketplaces) δείχνει να ξεπερνά ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο 
επιτευγμάτων και βελτίωσης υπηρεσιών. Αξιοσημείωτο είναι πως αυτή η ανάπτυξη 
βασίζεται κυρίως στον τομέα του λιανεμπορίου, με έμφαση στην διευκόλυνση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σήμερα, στην Ελλάδα λειτουργούν έξι ηλεκτρονικές αγορές (δηλαδή, ηλεκτρο-
νικοί ενδιάμεσοι, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα “ηλεκτρονικής συνάντησης” 
πωλητών και αγοραστών), που παρέχουν στις συμμετέχουσες εταιρείες αυτομα-
τοποίηση στην διεκπεραίωση των συναλλαγών τους, καθώς και την δυνατότητα 
αναζήτησης ευκαιριών, όπως εύρεση επιχειρηματικών εταίρων και διοργάνωση δη-
μοπρασιών. Σε αυτές τις ηλεκτρονικές αγορές είναι εγγεγραμμένες περίπου 3.000 
υπηρεσίες (από τις οποίες όμως στην πραγματικότητα περίπου 2.000 συμμετέχουν 
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ενεργά). Ο όγκος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται ξεπερνά σε αξία τα 2 
δισ. ευρώ ετησίως, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών τα 3 εκατ. ετησίως. 

Αυτή η σημαντική ανάπτυξη αποδεικνύεται από δύο έρευνες που πραγματοποί-
ησε το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου (ELTRUN) του ΟΠΑ. Η 
πρώτη από τις έρευνες, που στόχευαν στην μελέτη των οφελών που παρέχουν οι 
ηλεκτρονικές αγορές, ήταν ποσοτική και υλοποιήθηκε με την μορφή ερωτηματο-
λογίων με αποδέκτες τις εταιρείες, που συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές αγορές. Τα 
αποτελέσματα των ερωτηματολογίων προσέφεραν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 
με διάφορες παραμέτρους του διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελ-
λάδα. 

Σχετικά με τη συμμετοχή στις ηλεκτρονικές αγορές τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αυτή την απόφαση ύστερα από την παρότρυνση επιχει-
ρηματικών εταίρων (συνήθως αγοραστών) σε ποσοστό 45%, ενώ ένα μικρό αλλά 
σημαντικό ποσοστό 10% (που αυξάνεται συνεχώς) των επιχειρήσεων, επειδή η 
συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές αποτελεί συνήθη πρακτική του κλάδου τους. 

Όσον αφορά την χρήση, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (79%) χρη-
σιμοποιεί την παρεχόμενη υπηρεσία της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών, 
με διαφορά από τις υπόλοιπες υπηρεσίες (βλ. σχεδιάγραμμα 1). Παρά ταύτα είναι 
ενθαρρυντικό ότι μια στις πέντε επιχειρήσεις αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές αγορές για 
ιδιαίτερα απαιτητικές λειτουργίες ή διαδικασίες, όπως διαχείριση ζήτησης, διαχείρι-
ση work-flows στις προμήθειες ή αγορές κλπ. 

Τα οφέλη στη διεκπεραίωση 
Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας αφορούσαν στις επιπτώσεις της 

συμμετοχής των επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές αγορές. Η έρευνα έδειξε ότι η συμ-
μετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές προσφέρει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις. Τα 
οφέλη παρουσιάζονται ως πιο σημαντικά σε περιοχές που αφορούν στη διεκπεραί-
ωση συναλλαγών (βλ. σχεδιάγραμμα 2). 

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικές επιπτώσεις μετρήθηκαν στη μείωση των χρόνων 
διεκπεραίωσης και επεξεργασίας των παραγγελιών, τη μείωση των λαθών, τη βελ-
τίωση της αξιοπιστίας και της απλότητας του συστήματος. Αυτές οι επιπτώσεις συ-
νάδουν και με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών ως 
κύριας υπηρεσίας. Βέβαια, παράλληλα με αυτά τα οφέλη παρατηρήθηκαν σε μι-
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κρότερο βαθμό και άλλες επιπτώσεις στρατηγικής σημασίας, όπως βελτίωση των 
πληροφοριακών πόρων της εταιρείας, μείωση των αποθεμάτων, καλύτερο επίπεδο 
εξυπηρέτησης. 

Προσμετρώντας την επιχειρηματική 
Όπως φαίνεται και από αυτά τα συνοπτικά αποτελέσματα, τα οφέλη πηγάζουν 

κυρίως από την αυτοματοποίηση των συναλλαγών. Με βάση αυτά τα αποτελέσμα-
τα η δεύτερη έρευνα ανέλυσε έμπρακτα την επιχειρηματική αξία αυτών των οφε-
λών, μελετώντας την πιο απλή υπηρεσία που παρέχουν οι ηλεκτρονικές αγορές: 
την ηλεκτρονική ανταλλαγή τιμολογίων. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή τιμολογίων μαζί 
με την ηλεκτρονική αποστολή παραγγελιών συνθέτουν την πιο “δημοφιλή” υπηρε-
σία που παρέχεται σήμερα, δηλαδή την ηλεκτρονική διεκπεραίωση συναλλαγών 
(όπως υπέδειξαν άλλωστε οι ίδιες οι επιχειρήσεις στην πρώτη έρευνα). Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε μέσω της διεξαγωγής συνεντεύξεων σε βάθος με επιχειρήσεις 
που χρησιμοποιούν την υπηρεσία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης συγκεκριμένης 
ηλεκτρονικής αγοράς. Αρχικά, κατεγράφη η διαδικασία και στη συνέχεια μετρήθη-
καν ποσοτικά τα βήματα της διαδικασίας, που αποτελούν πηγές κόστους (όπως 
ανθρώπινοι πόροι, εγκαταστάσεις, αναλώσιμα, κλπ). 

Ποιοτικά αποτελέσματα 
Αξίζει να σημειωθεί, πως πέρα από αυτά τα ποσοτικά αποτελέσματα, η συγκεκρι-

μένη έρευνα παρείχε και επιπλέον ποιοτικά αποτελέσματα. Το πρώτο από αυτά είναι 
πως η ύπαρξη του ενδιάμεσου της ηλεκτρονικής αγοράς κάνει οικονομικά εφικτή 
την ηλεκτρονική ανταλλαγή τιμολογίων και για μικρές επιχειρήσεις, σε αντίθεση με 
το παλαιότερο EDI (Electronic Data Interchange), του οποίου η εφαρμογή ήταν 
εφικτή μόνο από μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Με τη χρήση των σημερινών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης εγγράφων 
η πληροφορία που ανταλλάσσεται βελτιώνεται, αφού πλέον αυτή είναι ταχύτερη, 
πιο ακριβής και πιο ασφαλής. Η βελτίωση αυτή της πληροφορίας, οδηγεί στην ου-
σιαστική βελτίωση της σχέσης ανάμεσα σε προμηθευτή και λιανέμπορο, λόγω της 
μείωσης των καθημερινών προβλημάτων και λαθών, καθώς και λόγω της δυνατό-
τητας για πιο γρήγορη πληρωμή του προμηθευτή. Επιπλέον, η ύπαρξη όγκου δεδο-
μένων σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέπει την στατιστική ανάλυση των δεδομένων για 
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την αξιολόγηση τόσο των συνεργατών (πχ προμηθευτών) όσο και του προσωπικού 
που ασχολείται με αυτά τα καθήκοντα. Αυτό το προσωπικό με την υιοθέτηση αυ-
τών των συστημάτων από τις επιχειρήσεις χρησιμοποιείται πλέον για πιο σημαντικά 
καθήκοντα αντί για απλό data entry, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην επιχείρηση. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η αναμενόμενη κατάργηση του έντυπου τιμολογί-
ου, όταν εφαρμοστεί, αναμένεται να έχει επιπλέον οικολογικές συνέπειες, προς την 
βελτίωση του περιβάλλοντος, το οποίο είναι ένα θέμα που απασχολεί σημαντικά 
την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αλλά και τον κλάδο του λιανεμπορίου. 

Συνοψίζοντας, οι ελληνικές ηλεκτρονικές αγορές αποδεικνύουν ότι διαθέτουν 
τις ικανότητες (τεχνογνωσία και τεχνολογία) να υλοποιήσουν καινοτόμες υπηρε-
σίες εφάμιλλες και ανταγωνιστικές με αυτές του εξωτερικού (που μπορούν να αξι-
οποιηθούν κι από μικρές επιχειρήσεις με ελάχιστες επενδύσεις), αναγνωρίζοντας 
καινοτόμους τρόπους δημιουργίας αξίας, εκμεταλλευόμενες ευκαιρίες και νέες τε-
χνολογίες. Το ελληνικό λιανεμπόριο επίσης αποδεικνύει ότι μπορεί να αξιοποιήσει 
προηγμένες τεχνολογίες στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και μάλιστα 
ως βέλτιστες πρακτικές ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

6.2.2  Τα πλεονεκτήματα των e-marketplaces
για τις επιχειρήσεις

Με τη συμμετοχή της σε ένα e-marketplace, μία ΜΜΕ έχει τη δυνατότητα να δι-
εξάγει συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις, χωρίς να χρειάζεται να αναζητά η ίδια 
πελάτες ή προμηθευτές. Η ηλεκτρονική αγορά αποτελεί έναν εικονικό χώρο συγκέ-
ντρωσης επιχειρήσεων, ο οποίος προωθεί το συνεργατικό εμπόριο. Επίσης, όταν 
μια επιχείρηση συνευρίσκεται με άλλες στον ηλεκτρονικό χώρο, μπορεί να κάνει συ-
ναλλαγές με επιχειρήσεις τις οποίες δε γνώριζε και να εισέλθει σε αγορές τις οποίες 
διαφορετικά δε θα μπορούσε να ανοίξει.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής αγοράς είναι ότι δεν επιβαρύνει την 
ΜΜΕ που συμμετέχει σε αυτή με υψηλές επενδύσεις. Το κόστος συμμετοχής σε 
μία ηλεκτρονική αγορά είναι μικρό, ο απαιτούμενος εξοπλισμός μηδαμινός, ενώ οι 
προμήθειες που καταβάλλει για τη χρήση της ηλεκτρονικής αγοράς είναι ανάλογες 
με τη χρήση που κάνει. Και, βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη ότι για όσο περισσότερες 
προμήθειες μία επιχείρηση χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική αγορά, τόσο περισσότερο 
ωφελείται, γίνεται κατανοητό ότι το κόστος είναι ελάχιστο. 
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Η αυτοματοποίηση και η προτυποποίηση της διαδικασίας πώλησης-προμήθειας 
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώσουν τα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Έτσι, ο προμηθευτής μπορεί να πωλεί φθηνότερα, μεταδίδοντας το όφελος αυτό 
στους πελάτες του, και ο αγοραστής, αφού μπορεί να αγοράσει φθηνότερα, μετα-
δίδει το όφελος στους δικούς του πελάτες. Επίσης, το μικρό κόστος συμμετοχής σε 
μία ηλεκτρονική αγορά είναι ένα πολύ καλό κίνητρο για μία ΜΜΕ να συμμετάσχει, 
έστω και δοκιμαστικά, σε μία ή και περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές, καθώς πρέ-
πει να επισημάνουμε ότι η συμμετοχή της σε ένα e-marketplace δεν αποκλείει τη 
συμμετοχή της και σε άλλα.

Η αυτοματοποίηση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των ηλεκτρο-
νικών αγορών έρχεται, κυρίως, μέσω της ενοποίησης των ηλεκτρονικών αγορών 
με τα πληροφορικά συστήματα της επιχείρησης. 

Παρά το γεγονός ότι η μηχανογράφησή της δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 
ένταξη σε μία ηλεκτρονική αγορά, όσο πιο στιβαρή είναι η μηχανογράφηση, όσο 
πιο ενοποιημένα λειτουργικά είναι τα τμήματά της και όσο πιο αυτοματοποιημένα 
γίνονται οι διαδικασίες στο εσωτερικό της, τόσο πιο εύκολα θα ενταχθούν οι δια-
δικασίες της ηλεκτρονικής αγοράς σ’ αυτήν. Επιπρόσθετα, η μηχανογράφηση της 
επιχείρησης με κάποιο ERP σύστημα επιτρέπει τη διασύνδεση του ERP με την ηλε-
κτρονική αγορά, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, όπου η τελευ-
ταία αποτελεί προέκταση του back-office της επιχείρησης.

Ακόμα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν έχουν μηχανογρά-
φηση, επωφελούνται σημαντικά από την τυποποίηση των διαδικασιών στην εφο-
διαστική αλυσίδα (όπως, για παράδειγμα, στην ύπαρξη τυποποιημένων καταλόγων 
για τα προϊόντα), ενώ συχνά οι ηλεκτρονικές αγορές τις οδηγούν στην εισαγωγή 
πληροφορικών συστημάτων για τη λειτουργία τους, καθώς πείθονται έμπρακτα για 
τα οφέλη που αποκομίζουν από αυτά.

Η αυτοματοποίηση και η ευκολία διενέργειας των προμηθειών επιτρέπουν αύξη-
ση της ταχύτητας των διαδικασιών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην είναι υπο-
χρεωμένες να διατηρούν υψηλά αποθέματα. Επίσης, επειδή υπάρχουν πολλαπλοί 
προμηθευτές και η διαδικασία είναι τυποποιημένη, ο πελάτης μπορεί να διαπραγμα-
τευτεί μία συναλλαγή ταυτόχρονα με πολλούς υποψήφιους προμηθευτές, επιλέγο-
ντας την πλέον συμφέρουσα λύση με βάση τις δικές του παραμέτρους αξιολόγησης 
(κόστος, παράδοση, ποιότητα κ.λπ.).
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6.2.3 Βέλτιστες Πρακτικές e-Marketplaces

Ορισμένες από τις εταιρίες (αν και δεν είναι μεγάλος ο αριθμός στο σύνολό τους) 
που παρέχουν λύσεις και υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) 
στην Ελλάδα είναι:

Business Exchanges, www.be24.gr
H Business Exchanges Α.Ε. μέσω του be24.gr δημιουργεί δυναμικές, αξιόπιστες 

και ασφαλείς ηλεκτρονικές Β2Β αγορές στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 
Ήδη η Business Exchanges διαθέτει μια διευρυμένη βάση συμμετεχόντων, προμη-
θευτών και αγοραστών, και έχει επενδύσει σε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμι-
κό καθώς και στον αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό της παγκόσμιας αγοράς.

Το be24.gr είναι ένας επιχειρησιακός κόμβος ηλεκτρονικών αγορών (e-
marketplaces) που ήδη παρέχει τα απαραίτητα λειτουργικά χαρακτηριστικά που 
ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές ανάγκες των ηλεκτρονικών αγορών, για διε-
νέργεια προμηθειών, έρευνα αγοράς, διαχείριση καταλόγων, διαχείριση δημοπρα-
σιών, παροχή κλαδικών και επιχειρηματικών νέων, customer support, καθώς και 
μία σειρά άλλων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα γίνουν διαθέσι-
μες σταδιακά, όπως χρηματοοικονομικά και τραπεζικά προϊόντα, logistics, payroll, 
hosting services, ασφάλειες, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.

ΩNIA-NET, www.onianet.gr 
Η ΩΝΙΑ-ΝΕΤ (από την αρχαία λέξη «ώνια», που σημαίνει προμήθειες) είναι μια 

νέα εταιρία η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2001 και έχει ως στόχο την αύξηση 
της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας τροφοδοσίας στον κλάδο λιανεμπορίου, 
μέσα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Η ΩΝΙΑ-ΝΕΤ δρα ως 
ανεξάρτητος ενδιάμεσος μεταξύ των σουπερμάρκετ και των προμηθευτών τους 
και επενδύει στη βελτίωση της επικοινωνίας τόσο των μεγάλων αλυσίδων όσο 
και των μικρών σημείων πώλησης με τους προμηθευτές τους, υλοποιώντας ένα 
καινοτομικό μοντέλο ηλεκτρονικής αγοράς βασισμένο στο i@Marketplace της 
Information Systems Impact. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Πλατφόρ-
μας Συνεργασίας της ΩΝΙΑ-ΝΕΤ περιλαμβάνουν:

• Διαχείριση και αυτοματοποιημένη ενημέρωση καταλόγου προϊόντων
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• Διαχείριση και παρακολούθηση μειγμάτων

• Παρακολούθηση πωλήσεων (POS) σε καθημερινή βάση

• Παρακολούθηση εκτιμώμενου αποθέματος (stock) στο κατάστημα

• Προτεινόμενη παραγγελία από τον προμηθευτή

• Παρακολούθηση κατάστασης παραγγελίας

• Ενημέρωση για ελλείψεις στο ράφι των ταχυκίνητων προϊόντων

• Διαχείριση και αξιολόγηση προωθητικών ενεργειών

• Αυτοματοποιημένη πρόταση παραγγελίας

• Στατιστικά στοιχεία & αναλύσεις

CosmoONE, www.cosmoone.gr
Η CosmoONE Hellas MarketSite A.E. προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπο-

ρίου για επιχειρήσεις με τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Αγορών (e-marketplaces) και 
μέσω εφαρμογών, όπως αυτές των Ηλεκτρονικών Προμηθειών (e-procurement) 
και των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-auctions).

Η εταιρία συστάθηκε τον Ιούνιο του 2000 και ξεκίνησε την εμπορική της δραστη-
ριότητα τον Ιανουάριο του 2001. Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται σημαντικές 
επιχειρήσεις από το χώρο των υπηρεσιών, της βιομηχανίας, της πληροφορικής και 
του εμπορίου, οι οποίες πραγματοποιούν ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές συναλλα-
γές μέσω των εφαρμογών της CosmoONE.

Oracle Hellas, www.oracle.com/gr
Η Oracle διαθέτει μία σειρά εργαλείων στο χώρο του procurement που αυτομα-

τοποιεί τη διαδικασία προμηθειών. Το Oracle Procurement επιτρέπει στις επιχειρή-
σεις να διαπραγματευθούν και να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με τους προ-
μηθευτές τους και να εντοπίσουν ευκαιρίες εξοικονόμησης δαπανών, έχοντας στη 
διάθεσή τους εργαλεία ανάλυσης δαπανών και παρακολούθησης της απόδοσης 
των προμηθευτών. Το εν λόγω λογισμικό αυτοματοποιεί όλη τη ροή των εργασιών, 
από την προμήθεια έως την πληρωμή των υλικών και των υπηρεσιών.

SAP Hellas, www.sap.com/greece
Tη λύση mySAP E-procurement προωθεί η SAP. Η βασική πρόκληση που αντιμε-

τωπίζουν οι εταιρίες όταν προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ολοκληρωμένη λύση 
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e-procurement είναι η ανάγκη για ενοποίηση πολλαπλών και αποκεντρωμένων 
συστημάτων προμηθειών σε μια κεντρική λειτουργία. Με το εργαλείο Enterprise 
Buyer (Professional Edition), το mySAP E-Procurement προσφέρει στους πελάτες 
μία μοναδική λύση, που ενσωματώνει και αυτοματοποιεί τις επιχειρησιακές διαδικα-
σίες e-procurement από οποιονδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο, για μείωση των 
χρόνων και των εξόδων των συναλλαγών.

Υassas.com, www.yassas.com
Η Yassas.com Α.Ε. είναι μία κάθετη business-to-business ηλεκτρονική αγορά 

που δραστηριοποιείται στο χώρο των προμηθειών ξενοδοχείων, caterings, νο-
σοκομείων, πλοίων και χώρων εστίασης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις 
μέσω Internet σε περίπου δύο χιλιάδες από τα πιο σημαντικά ονόματα αγοραστών 
και προμηθευτών στον κλάδο. Η Yassas.com A.E. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 
2000, ενώ η επίσημη έναρξη λειτουργίας του συστήματος (έναρξη πραγματοποίη-
σης συναλλαγών) έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2001.

6.2.4 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

Όπως έχει προαναφερθεί, το στάδιο που βρίσκεται η ηλεκτρονική διεπιχειρηματι-
κότητα είναι μεταβατικό και η εξελικτική πορεία είναι έντονη. Πέρα από την εξέλιξη 
της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας και την παρούσα οικονομική κατάσταση 
που αναμφίβολα επηρεάζουν την επιτυχία των ηλεκτρονικών αγορών, υπάρχουν 
κάποιοι παράμετροι οι οποίοι μπορούν να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των αγο-
ρών και κατά συνέπεια την επιτυχημένη πορεία τους.

Επιτυχημένη θεωρείται μία ηλεκτρονική αγορά η οποία έχει καταφέρει να διαθέτει 
διεπιχειρηματικότητα η οποία να θεωρείται παραγωγική, δηλαδή να αποτελεί επι-
τυχημένη επέκταση της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας. Στην περίπτωση των 
εταιρικών κοινοπραξιών η προσέγγιση που ακολουθείται για την υλοποίηση επιτυ-
χημένων διεπιχειρηματικών αγορών διαφέρει και αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι 
ανάλυσης.

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τις ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές θε-
ωρούνται οι στρατηγικές που ακολουθούνται για την εξατομίκευση ενός εμπορικού 
δικτυακού κόμβου (Personalization), για την επίτευξη της ρευστότητας των εμπο-
ρικών συναλλαγών και η διασφάλιση της ηλεκτρονικής διακίνησης εμπιστευτικών 
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πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων στην παραγωγική αλυσίδα που συμμετέ-
χουν και συνεργάζονται στα πλαίσια μιας διεπιχειρηματικής ηλεκτρονικής αγοράς.

Επίτευξη της παραγωγικής διεπιχειρηματικότητας (Β2Β)
Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένουν ότι σε τελική ανάλυση οι πρωτοβουλίες 

για τις διεπιχειρηματικές ηλεκτρονικές αγορές θα οδηγήσουν στην ανάπτυξή τους. 
Εξάλλου, οι επιχειρηματικές διαδικασίες που σχετίζονται με το διαδίκτυο όντως 
αποφέρουν αύξηση της παραγωγικότητα μέχρι και 50% αλλά μόνο μετά από 8 
χρόνια. Για την επίτευξη της αύξησης αυτής είναι αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός 
της στρατηγικής του management. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο οδυνηρή, 
αφού πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διευρύνει την επιχειρηματικότητα τους 
στο διαδίκτυο αντιμετωπίζουν απώλειες. Στην Ευρώπη για παράδειγμα, η τοπική 
νομοθεσία καθώς και η δομή της αγοράς γενικότερα εμποδίζει την επιτυχία των 
ηλεκτρονικών διεπιχειρηματικών αγορών.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ως πρόκληση την ανάπτυξή τους μέσω 
των ηλεκτρονικών αγορών και έτσι αναμένουν μελλοντικά οφέλη για την αύξηση 
της παραγωγικότητάς τους. Εντούτοις, υπάρχουν εμπόδια τα οποία υπονομεύουν 
τα ενδεχόμενα οφέλη και επισπεύδουν τις απώλειες της παραγωγής. Οι Ευρωπαϊκή 
πολυπλοκότητα (που έγκειται για παράδειγμα στο πλήθος των διαφορετικών γλωσ-
σών των διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών, στις διαφορές στην νομοθεσία κάθε 
χώρας, κλπ) επιδεινώνουν το πρόβλημα.

Όπως προαναφέρθηκε, οι ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές ή η ενεργοποί-
ηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του διαδικτύου, προσφέρει στις 
επιχειρήσεις αύξηση της παραγωγικότητας που φθάνουν μέχρι και 50% σε ένα χρο-
νικό διάστημα οκτώ χρόνων. Ο περιορισμός του κόστους, η ωφελιμότητα των δια-
δικασιών και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να γίνουν όλα αυτά, εξαρτώνται 
από τον συνδυασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν. 
Όμως για όλες τις επιχειρήσεις η επίτευξη της παραγωγικής διεπιχειρηματικότητας 
απαιτεί μέτρο, αλλαγή της στρατηγικής της διαχείρισης και σύναψη στρατηγικών συ-
νεργασιών.

Τα εμπόδια που υπάρχουν και αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ου-
σιαστική ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω των ηλεκτρονικών διεπιχειρηματικών 
αγορών είναι τα εξής:
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• Η αφελής διαχείριση. Για την επιτυχία τέτοιων αναπτυξιακών έργων είναι ανα-
γκαία η διαχείριση τους από άτομα έμπειρα στην εκκίνηση και λειτουργία διεπιχει-
ρηματικών ηλεκτρονικών αγορών.

• Τα διαμερισμένα ERP συστήματα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 
συνοθύλευμα από ειδικά προσαρμοσμένα συστήματα ανακύκλωσης δεδομένων 
(back-end data systems) και έτσι εμποδίζεται η ανάπτυξη και εξέλιξη των διε-
θνών επιχειρηματικών έργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των διεπιχειρησια-
κών ηλεκτρονικών αγορών.

• Οι χρήστες που χρησιμοποιούν χαμηλής ποιότητας τεχνολογικές εφαρ-
μογές. Οι χρήστες και ενδεχόμενοι πελάτες των ηλεκτρονικών αγορών που 
χρησιμοποιούν χαμηλής ποιότητας τεχνολογία παρακάμπτουν τις λειτουργικές 
εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στις αγορές. Οι επιχειρήσεις από την άλλη, 
προτιμούν να διατηρούν σχεσιακές επιχειρηματικές συνεργασίες πράγμα που 
υπονομεύει την αύξηση της παραγωγικότητας.

• Οι τοπικές πρακτικές. Η πολύπλοκη σύνθεση της Ευρώπης από διαφορετικές 
τοπικές επιχειρηματικές πρακτικές εμποδίζει την ανάπτυξη επιχειρηματικών έργων 
εκτός συνόρων.

Παρ’ όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται παραπάνω είναι εφικτή η αύξηση 
της παραγωγικότητας των ηλεκτρονικών αγορών. Οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να 
ξεπεράσουν όλους τους ανασταλτικούς παράγοντες είτε αυτοί είναι εσωτερικοί είτε 
εξωτερικοί, ακολουθώντας τα εξής:

• Συμμετοχή των διαχειριστών των αγορών στην αρχική σχεδίαση της λειτουργίας 
της αγοράς

• Σύναψη στρατηγικών συνεργασιών 

• Συνδυασμός προσωπικού που θα ασχοληθεί ουσιαστικά με την αγορά από δια-
φορετικούς γνωστικούς τομείς (στελέχη που γνωρίζουν τον κλάδο, στελέχη που 
γνωρίζουν στην εφαρμογή τις ηλεκτρονικές αγορές, στελέχη που είναι εξειδικευ-
μένα στις τεχνολογικές εφαρμογές, κλπ.) 

• Ρεαλιστικοί στόχοι για το ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας Το καλύτερο 
σενάριο που αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από μία ηλεκτρονική 
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αγορά θέλει την παραγωγικότητα των κατασκευαστών προϊόντων να ανέρχεται 
στο μέγιστο 45% (που αναφέρεται ισόβαθμα σε όλες τις επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες) με την βελτιστοποίηση των διαδικασιών μέσα στην παραγωγική εφοδι-
αστική αλυσίδα, σε ένα χρονικό πλαίσιο οκτώ χρόνων. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:

• Την εμβάθυνση των συνεργασιών μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα

• Τον αυτοματισμό των καναλιών πώλησης

• Την βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλες τις παραμέτρους

• Την εξυγίανση της βάσης πάνω στην οποία λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα.

Επίσης, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, αναμένεται μία αύξηση που θα φτά-
νει σε μέγιστο ποσοστό 46%, σύμφωνα με το διεπιχειρηματικό μοντέλο παραγω-
γικότητας, σε οκτώ χρόνια από την στιγμή που θα ξεκινήσει να λειτουργεί μία υγιής 
ηλεκτρονική αγορά. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με:

• Την βελτιστοποίηση των διαδικασιών με τις οποίες οι πελάτες ζητούν την παροχή 
των υπηρεσιών

• Την πρόληψη για την κάθε δυνατή ζήτηση υπηρεσιών από τους πελάτες 

• Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την συνεχή καταγραφή της ζήτησης 
νέων υπηρεσιών και εφαρμογών.

Η κεφαλαιοποίηση της ενδεχόμενης αύξησης της παραγωγής σχετίζεται άμεσα με 
την διεύρυνση της επιχειρηματικότητας στο διαδίκτυο. Οι ηλεκτρονικές διεπιχειρη-
ματικές αγορές θα αποφέρουν κέρδη αλλά για να επιτευχθεί αυτό οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

1. Να δώσουν κίνητρο στα στελέχη τους ώστε να χρησιμοποιούν επί το πλείστον 
ηλεκτρονικές εφαρμογές (διαδίκτυο) για όλες τις διαδικασίες. 

2. Να μεταδώσουν τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές σε όλο το εύρος της επι-
χείρησης συμπεριλαμβανομένου και τον αριθμό οποιασδήποτε θυγατρικής ή 
άλλης επιχείρησης.
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3. Να οργανώσουν μία καμπάνια marketing για την διεπιχειρηματική αγορά, ού-
τως ώστε να ξεπεράσουν την αποδοκιμασία που υπάρχει προς τις ηλεκτρονικές 
διεπιχειρηματικές εφαρμογές.

Για τον προσδιορισμό της σωστής στρατηγικής διάθεσης των επιχειρηματικών 
πληροφοριών οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ των τεσσάρων 
πιθανών σεναρίων που παρουσιάζονται παρακάτω.

• Σενάριο 1: Επικέντρωση στις λειτουργίες. Εφαρμογή βασικών μέτρων προ-
στασίας για την διασφάλιση της ακεραιτότητας των δεδομένων. 

• Σενάριο 2: Χρήση υπαρχόντων καλών πρακτικών. Όταν υπάρχουν υψηλοί 
κίνδυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων αλλά υπάρχουν διαθέσιμες εφαρμογές 
για την προστασία των δεδομένων, θα ήταν καλύτερο για τις επιχειρήσεις να χρησι-
μοποιήσουν τις υπάρχουσες εφαρμογές από το να κατασκευάσουν καινούργιες.

• Σενάριο 3: Κατασκευή ενός ιδιωτικού κόμβου. Οι επιχειρήσεις θα μπορού-
σαν να μετριάσουν τους κινδύνους της ηλεκτρονικής διάθεσης πληροφοριών με 
την υλοποίηση ενός ιδιωτικού κομβικού σημείου με περιορισμένη πρόσβαση. 

• Αποχή από την ηλεκτρονική διάθεση πληροφοριών. Εάν το ενδεχόμενο να 
πέσουν οι επιχειρηματικές πληροφορίες σε λάθος χέρια αποτελεί κίνδυνο για την 
ολική καταστροφή της επιχείρησης, τότε το καλύτερο θα ήταν η επιχείρηση να 
απέχει από την διάθεση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.

Αναλυτικά, οι παράμετροι για κάθε ένα από τα παραπάνω σενάρια παρουσιάζο-
νται παρακάτω.

• Επικέντρωση στις λειτουργίες. Όταν οι επιχειρηματικές πληροφορίες που δι-
ατίθενται δεν είναι στρατηγικής σημασίας, δεν αποτελούν εξειδικευμένες πληρο-
φορίες για την στρατηγική της επιχείρησης, κλπ., τότε δεν αξίζει κάποια επιχείρηση 
να επιβαρυνθεί με το κόστος για την εξασφάλιση των δεδομένων της. Ωστόσο, 
θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να διασφαλιστούν ακόμα και η 
μη σημαντικές πληροφορίες που κάποια επιχείρησης διαχειρίζεται ηλεκτρονικά. 
Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν: 

- Προετοιμασία για κακοπροαίρετη χρήση των επιχειρηματικών δεδομένων από 
ανταγωνιστές, με χρήση βασικών διαδικασιών ασφαλείας. 
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- Εκτίμηση της ασφάλειας των δεδομένων των συνεργατών. 

- Συμμετοχή σε ηλεκτρονικά κέντρα ασφάλειας, όπου κάθε επιχείρηση που συμ-
μετέχει μπορεί να έχει μία προειδοποίηση για ενδεχόμενους κινδύνους, όπως 
για παράδειγμα την αποστολή ιών.

• Χρήση υπαρχουσών καλών πρακτικών. Όταν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 
σημαντικούς κινδύνους για την ηλεκτρονική διάθεση των επιχειρηματικών τους 
πληροφοριών και έχουν επιπρόσθετα πρόσβαση σε ώριμες τεχνολογικές λύσεις, 
θα πρέπει δραστήρια να προωθούν τις πληροφορίες αυτές προς τους προμηθευ-
τές τους με: 

- Την υιοθέτηση εργαλείων που χρησιμοποιούν οι πωλητές 

- Την αποδοχή των κανόνων που δουλεύουν οι ηλεκτρονικές αγορές, δηλαδή 
με τη χρήση ηλεκτρονικών φόρουμ απ’ όπου μπορούν να πάρουν ή να δώσουν 
μια κατεύθυνση στην ηλεκτρονική αγορά 

- Την εφαρμογή προτύπων διαδικασιών, πράγμα που διασφαλίζει την ηλεκτρονι-
κή συνεργασία.

• Κατασκευή ενός ιδιωτικού κόμβου. Οι μεγάλες ως επί το πλείστον επιχειρή-
σεις που διαθέτουν περίπλοκες εφοδιαστικές αλυσίδες θα αποκομίσουν οφέλη 
αν χρησιμοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία και στρατηγικής σημασίας εφαρμογές 
σε ένα ιδιωτικό κόμβο. Αλλά για την αποφυγή της μη εμπειρίας στην οργάνωση 
και διαχείριση πολύπλοκων εφαρμογών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να: 

- Θωρακίσουν τους συνεργάτες τους από τις μεταβολές της τεχνολογίας, πράγμα 
που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα κατασκευάσουν και θα λειτουρ-
γήσουν ένα ιδιωτικό κομβικό σημείο θα πρέπει να ισορροπήσουν το ρίσκο της 
υιοθέτησης νέων τεχνολογιών με μικρή ταχύτητα με το ρίσκο της υιοθέτησης 
των νέων τεχνολογιών γρηγορότερα από ότι μπορούν να εναρμονιστούν οι συ-
νεργάτες τους.

- Χρησιμοποιήσουν εξωτερική επικύρωση των λειτουργιών τους, δηλαδή θα χρει-
αστεί να χρησιμοποιήσουν εξωτερικές αναλύσεις και συνεχή επαλήθευση και 
λεπτομερή έλεγχο με σκοπό να διατηρήσουν υψηλή την ταχύτητα με την οποία 
πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές προμήθειες με τους συνεργάτες τους.
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• Αποχή από την ηλεκτρονική διάθεση πληροφοριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
το ρίσκο να χρησιμοποιηθούν οι επιχειρηματικές πληροφορίες με άσχημο τρόπο 
είναι μεγαλύτερο από τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την 
συνεργασία μέσω του διαδικτύου. Σε αυτή τη περίπτωση οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να αποφεύγουν τη χρήση του διαδικτύου, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν 
την τεχνολογία για να βελτιώσουν την επιχειρηματικότητά τους και την συνεργασία 
τους με τους προμηθευτές και τους αγοραστές τους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει 
με δύο τρόπους:

- Να παραμείνουν σε υπάρχοντα συστήματα διάθεσης πληροφοριών, όπως προ-
σεκτικά ελεγχόμενα εσωτερικά δίκτυα (intranets), εξωτερικά δίκτυα (extranets), 
και ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με εργαλεία EDI. 

- Να επιλέξουν ορισμένες σημαντικές διαδικασίες τις οποίες θα απομονώσουν 
ενώ θα εκθέτουν άλλες δραστηριότητες στην ηλεκτρονική τους επιχειρηματι-
κότητα. Το ταίριασμα της δομής των πληροφοριών και της στρατηγικής της διά-
θεσης των πληροφοριών αυτών είναι άμεσα συνδεμένα μεταξύ τους. Η συνερ-
γασία απαιτεί επενδύσεις σε υποδομή με σκοπό να υποστηριχτεί η σχέση μεταξύ 
ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων. Κάθε ένα επιτυχημένο 
επίπεδο συνεργασίας παρουσιάζει προκλήσεις για τον σχηματισμό της απαιτού-
μενης υποδομής. Σε αυτή τη περίπτωση οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

• Να έχουν κοινά σχέδια με τους συνεργάτες τους όσον αφορά τις ενδεχόμε-
νες αλλαγές στην υποδομή. Για παράδειγμα, η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου 
XML θα πρέπει να είναι στα σχέδια όχι μόνο της επιχείρησης αλλά και των 
συνεργατών της.

• Διαχείριση ορισμένων διαδικασιών από τους συνεργάτες, δηλαδή χρήση 
τεμαχισμένων διαχειριστικών συστημάτων στα οποία έχουν πρόσβαση οι 
άμεσοι συνεργάτες και έτσι υποστηρίζονται οι διαδικασίες της ηλεκτρονικής 
συνεργασίας. 

• Υλοποίηση τέτοιων τεμαχισμένων διαχειριστικών συστημάτων, κατάλληλα 
για επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν στενές, μακροπρόθεσμες συνεργασίες, 
οι οποίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να κατασκευάσουν κοινά συστήματα 
ασφαλείας τα οποία θα μπορούν να διαχειρίζονται και οι συνεργάτες τους
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6.2.5 Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Τα εμπλεκόμενα μέρη στις ηλεκτρονικές αγορές είναι:

1. Οι Προμηθευτές
2. Οι Αγοραστές 
3. Ο Διαχειριστής της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής αγοράς
4. Όλα τα παραπάνω
5. Κανένα από τα παραπάνω

2. Η δημιουργία e-Marketplace διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και της 
εξασφαλίζει σημαντικό κέρδος

1. Σωστό
2. Λάθος

3. Η ηλεκτρονική αγορά αποτελεί έναν εικονικό χώρο συγκέντρωσης επιχειρήσε-
ων, ο οποίος προωθεί το συνεργατικό εμπόριο

1. Σωστό
2. Λάθος

4. Η αυτοματοποίηση και η προτυποποίηση της διαδικασίας πώλησης-προμήθειας 
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώσουν τα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

1. Σωστό
2. Λάθος

5. Η αυτοματοποίηση και η ευκολία διενέργειας των προμηθειών επιτρέπουν αύξη-
ση της ταχύτητας των διαδικασιών, ωστόσο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες 
να διατηρούν υψηλά αποθέματα.

1. Σωστό
2. Λάθος

6. Ορισμένα εμπόδια που υπάρχουν και αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για 
την ουσιαστική ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω των ηλεκτρονικών διεπιχειρη-
ματικών αγορών είναι τα εξής:

1. Αφελής διαχείριση
2. Χαμηλής Ποιότητας τεχνολογικές εφαρμογές
3. Όλα τα παραπάνω
4. Κανένα από τα παραπάνω
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7. Οι ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές θα αποφέρουν κέρδη αλλά για να επι-
τευχθεί αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

1. Δίνοντας κίνητρα στα στελέχη

2. Συνάπτοντας στρατηγικές σχέσεις

3. Να διαφυλάξουν τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές από το εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον

4. Κανένα από τα παραπάνω

6.3  Αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών και προγραμμάτων 
επιδότησης

Σκοπός Σκοπός της ενότητας αυτής αποτελεί η παρουσίαση και ενεργοποί-

ηση των ΜΜΕ στην αναζήτηση επενδυτικών και χρηματοδοτικών 

ευκαιριών τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. 

Γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των φορέων που υποστηρίζουν 

και ενισχύουν τις ΜΜΕ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό αυτών και 

ανάπτυξη – εξέλιξη των διαδικασιών τους. 

Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την ενότητα αυτή εστιάζο-

νται στην πληροφόρηση και παρότρυνση των ΜΜΕ ώστε να αξιο-

ποιούν τις ευκαιρίες που τους παρέχονται. Επίσης, στην εξοικείωση 

αυτών για αναζήτηση πληροφοριών που τους αφορούν.

Γνώσεις Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μέσω της ενό-

τητας αυτής εστιάζονται στα ακόλουθα:

• Να μάθουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν και πως μπορούν να 

αναζητούν νέες

• Να γνωρίσουν τους φορείς που στηρίζουν τις ΜΜΕ

• Να μάθουν τις δυνατότητες για νέες επιχειρηματικές δραστηρι-

ότητες

• Να μάθουν για προγράμματα ενίσχυσης ΜΜΕ
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Δεξιότητες Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι είναι:

• Εξοικείωση με τους φορείς επιδότησης και χρηματοδότησης

• Οργάνωση και κατάλληλη διοίκηση της επιχείρησης για συμεμ-

τοχή σε προγράμματα

• Δυνατότητα αναζήτησης ευκαιριών για σύσταση νέων επιχειρή-

σεων

Στάσεις Οι στάσεις που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι είναι:

• να επωφελούνται των παρεχόμενων επιδοτήσεων

• να αναζητούν στρατηγικούς εταίρους για συμμετοχή σε προ-

γράμματα της Ε.Ε.

• να απευθύνονται στο φορέα που τους στηρίζει για επενδυτικές 

ευκαιρίες

• να αναζητούν πληροφορίες για χρηματοδοτήσεις 

• να ελέγχουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της επιχείρησης 

• να αποκτήσουν πρωτοβουλίες για περαιτέρω βελτίωση των 

διαδικασιών μέσω προγραμμάτων

Λέξεις – κλειδιά

Σύντομη Περιγρα-

φή Ενότητας και 

Υποενοτήτων,

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα επενδυτικά προγράμματα και 

οι φορείς που στηρίζουν τις ΜΜΕ με σκοπό των εκσυγχρονισμό 

των τελευταίων.

Παραδείγματα και 

Εφαρμογές

Τόσο στην ενότητα αυτή όσο και στο σχετικό παράρτημα παρου-

σιάζονται εφαρμογές για τις ΜΜΕ και τα προγράμματα που τους 

αφορούν.

Προτάσεις για 

περαιτέρω μελέτη

• Αναπτυξιακός Νόμος,

• Νομικό πλαίσιο στήριξης ΜΜΕ

• Επενδυτικά προγράμματα από τον ΕΟΜΜΕΧ

• Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων για συμμετοχή σε επενδυτικά 

προγράμματα
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Προτεινόμενες 

ιστοσελίδες

• www.antagonistikotita.gr

• www.ggb.gr

• www.ypan.gr

• www.info3kps.gr

6.3.1 Εισαγωγή 

Τα εμπόδια για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις είναι πολλά και όχι πάντοτε αποκλειστικά οικονομικά. Συχνά, ακόμα 
και οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσουν την διάδοση την πλη-
ροφορικής στις ΜΜΕ αποτυγχάνουν. Πως λοιπόν μπορούν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη «Δικτύωση» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων; 
Η αναφορά της Ε.Ε. “Benchmarking National and Regional E-Business Policies” 
περιέχει χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και για 
τους φορείς σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής.

Πρώτα από όλα οι ΜΜΕ, όπως και όλες οι επιχειρήσεις ευνοούνται ιδιαίτερα από 
ένα σταθερό, αξιόπιστο και διαφανές οικονομικό περιβάλλον το οποίο ευνοεί την 
υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από όλες τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα στην πε-
ρίπτωση των ΜΜΕ, το ευνοϊκό και σταθερό οικονομικό περιβάλλον μειώνει τους 
ενδεχόμενους κινδύνους αλλά και το κόστος από την εφαρμογή λύσεων πληρο-
φορικής. Πιο συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται:

• Σταθερό νομικό πλαίσιο-ιδιαίτερα σε ότι αφορά το διεθνές και το ηλεκτρονικό 
εμπόριο. Το συγκεκριμένο πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες τόσο των 
αγοραστών όσο και των προμηθευτών. 

• Περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η απελευθέρω-
ση της αγοράς ως τώρα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο, γεγονός που ευνοεί την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

• Διάδοση του e-government (ηλεκτρονική διακυβέρνηση). Αυτό θα δώσει κίνητρο 
σε πολλές επιχειρήσεις για να αποκτήσουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αλλά επίσης θα 
γλιτώσει στις επιχειρήσεις χρόνο και χρήμα στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. 

• Ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για την υιοθέτηση λύσεων πλη-
ροφορικής. Είναι γεγονός πως πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι επιφυλακτι-
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κά στην χρηματοδότηση νέων, «άγνωστων» επιχειρηματικών πρακτικών όπως είναι 
το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Η νοοτροπία αυτή, που συναντάται ιδιαίτερα σε εμπορικές 
τράπεζες, είναι απαραίτητο να αλλάξει, καθώς αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπό-
δια στην υιοθέτηση λύσεων πληροφορικής από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, πολλά βήματα έχουν γίνει για να 
αντιμετωπισθούν οι βασικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως περι-
γράφονται παραπάνω. Το νομικό πλαίσιο που διέπει το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει 
τεθεί σε ισχύ, η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί πρωταρχικό 
στόχο όλων των κυβερνήσεων των 25 κρατών μελών της Ε.Ε., ενώ και η πρόσβα-
ση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης έχει ενισχυθεί.

Εν τούτοις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μένουν πίσω σε σχέση 
με μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ότι αφορά την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχει-
ρείν. Αυτό συμβαίνει αν και οι ΜΜΕ είναι σαφώς πιο ευέλικτες και, θεωρητικά, η 
προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες της αγοράς είναι ευκολότερη. Πάντως, σύμ-
φωνα με στατιστικά στοιχεία, σε όλα τα κράτη μέλη όσο μικρότερη είναι μια επιχεί-
ρηση τόσο λιγότερο υιοθετεί λύσεις πληροφορικής.

Ποια είναι λοιπόν, η γενικότερη εικόνα; Η αλήθεια μάλλον βρίσκεται κάπου στη 
μέση. Συχνά, οι φορείς άσκησης πολιτικής δεν έχουν αντίληψη των ορίων που από 
τη φύση του έχει ένα πρόγραμμα, και συχνά υπερεκτιμούν τις δυνατότητες μιας πο-
λιτικής. Είναι χρήσιμο να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι παρακάτω παραδοχές:

• Η απόφαση και η ευθύνη για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από μία 
μικρομεσαία επιχείρηση ανήκει στην ίδια την επιχείρηση. Τα προγράμματα για τις 
ΜΜΕ αποτελούν μόνο ένα, και όχι πάντοτε τον κυριότερο παράγοντα που επηρε-
άζει την απόφαση μια επιχείρησης, 

• Δεύτερον, ο στόχος δεν πρέπει να είναι το 100% των ΜΜΕ. Δηλαδή δεν είναι 
ποτέ δυνατόν να αναμένει κάποιος το ηλεκτρονικό επιχειρείν να υιοθετηθεί από 
το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

• Τρίτον, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός της λεγόμενης «ηλεκτρονικής 
κόπωσης». Η κατάρρευση πολλών επιχειρήσεων στο Internet έχει ως αποτέλε-
σμα να έχει αυξηθεί η δυσπιστία σχετικά με τη χρησιμότητα του Διαδικτύου ως 
επιχειρηματικού εργαλείου. Έτσι, προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 
πεισθούν πως η επένδυση τους στο Διαδίκτυο πραγματικά αξίζει, θα πρέπει να 
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έχουν στη διάθεση τους στοιχεία από επιτυχημένες επενδύσεις στο Internet, 
που βασίζονται σε πραγματικές εκτιμήσεις κέρδους και αξιόπιστες τεχνολογικές 
πλατφόρμες. Μηνύματα του τύπου «υιοθετήστε το ηλεκτρονικό επιχειρείν αλλιώς 
κλείστε την επιχείρηση σας», τα οποία απλά προκαλούν φόβο, δεν έχουν πλέον 
κανένα θετικό αποτέλεσμα.

Είναι απαραίτητο λοιπόν, όταν σχεδιάζονται προγράμματα προώθησης του ηλε-
κτρονικού επιχειρείν, να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι γενικότερες επιχειρηματικές 
ανάγκες της κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά και τα προγράμματα αυτά να μην 
θέτουν υπερβολικά φιλόδοξους στόχους.

6.3.2 Ευκαιρίες Επιδότησης - Χρηματοδότησης 

Οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων και των μεγεθών, καθώς και οι εν δυνάμει νέοι 
επιχειρηματίες, μπορούν να επιδοτηθούν για να υλοποιήσουν επενδύσεις, υποβάλ-
λοντας σχετικό αίτημα σε κάποιο από τα Προγράμματα που προκηρύσσονται από τις 
Εθνικές Αρχές κατά την εφαρμογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ). Στο 
τέλος του 2006 ολοκληρώνεται το Γ ΚΠΣ και ακολουθεί το Δ ΚΠΣ που επίσημα 
ξεκινάει από τον Ιανουάριο του 2007. Ειδικό ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ παρουσιάζει 
μεγάλος αριθμός Δράσεων στα πλαίσια προγραμμάτων που προκηρύσσονται από: 

• Το Υπουργείο Ανάπτυξης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ή 
ΕΠΑΝ)

• Την Περιφέρεια (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ή ΠΕΠ)
• Τον ΟΑΕΔ (Προγράμματα ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών), και 
• Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Αναπτυξιακός Νόμος).

Τα παραπάνω Προγράμματα αφορούν σε Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και 
Ανακαίνιση ΜΜΕ όλων των κλάδων και τις Δράσεις τους διαχειρίζονται διάφοροι 
Ενδιάμεσοι Φορείς κατά περίπτωση οι οποίοι παραλαμβάνουν και αξιολογούν τις 
προτάσεις (ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΑΝΕΤ, Τράπεζες, Περιφέρεια κλπ.).

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ
Τα σημεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα των Δράσεων που προκηρύσσονται 

στα πλαίσια των διαφόρων Προγραμμάτων Επιδότησης και που ο κάθε ενδιαφερό-
μενος επιχειρηματίας ή εν δυνάμει επιχειρηματίας οφείλει να πληροφορηθεί, είναι:
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• Διάρκεια που το πρόγραμμα είναι «ανοικτό», δηλαδή από πότε και μέχρι πότε 
μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις. Συνήθως το διάστημα αυτό εί-
ναι 1-1,5 μήνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το από πότε μπορεί να 
ξεκινήσει η πραγματοποίηση δαπανών που είναι επιλέξιμες για επιδότηση. 
Ανάλογα με το πρόγραμμα, αυτό μπορεί να είναι η ημερομηνία προδημοσίευσης 
του προγράμματος, η ημερομηνία προκήρυξης, η ημερομηνία υποβολής του φα-
κέλου ή σπανιότερα η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ένταξης. 

• Επιλέξιμοι κλάδοι που μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στο πρόγραμμα. Οι 
κλάδοι αναφέρονται αναλυτικά σε παράρτημα του Κανονισμού του Προγράμμα-
τος και προσδιορίζονται με τον κώδικό ΣΤΑΚΟΔ ή τον Κωδικό Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ). (Ο ΚΑΔ κάθε επιχείρησης αναφέρεται στο έντυπο Ε3 της φορολογικής 
δήλωσης στο πάνω δεξί μέρος της πρώτης σελίδας). Συνήθως τα προγράμματα 
απευθύνονται σε μια μεγάλη κατηγορία επιχειρήσεων όπως Μεταποιητικές, Πα-
ροχής Υπηρεσιών, Εμπορικές, Τουριστικές κλπ. 

• Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων. Αυτές αφορούν παραμέ-
τρους και χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως:

- Κύκλο εργασιών των τελευταίων ετών (από-έως)

- Έτη λειτουργίας 

- Αριθμό απασχολουμένων

- Κερδοφορία

- Ύπαρξη άδειας λειτουργίας 

- Ηλικία και απασχόληση υποβάλλοντος (στις περιπτώσεις νέων εν δυνάμει επι-
χειρηματιών ).

• Επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να περιληφθούν στο επενδυτικό σχέδιο. Ση-
μειώνεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνονται σε κανένα πρόγραμμα 
η αγορά οικοπέδου ή ακινήτου γενικότερα. Οι δαπάνες αυτές συνήθως αφο-
ρούν: 

- Αγορά εξοπλισμού.

- Διαμόρφωση χώρου και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

- Προβολή και διαφήμιση.

- Άϋλες δαπάνες για μελέτες, διασφάλιση ποιότητας κλπ.
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• Χρηματοδοτικό σχήμα δηλ. Ποσοστό επιδότησης (συνήθως κυμαίνεται από 
30-60% ανάλογα με το πρόγραμμα), ποσοστό απαραίτητης ίδιας συμμετοχής και 
ποσοστό δανειοδότησης. 

• Μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης που μπορεί να κυμανθεί από 5 
μέχρι και 24 μήνες.

• Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν. Συνήθως αυτά 
είναι: 

- Φορολογικές δηλώσεις (Ε3, Ε7) και οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 
ετών. 

- Καταστατικό και τροποποιήσεις επί νομικών προσώπων.

- Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.

- Υπεύθυνη δήλωση επιχειρηματία ότι δεν επιδοτείται η συγκεκριμένη επένδυση 
από άλλο πρόγραμμα.

- Άδεια λειτουργίας εν ισχύει. 

- Τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής (extrait τραπέζης στο οποίο να φαίνεται η ύπαρξη 
του αναγκαίου ποσού όπως προκύπτει από την πρόταση, στο όνομα των μετό-
χων).

- Σε κάποιες περιπτώσεις (Αναπτυξιακός Νόμος) το κατ’ αρχήν θετικό ενδιαφέ-
ρον τραπέζης για δανειοδότηση ή ακόμα και εγκεκριμένο δάνειο.

- Σε περιπτώσεις τουριστικών επιχειρήσεων το σήμα του ΕΟΤ.

- Διάφορα άλλα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, προκειμένου να υποβάλουν πρόταση για την 

υπαγωγή επένδυσής τους σε κάποιο από τα προκηρυσσόμενα προγράμματα πρέπει 
να κάνουν τα εξής βήματα: 

• Απόφαση, με βάση τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αν η επέν-
δυση που προτίθενται να υλοποιήσουν είναι επιλέξιμη για ένταξη στο πρόγραμμα. 

• Αναζήτηση καταλλήλου Συμβούλου που θα τους υποστηρίξει στη συγκρότηση 
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του φακέλου και τη γενικότερη παρακολούθηση της υποβολής και υλοποίησης 
της επένδυσης. 

• Συγκέντρωση προσφορών από προμηθευτές για ΟΛΕΣ τις δαπάνες που προ-
βλέπουν να υλοποιήσουν στα πλαίσια της προτεινόμενης επένδυσης. Σημειώνε-
ται ότι μόνον οι δαπάνες για τις οποίες υπάρχουν προσφορές ή τιμολόγια (για τις 
ήδη υλοποιηθείσες) μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα. 

• Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

• Συνεργασία με το Σύμβουλο για τη σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας της επέν-
δυσης όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές κάθε προγράμματος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τα σημαντικότερα προγράμματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με 

το Γ ΚΠΣ, είναι: 

• Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 
– ΕΟΜΜΕΧ. Ο ρόλος του ΕΟΜΜΕΧ στην στήριξη των ελληνικών ΜΜΕ είναι 
εξαιρετικά σημαντικός, διότι είναι ο μοναδικός κρατικός φορέας με μακρά πορεία 
που είναι επιφορτισμένος με την υποστήριξη της πολιτικής για τους ΜΜΕ και την 
υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης των μικρών επιχειρήσεων. Περισσότερες 
πληροφορίες: http://www.eommex.gr/. Ο ΕΟΜΜΕΧ με την πολυετή εμπειρία 
και τον σημαντικό αριθμό ικανών και έμπειρων επιστημόνων που διαθέτει, την 
ειδική γνώση των προβλημάτων και αναγκών των Μικρών και Πολύ Μικρών Επι-
χειρήσεων και το ισχυρό δίκτυο συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο που έχει αναπτύξει, σε συνδυασμό με την σημαντική τεχνογνωσία στον 
σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση πολιτικών και προγραμμάτων στήριξης των 
ΜΜΕ και ΠΜΕ, Οριοθετεί τον ρόλο του στους εξής άξονες:

- Σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης 

- Φορέας υλοποίησης δράσεων υπέρ των ΜΜΕ 

- Επιτελικός Δημόσιος Οργανισμός για τις ΜΜΕ που εξειδικεύονται στις παρακά-
τω δράσεις:

- Σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ 

- Συντονισμό υποστηρικτικών λειτουργιών ΜΜΕ 

- Συστηματική έρευνα και αξιολόγηση των δεδομένων και των τάσεων των ΜΜΕ 



190

Εξειδικευμένες  Εφαρμογές  Πληροφορικής  στις  Μικρές  Επιχειρήσεις

- Σχεδιασμό και προώθηση μέτρων και δράσεων υπέρ των ΜΜΕ 

- Σχεδιασμό και προώθηση μέτρων και δράσεων υπέρ των ΜΜΕ Σχεδιασμό και 
προώθηση δράσεων βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

- Ανάπτυξη δομών και μηχανισμών πληροφόρησης 

- Ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας 

- Ανάπτυξη και στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

• Δράσεις του ΕΠΑΝ (Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»).

- Ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων διαφόρων τομέων δραστηριότητας 
και ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων. 

- Ευκαιρίες χρηματοδότησης υφιστάμενων επιχειρήσεων που απασχολούν έως 
250 άτομα. 

- Ευκαιρίες χρηματοδότησης υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
απασχολούν έως 50 άτομα. 

- Ευκαιρίες χρηματοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων. 

 Ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρηματικής δραστηριότητας επιλεγμένων ομά-
δων πληθυσμού (νέων, γυναικών, ΑΜΕΑ). 

- Επιχειρήσεις με ερευνητικές δραστηριότητες. 

Αναλυτικά στοιχεία για όλα τα προγράμματα του ΕΠΑΝ μπορούν να αναζητηθούν 
από τα Επιμελητήρια, ενδιάμεσους φορείς και από το διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

• www.antagonistikotita.gr

• www.ggb.gr

• www.ypan.gr

• www.info3kps.gr

• Αναπτυξιακός Νόμος. Ο Αναπτυξιακός Νόμος επιδοτεί επενδύσεις κυρίως σε 
περιοχές της χώρας εκτός Αττικής. Υπάρχουν όμως ορισμένες περιοχές της Ατ-
τικής όπως το Λαύριο και η επαρχία Τριζοινίας οι οποίες είναι επιλέξιμες καθώς 
επίσης και κάποιες συγκεκριμένες επενδύσεις όπως η δημιουργία γκαράζ και χώ-
ρων στάθμευσης που επιδοτούνται και για μεγάλα αστικά κέντρα. Το θέμα του 
Αναπτυξιακού Νόμου είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και η αναλυτική του παρουσίαση 
εκφεύγει των στόχων του παρόντος άρθρου. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες 
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΟ www.ypetho.gr.
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• Προγράμματα ΟΑΕΔ. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στα 
πλαίσια της καταπολέμησης της ανεργίας χρηματοδοτεί νέους επιχειρηματίες κα-
θώς και ειδικές ομάδες πληθυσμού μέσω προγραμμάτων που προκηρύσσονται 
κάθε χρόνο. Αναλυτικές πληροφορίες δίδονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ 
www.oaed.gr.

• Από το επίσημο site του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης: http://www.info3kps.
gr/, μπορείτε να βρείτε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

• Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων -ΤΕΜΠΜΕ 
Α.Ε. Είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και 
πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (http://www.tempme.gr/). Αποστολή της εταιρίας, 
σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3066/2002 (ΦΕΚ Α΄ 252/18.10.2002), είναι 
η διευκόλυνση της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό 
σύστημα της χώρας μας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ), πα-
ρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και αναλαμβάνοντας έτσι την 
κάλυψη μεγάλου μέρους των οικονομικών και εμπορικών κινδύνων τους.

• Πρόσθετες πηγές πληροφόρησης

- Γενική Γραμματεία Εμπορίου www.gge.gr 

- www.go-online.gr (προγράμματα επιδοτήσεων και χρήσιμες πληροφορίες)

- Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.: www.ktpae.gr 

- Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας: www.gsrt.gr

- GS1 Ελλάς (Ελληνικό Κέντρο Σήμανσης Προϊόντων ): www.gs1gr.org 

- Κέντρα Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΚΕΤΑ (ΚΕΤΑ Αττικής: 
www.keta-attiki.gr)

6.3.3 Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Οι ΜΜΕ χρειάζονται:

1. Διάδοση του e-government
2. Πρόσβαση σε πηγές χρηματοδόσησης
3. Όλα τα παραπάνω
4. Κανένα από τα παραπάνω
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2. Οι ΜΜΕ δεν μπορούν να επιδοτηθούν ή χρηματοδοτηθούν άμεσα από δημόσι-
ους φορείς:

1. Σωστός
2. Λάθος

3. Βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων επιδότησης είναι:
1. επιλέξιμες δαπάνες
2. διάρκεια
3. κλάδος επιχείρησης
4. το 1 και το 2
5. το 1 και το 3
6. το 1, 2 και 3

4. Ο ΕΟΜΜΕΧ είναι ο μοναδικός κρατικός φορέας που υποστηρίζει τις ΜΜΕ μέσω 
προγραμμάτων στήριξης.
1. Σωστό
2. Λάθος

5. Οι ΜΜΕ δεν μπορούν να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο.
1. Σωστό
2. Λάθος

6. Ο ΟΑΕΔ χρηματοδοτεί νέους επιχειρηματίες, καθώς και ειδικές ομάδες ομάδες  
πληθυσμού μέσω προγραμμάτων που προκηρύσσονται.
1. Σωστό
2. Λάθος

7. Το ΤΕΜΠΜΕ στηρίζει τις ΜΜΕ διευκολύνοντας αυτές (μέσω εγγυήσεων και 
αντεγγυήσεων) να έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονο-
μικό σύστημα της χώρας. 
1. Σωστό
2. Λάθος

8. Οι ΜΜΕ δεν μπορούν να επιδοτηθούν από Ευρωπαϊκά προγράμματα απευθείας.

1. Σωστό
2. Λάθος
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7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α

7.1 Περιβάλλον e-Banking: Εθνική Τράπεζα

7.1.1 Πραγματοποίηση συναλλαγών 

Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω Internet Banking, ακολουθείτε απλά 
τις οδηγίες που προβάλλονται στην οθόνη του PC σας. 

Για μη εγχρήματες συναλλαγές 
Για τις απλές συναλλαγές σας όπως ενημέρωση για την κίνηση των λογαριασμών, 

ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο μετοχών κά, αρκούν οι Μυστικοί Κωδικοί που έχε-
τε ήδη εισάγει για να συνδεθείτε με το Internet Banking (UserID και Password). 

Για εγχρήματες και συναλλαγές ασφαλείας 
Για τις εγχρήματες συναλλαγές και τις συναλλαγές ασφαλείας απαιτείται επιπλέον 

και η χρήση των κωδικών:

• Αριθμός Αυθεντικότητας Συναλλαγής (ΤΑΝ): αντικαθιστά την υπογραφή σας 
και επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση και ορθότητα των συναλλαγών. 

• Αριθμός Επιβεβαίωσης Συναλλαγής (CHECK): επιβεβαιώνει από την πλευρά 
της Τράπεζας, την πραγματοποίηση των συναλλαγών. 

Οι αριθμοί ΤΑΝ και CHECK περιλαμβάνονται στη «Λίστα αριθμών ΤΑΝ» που πα-
ραλαμβάνετε από το Κατάστημα συνεργασίας και την οποία θα πρέπει να φυλάσσε-
τε σε ασφαλές μέρος. Σημειώνεται ότι σε κάθε αριθμό ΤΑΝ αντιστοιχεί ένας μονα-
δικός αριθμός CHECK. Για κάθε συναλλαγή χρησιμοποιείται διαφορετικός αριθμός 
ΤΑΝ. Μετά τη χρήση του, ο αριθμός ΤΑΝ (και ο αντίστοιχος αριθμός CHECK) δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη συναλλαγή και για το λόγο αυτό πρέπει να δια-
γράφεται από τη λίστα.
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ΛΙΣΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΑΝ 
Αριθμός ΤΑΝ ή Transaction Authorization Number: Είναι ένας εξαψήφιος αριθ-

μός, η χρήση του οποίου επιβεβαιώνει την πρόθεσή σας για πραγματοποίηση μιας 
συγκεκριμένης συναλλαγής, καθώς και την ορθότητα της συναλλαγής αυτής, που 
διενεργείται μέσω του συστήματος Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας. Ο ΤΑΝ 
αντικαθιστά την υπογραφή σας, κατά τη διενέργεια συγκεκριμένων συναλλαγών, 
μέσω Internet Banking. 

Αριθμός CHECK ή Αριθμός Επιβεβαίωσης της Συναλλαγής: Είναι ένας τριψήφι-
ος αριθμός, με τον οποίο επιβεβαιώνεται, από την πλευρά της Τράπεζας, η πραγμα-
τοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής. 

Σημείωση: Στη λίστα περιλαμβάνονται ισάριθμοι αριθμοί ΤΑΝ και αριθμοί CHECK, 
κατανεμημένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε αριθμό ΤΑΝ να αντιστοιχεί ένας 
αριθμός CHECK. 

Γενικές Πληροφορίες:
Την αρχική λίστα αριθμών ΤΑΝ, αλλά και κάθε μεταγενέστερη, προμηθεύεστε από 

το κατάστημα, στο οποίο υποβάλατε την αίτηση για ένταξη στο σύστημα Internet 
Banking. 

Για τη δική σας ασφάλεια, πρέπει να φροντίζετε να φυλάτε σε ασφαλές μέρος τη 
λίστα σας. Σε περίπτωση απώλειάς της ή σε περίπτωση που υποπτεύεστε διαρροή 
αριθμών ΤΑΝ, από τη λίστα σας, πρέπει άμεσα να φροντίσετε για τη δέσμευσή της, 
μέσα από το μενού της «Διαχείριση Ασφάλειας» (όπως παρακάτω περιγράφεται) και 
να επικοινωνήσετε με το Help Desk, για οδηγίες. 

Κανένας άλλος δεν πρέπει να γνωρίζει τους αριθμούς ΤΑΝ. Η Τράπεζα δεν φέρει 
καμία ευθύνη, για συναλλαγές που έγιναν από άλλο πρόσωπο, παρά τη θέλησή 
σας, σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής αριθμών ΤΑΝ. 

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε τους αριθμούς ΤΑΝ, 
μέσα από τη λίστα σας, με τυχαία σειρά. Για κάθε συναλλαγή χρησιμοποιείται δια-
φορετικός αριθμός ΤΑΝ και κάθε αριθμός ΤΑΝ χρησιμοποιείται μόνο για μια φορά. 
Για το λόγο αυτό, πρέπει να φροντίζετε να διαγράφετε, όσους αριθμούς έχετε ήδη 
χρησιμοποιήσει.
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Χρήση αριθμού ΤΑΝ - Διαδικασία:
Κατά τη διενέργεια ορισμένων συναλλαγών (εγχρήματων και ασφαλείας) καλεί-

στε να χρησιμοποιήσετε κάποιο αριθμό ΤΑΝ, από τη λίστα σας, ώστε να επιβεβαι-
ώσετε την πρόθεσή σας για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής, 
όπως είναι (ποσό, αριθμός λογαριασμού κλπ). 

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και σε επιβεβαίωση της πραγματοποίησής 
της εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας ένας τριψήφιος αριθμός CHECK. 
Ο αριθμός αυτός πρέπει να αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αριθμό ΤΑΝ, που χρησι-
μοποιήσατε, μέσα από τη λίστα σας. 

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε αριθμό ΤΑΝ, σε περίπτωση που 
διενεργείτε συναλλαγές χωρίς χρήματα (πληροφόρηση υπολοίπου λογαριασμού, 
μηνιαία ή ημερήσια κίνηση λογαριασμού, πληροφόρηση για το Χαρτοφυλάκιό σας 
κλπ). Απαιτείται όμως η χρήση ΤΑΝ, κατά τη διαχείριση των παραμέτρων ασφαλείας 
(αλλαγή Μυστικού Κωδικού, ενεργοποίηση λίστας ΤΑΝ κ.λ.π.).

Ενεργοποίηση λίστας ΤΑΝ:
Κάθε λίστα ΤΑΝ πρέπει να ενεργοποιηθεί, πριν γίνει χρήση κάποιου αριθμού μέσα 

από αυτή. Έτσι:

• η αρχική λίστα ΤΑΝ ενεργοποιείται αυτόματα, κατά την αλλαγή του Μυστικού Κω-
δικού Αναγνώρισης, όταν εισέρχεστε για πρώτη φορά στο σύστημα, 

• κάθε μεταγενέστερη λίστα ΤΑΝ ενεργοποιείται, μέσα από το μενού του συστήματος «Δι-
αχείριση Ασφάλειας» και «Ενεργοποίηση Λίστας ΤΑΝ». Για την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας αυτής, το σύστημα απαιτεί επικύρωση με αριθμό ΤΑΝ, μέσα από τη νέα λίστα. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει τη νέα λίστα ΤΑΝ, σύμφωνα 
με τα παραπάνω, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε αριθμούς, από την 
προηγούμενη λίστα σας, έστω και αν δεν τους είχατε χρησιμοποιήσει ποτέ.

Δέσμευση λίστας ΤΑΝ:
Δέσμευση λίστας ΤΑΝ από τον πελάτη : Έχετε τη δυνατότητα να προβείτε στη 

δέσμευση της λίστας σας, μέσα από το μενού της «Διαχείριση Ασφάλειας». Για τη 
δέσμευση της λίστας σας δεν απαιτείται χρήση αριθμού ΤΑΝ, παρά μόνο χρήση του 
Μυστικού Κωδικού Αναγνώρισης. 
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Δέσμευση λίστας ΤΑΝ από το σύστημα Internet Banking : Το σύστημα δεσμεύει 
(μπλοκάρει) αυτόματα τη λίστα σας, μετά από τέσσερις συνεχείς προσπάθειες εισα-
γωγής λανθασμένου αριθμού ΤΑΝ (ή ΤΑΝ που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί). 

Σημείωση: Σε περίπτωση δέσμευσης της λίστας σας, δεν μπορείτε πλέον να δι-
ενεργείτε συναλλαγές ασφαλείας ή εγχρήματες, παρά μόνο πληροφοριακές/ ενη-
μερωτικές, που δεν απαιτούν τη χρήση αριθμού ΤΑΝ. Αποδέσμευση της λίστας ΤΑΝ 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το Help Desk, για 
περισσότερες οδηγίες.

Έκδοση - Παραλαβή νέας λίστας ΤΑΝ:
Νέα λίστα ΤΑΝ εκδίδεται σε περίπτωση απώλειας, δέσμευσης ή επικείμενης εξά-

ντλησης των 6ψήφιων αριθμών που περιέχονται σε αυτήν. Για να ζητήσετε την έκ-
δοση νέας λίστας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Help Desk.

Τη λίστα σας την παραλαμβάνετε αυτοπροσώπως, από το κατάστημα που επιθυ-
μείτε, αφού προηγουμένως έχετε ενημερώσει σχετικά το Help Desk.

 
Πραγματοποίηση συναλλαγών με Ηλεκτρονικό Κλειδάριθμο (e-Code) 
Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω Internet Banking, ακολουθείτε απλά 

τις οδηγίες που προβάλλονται στην οθόνη του PC σας. 

Για μη εγχρήματες συναλλαγές 
Για τις απλές συναλλαγές σας όπως ενημέρωση για την κίνηση των λογαριασμών, 

ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο μετοχών κά, αρκούν οι Μυστικοί Κωδικοί που έχε-
τε ήδη εισάγει για να συνδεθείτε με το Internet Banking (UserID και Password). 

Για εγχρήματες και συναλλαγές ασφαλείας 
Για τις εγχρήματες συναλλαγές και τις συναλλαγές ασφαλείας απαιτείται επιπλέον 

και η χρήση των κωδικών:

• Ηλεκτρονικός Κλειδάριθμος (e-Code): αντικαθιστά την υπογραφή σας και 
επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση και ορθότητα των συναλλαγών. 

• Αριθμός Επιβεβαίωσης e-Code (CHECK): επιβεβαιώνει από την πλευρά της 
Τράπεζας, την πραγματοποίηση των συναλλαγών. 
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Ο Ηλεκτρονικός Κλειδάριθμος (e-Code) είναι ένας κωδικός μιας χρήσης που παρά-
γεται από μία μικρή, φορητή ηλεκτρονική συσκευή την οποία παραλαμβάνεται από το 
Κατάστημα την στιγμή που κάνετε αίτηση για Internet Banking και την οποία θα πρέπει 
να φυλάσσετε σε ασφαλές μέρος. Η συσκευή παράγει, με το πάτημα του πλήκτρου, ένα 
κωδικό τον οποίο και χρησιμοποιείται κάθε φορά που κάνετε εγχρήματες συναλλαγές. 
Για κάθε κωδικό e-Code η συσκευή παράγει και έναν τριψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης 
ο οποίος πρέπει να είναι ίδιος με τον τριψήφιο Αριθμό Επιβεβαίωσης e-Code (CHECK) 
που εμφανίζεται στην οθόνη της συναλλαγής. Σημειώνεται ότι σε κάθε κωδικό e-Code 
αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός CHECK. Κάθε κωδικός e-Code είναι «μιας χρήσε-
ως», δηλαδή χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση μίας και μόνο συναλλαγής. 

Ηλεκτρονικός Κλειδάριθμος (e-Code)

• Ηλεκτρονικός Κλειδάριθμος (e-Code): Είναι ένας αριθμός (6-ψήφιος για Ιδι-
ώτες– 8-ψήφιος για Επιχειρήσεις) μιας χρήσης που παράγεται από μία μικρή, φο-
ρητή ηλεκτρονική συσκευή , η χρήση του οποίου επιβεβαιώνει την πρόθεσή σας 
για πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης συναλλαγής, καθώς και την ορθότητα 
της συναλλαγής αυτής, που διενεργείται μέσω του συστήματος Internet Banking 
της Εθνικής Τράπεζας. Ο Ηλεκτρονικός Κλειδάριθμος αντικαθιστά την υπογραφή 
σας, κατά τη διενέργεια συγκεκριμένων συναλλαγών, μέσω Internet Banking. 

• Αριθμός Επιβεβαίωσης e-Code (CHECK) ή Αριθμός Επιβεβαίωσης της 
Συναλλαγής: Είναι ένας 3-ψήφιος αριθμός, με τον οποίο επιβεβαιώνεται, από 
την πλευρά της Τράπεζας, η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής. 

Σημείωση: Για κάθε Ηλεκτρονικό Κλειδάριθμο η συσκευή παράγει αντίστοιχα 
έναν μοναδικό Αριθμό Επιβεβαίωσης (CHECK).

                
                       Συσκευή e-Code για Ιδιώτες (Go3)                Συσκευή e-Code για Επιχειρήσεις (DP260)



198

Εξειδικευμένες  Εφαρμογές  Πληροφορικής  στις  Μικρές  Επιχειρήσεις

Περισσότερες πληροφορίες
Τη συσκευή e-Code προμηθεύεστε από το κατάστημα, την στιγμή που υποβάλλε-

τε αίτηση για ένταξη στο σύστημα Internet Banking. 

Για τη δική σας ασφάλεια, πρέπει να φροντίζετε να φυλάτε σε ασφαλές μέρος 
τη συσκευή. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, πρέπει άμεσα να φροντίσετε για το 
κλείδωμα της, μέσα από το μενού της «Διαχείριση Ασφάλειας» (όπως παρακάτω 
περιγράφεται) και να επικοινωνήσετε με το Help Desk, για οδηγίες. 

• Κανένας άλλος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σας. Η Τράπεζα δεν φέρει 
καμία ευθύνη, για συναλλαγές που έγιναν από άλλο πρόσωπο, παρά τη θέλησή 
σας, σε περίπτωση απώλειας της συσκευής e-Code. 

Ενεργοποίηση:
Ο Ηλεκτρονικός Κλειδάριθμος πρέπει να ενεργοποιηθεί, πριν γίνει χρήση κάποιου 

αριθμού από τη συσκευή. Έτσι:

Όταν παραλάβετε τη συσκευή, επικοινωνήστε με το Help Desk για την ενεργο-
ποίηση του 

Αν είστε κάτοχος λίστας ΤΑΝ, με την παραλαβή της συσκευής, μπορείτε να την 
ενεργοποιήσετε στη συναλλαγή «Ενεργοποίηση Συσκευής Ηλεκτρονικού Κλειδά-
ριθμου» στην καρτέλα «Διαχείριση Ασφάλειας». 

Σημείωση: Με την ενεργοποίηση της συσκευής η λίστα ΤΑΝ αυτομάτως ακυρώ-
νεται και η πραγματοποίηση συναλλαγών πλέον είναι δυνατή μόνο με τον Ηλεκτρο-
νικό Κλειδάριθμο.

Χρήση Ηλεκτρονικού Κλειδάριθμου (Go3) από Ιδιώτες (Φυσικά Πρόσω-
πα) - Διαδικασία:

Κατά τη διενέργεια συναλλαγών (εγχρήματων και 
ασφαλείας) καλείστε να εισάγετε τον 6-ψήφιο Ηλε-
κτρονικό Κλειδάριθμο σε συγκεκριμένη θέση της 
οθόνης συναλλαγής, ώστε να επιβεβαιώσετε την 
πρόθεσή σας για την πραγματοποίηση της συγκεκρι-
μένης συναλλαγής, όπως είναι (ποσό, αριθμός λο-
γαριασμού κλπ). Ο 6-ψήφιος αριθμός παράγεται με 
ένα πάτημα στο πλήκτρο της συσκευής.
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Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και σε επιβε-
βαίωση της πραγματοποίησής της εμφανίζεται στην 
οθόνη του υπολογιστή σας ένας τριψήφιος αριθμός 
CHECK. Ο αριθμός αυτός πρέπει να αντιστοιχεί 
στον 3-ψήφιο αριθμό που παράγει η συσκευή 
σας (πάτημα 2η φορά του πλήκτρου μέσα σε 
32’’ από την εμφάνιση του 6-ψήφιου).

Σημείωση: Ο 6-ψήφιος αριθμός που παράγεται, παραμένει στην οθόνη της συ-
σκευής για 32 δευτερόλεπτα. Για τον 3-ψήφιο αριθμό επιβεβαίωσης πρέπει να πα-
τήσετε το πλήκτρο μέσα στο ίδιο διάστημα από το αρχικό πάτημα. Επίσης, ο αριθμός 
που παράγεται είναι μιας χρήσεως και δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο ξανά 
σε συναλλαγή. Για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε πρέπει να επαναλαμβά-
νετε την διαδικασία όπως περιγράφεται παραπάνω.

Δεν απαιτείται Ηλεκτρονικός Κλειδάριθμος, σε περίπτωση που διενεργείτε συναλ-
λαγές χωρίς χρήματα (πληροφόρηση υπολοίπου λογαριασμού, μηνιαία ή ημερή-
σια κίνηση λογαριασμού, πληροφόρηση για το Χαρτοφυλάκιό σας κλπ). Απαιτείται 
όμως η χρήση του, κατά τη διαχείριση των παραμέτρων ασφαλείας (αλλαγή Μυστι-
κού Κωδικού κ.λ.π.).

Χρήση Ηλεκτρονικού Κλειδάριθμου (DP260) από Θέσεις Εργασίας Επι-
χειρήσεων - Διαδικασία:

Λειτουργία συσκευής e-Code
Η συσκευή e-Code των Επιχειρήσεων λειτουργεί με την χρήση PIN (Personal 

Identification Number) το οποίο εσείς επιλέγετε με την πρώτη χρήση. Συγκεκριμένα 
την πρώτη φόρα που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή: 

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας, πιέζοντας το βελάκι. 
- Η συσκευή θα σας ζητήσει νέο PIN (NEW PIN)
- Εισάγετε ένα PIN της επιλογής σας (4 ψηφία)
- Εισάγετε ξανά το PIN για επιβεβαίωση

To PIN που επιλέξατε είναι αυτό το οποίο θα εισάγετε κάθε φορά στη συσκευή 
σας, για να κάνετε συναλλαγές στο Internet Banking.
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Διενέργεια συναλλαγών
Κατά τη διενέργεια συναλλαγών (εγχρήματων και ασφαλείας) καλείστε να χρησι-

μοποιήσετε τον 8-ψήφιο Ηλεκτρονικό Κλειδάριθμο με την εξής διαδικασία:

- Πιέστε το βελάκι της συσκευής  
- Εισάγετε τον κωδικό PIN που έχετε επιλέξει (βλ. λειτουργία συσκευής)
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ‘ΑPPLI -’ (APPLICATION)
- Πιέστε το 1
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο 8-ψήφιος Ηλεκτρονικός Κλειδάριθμος

- Εισάγετέ τον στη συναλλαγή του Internet Banking που θέλετε να πραγματοποιή-
σετε (την στιγμή που σας ζητηθεί). 

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και σε επιβεβαίωση της πραγματοποίησής 
της εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας ένας τριψήφιος αριθμός CHECK. 
Ο αριθμός αυτός πρέπει να αντιστοιχεί στον 3-ψήφιο αριθμό που παράγει η 
συσκευή σας (πάτημα στο βελάκι  μέσα σε 32’’ από την εμφάνιση του 
8-ψήφιου).
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Σημείωση: Ο 8-ψήφιος αριθμός που παράγεται, παραμένει στην οθόνη της συ-
σκευής για 32 δευτερόλεπτα. Για τον 3-ψήφιο αριθμό επιβεβαίωσης πρέπει 
να πατήσετε το βελάκι  (εναλλακτικά το 2) μέσα στο ίδιο διάστημα από την εμ-
φάνιση του 8-ψήφιου. Επίσης, ο αριθμός που παράγεται είναι μιας χρήσεως και 
δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο ξανά σε συναλλαγή. Για κάθε συναλλαγή 
που πραγματοποιείτε πρέπει να επαναλαμβάνετε την διαδικασία όπως περιγράφεται 
παραπάνω.

Δεν απαιτείται Ηλεκτρονικός Κλειδάριθμος, σε περίπτωση που διενεργείτε συναλ-
λαγές χωρίς χρήματα (πληροφόρηση υπολοίπου λογαριασμού, μηνιαία ή ημερήσια 
κίνηση λογαριασμού, πληροφόρηση για το Χαρτοφυλάκιό σας κλπ). Απαιτείται 
όμως η χρήση του, κατά τη διαχείριση των παραμέτρων ασφαλείας (αλλαγή Μυστι-
κού Κωδικού κ.λ.π.).

7.1.2 Σύνδεση με το σύστημα Internet Banking 

H σύνδεση ενεργοποιείται όταν εισάγετε, στα ειδικά για αυτό διαμορφωμένα πε-
δία της ιστοσελίδας, τους Μυστικούς Κωδικούς: 

Κωδικός Ταυτότητας (UserID): αποτελεί την ταυτότητα σας ως χρήστη για την 
είσοδο σας στο Internet Banking. 

Μυστικός Κωδικός Αναγνώρισης (Password): μαζί με το UserID, σας ανα-
γνωρίζει ως συγκεκριμένο πελάτη / χρήστη και επιτρέπει την πρόσβαση σας στο 
Σύστημα. Κατά την πρώτη χρήση του, σας ζητείται να αντικαταστήσετε τον Μυστικό 
Κωδικό Αναγνώρισης (Password) με πενταψήφιο αριθμό της επιλογής σας (πέντε 
χαρακτήρες, με αριθμούς, γράμματα του λατινικού αλφαβήτου ή συνδυασμός των 
δύο) και να τον απομνημονεύσετε. Τον Μυστικό Κωδικό Αναγνώρισης μπορείτε να 
τον αλλάζετε μέσα από το μενού Διαχείρισης Παραμέτρων του Συστήματος, όσες 
φορές νομίζετε ότι υπάρχει ανάγκη. Εάν ο Μυστικός Κωδικός παραμένει αμετά-
βλητος για χρονικό διάστημα 2 μηνών, το σύστημα θα σας ζητήσει να τον αλλάξετε 
υποχρεωτικά. 

Η χρήση του Μυστικού Κωδικού Αναγνώρισης ή Password είναι απαραίτη-
τη για την πρόσβασή σας στο σύστημα Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας. Ο 
Κωδικός αυτός είναι πενταψήφιος και αποτελείται από συνδυασμό αριθμητικών και 
γραμματικών χαρακτήρων.
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Κατά την αρχική πρόσβαση στο σύστημα Internet Banking, πρέπει υποχρεωτικά 
να αλλάξετε τον Κωδικό σας, επιλέγοντας κάποιο νέο, που θα μπορείτε να απομνη-
μονεύσετε εύκολα. Μέσα από το μενού της Διαχείρισης Παραμέτρων Ασφαλείας 
του συστήματος, θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε τον Κωδικό σας, όσες φορές 
νομίζετε ότι υπάρχει ανάγκη. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε πάντα 5 ψηφία, αριθμητι-
κά, γραμματικά ή συνδυασμό αυτών (μόνο από το λατινικό αλφάβητο). Εάν ο Κω-
δικός σας παραμείνει αμετάβλητος για χρονικό διάστημα δύο μηνών, το σύστημα 
θα σας ζητήσει να τον αλλάξετε υποχρεωτικά.

Μέσα από το ίδιο μενού μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε δέσμευση του 
Κωδικού σας. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στο σύστημα και 
δεν θα μπορείτε να διενεργήσετε καμιά συναλλαγή. Για να χρησιμοποιήσετε και πάλι 
το σύστημα, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Help Desk.

Προσοχή: 
Στο σύστημα Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, ο Μυστικός Κωδικός Ανα-

γνώρισης αναφέρεται σαν Password, για χάρη συντομίας. 

Κανένας άλλος δεν πρέπει να γνωρίζει τον Κωδικό σας. Για τη δική σας ασφάλεια 
πρέπει να τον απομνημονεύετε ή να τον φυλάτε σε ασφαλές μέρος. Σε περίπτωση 
διαρροής του, πρέπει να προχωράτε στην αλλαγή του. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία 
ευθύνη, σε περίπτωση απώλειας του Κωδικού σας, για συναλλαγές που έγιναν από 
άλλο πρόσωπο, παρά τη θέλησή σας. 

Μετά από τέσσερις συνεχείς προσπάθειες εισαγωγής λανθασμένου Κωδικού, το 
σύστημα δεν σας επιτρέπει πλέον την πρόσβαση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
επικοινωνήσετε με το Help Desk.

7.1.3 Δοκιμαστική χρήση του Internet Banking

Για τη δοκιμή από τους χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών ο 
χρήστης θα πρέπει να πάει στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://homebank.nbg.
gr/nbgib/Logon.jsp. Στο παράθυρο που εμφανίζεται παρέχεται στο χρήστη ένας 
κωδικός (User Id) και ένας μυστικός κωδικός (Password). Ο χρήστης θα πρέπει να 
πατήσει το κουμπί «Είσοδος» για να εισέλθει στο δοκιμαστικό περιβάλλον.
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Στη συνέχεια, εμφανίζεται το κεντρικό παράθυρο στο οποίο ο χρήστης έχει στη 
διάθεση του έξι καρτέλες με διαφορετικές διαδικασίες σε κάθε μία. Επιλέγοντας 
μία καρτέλα, εμφανίζεται στο αριστερό μέρος του παραθύρου οι επιλογές που έχει 
στη διάθεσή του ο χρήστης. Επιλέγοντας την πρώτη καρτέλα «Λογαριασμοί» εμ-
φανίζεται το μενού που αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς του χρήστη και την 
κατάσταση που αυτοί βρίσκονται. Από το μενού στα αριστερά επιλέγουμε «ΥΠΟ-
ΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ». Η επιλογή αυτή μας δείχνει το υπόλοιπο που έχουν οι 
λογαριασμοί μας στην τράπεζα. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο παρακάτω παρά-
θυρο, όπου στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο χρήστης εμφανίζεται να έχει τρεις τρα-
πεζικούς λογαριασμούς.
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Επιλέγοντας από το μενού «ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ» εμφανίζεται το παρακάτω 
παράθυρο. Στο παράθυρο αυτό επιλέγουμε τον τραπεζικό λογαριασμό που θέλου-
με να δούμε το υπόλοιπό του.

Επιλέγοντας από το μενού «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ» εμφανίζεται το παρα-
κάτω παράθυρο. Στο παράθυρο αυτό επιλέγουμε το λογαριασμό από τον οποίο 
θέλουμε να μεταφέρουμε ένα ποσό και το λογαριασμό στον οποίο θα μεταφερθεί. 
Επίσης, συμπληρώνουμε το ποσό μεταφοράς και την αιτιολογία

.
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Για να γίνει η μεταφορά, το σύστημα μας ζητάει να εισάγουμε τον αριθμό ΤΑΝ. 
Ο αριθμός αυτός απαιτείται προκειμένου να διασφαλίσει το σύστημα ότι ο χρήστης 
που ζητάει τη μεταφορά είναι και ο δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών.

Στο επόμενο παράθυρο εμφανίζεται η ολοκληρωμένη διαδικασία μεταφοράς ποσού.
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Επιλέγοντας από το μενού «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ» εμφανίζεται το παρακάτω 
παράθυρο στο οποίο μας δείχνει την ημερήσια κίνηση του τραπεζικού μας λογα-
ριασμού.

Επιλέγοντας από το μενού «ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» εμφανίζεται το παρακά-
τω παράθυρο στο οποίο θα πρέπει να επιλέξουμε τον τραπεζικό λογαριασμό που 
θέλουμε, καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλουμε να δούμε την κίνη-
ση του λογαριασμού μας.
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Τα αποτελέσματα του προηγούμενου ερωτήματος για την κίνηση του λογαρια-
σμού μας εμφανίζονται στο παρακάτω παράθυρο.

Επιλέγοντας από το μενού «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΤΗ» ο χρήστης μπορεί να δει 
τις συναλλαγές που έχει εκτελέσει μέχρι 3 μήνες πριν. Στο παράθυρο αυτό θα πρέ-
πει να εισάγει το χρονικό διάστημα που επιθυμεί.
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Τα αποτελέσματα από το προηγούμενο ερώτημα παρουσιάζονται στο παρακάτω 
παράθυρο.

Επιλέγοντας την καρτέλα «Πληρωμές» εμφανίζεται ένα μενού επιλογών στο αρι-
στερό μέρος του παραθύρου με το οποίο ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει 
πληρωμές σε διάφορους φορείς όπως: Εφορία, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ. Το παρακάτω πα-
ράθυρο παρουσιάζει το περιβάλλον αυτό.



209

Εξειδικευμένες  Εφαρμογές  Πληροφορικής  στις  Μικρές  Επιχειρήσεις

Πληρωμή Φ.Π.Α.
Επιλέγοντας από το μενού την πρώτη διαδικασία «Φ.Π.Α.» θα μας ζητηθεί (όπως 

φαίνεται στο παρακάτω παράθυρο) να δηλώσουμε το λογαριασμό από τον οποίο θα 
πληρώσουμε το Φ.Π.Α., το ποσό που θα πληρώσουμε, καθώς και το ΑΦΜ μας.

Στη συνέχεια για να ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής θα μας ζητηθεί να 
εισάγουμε τον αριθμό ΤΑΝ.



210

Εξειδικευμένες  Εφαρμογές  Πληροφορικής  στις  Μικρές  Επιχειρήσεις

Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας εμφανίζεται στο επόμενο παράθυρο. 
Εδώ δίνονται πληροφορίες για το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού μας, κα-
θώς και το ότι η συναλλαγή μας εκτελέστηκε.

Η δεύτερη επιλογή από το μενού αφορά την ακύρωση της προηγούμενης διαδι-
κασίας. Το παρακάτω παράθυρο δείχνει το περιβάλλον με τα πεδία που πρέπει να 
δηλώσουμε.
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Πατώντας το κουμπί «Αποστολή» εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποία 
μας ζητείται να εισάγουμε τον αριθμό ΤΑΝ.

Το αποτέλεσμα της ακύρωσης πληρωμής του ΦΠΑ εμφανίζεται στο παρακάτω 
παράθυρο.
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Πληρωμή Ενσήμων στο ΙΚΑ
Επιλέγοντας από το μενού «ΙΚΑ» εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο 

ο χρήστης μπορεί να πληρώσει άμεσα τα ένσημα στο ΙΚΑ. Στο παράθυρο αυτό θα 
πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία κατάλληλα δηλώνοντας το λογαριασμό χρέωσης, 
το ποσό, τη μισθολογική περίοδο, το έτος, τον αριθμό μητρώου του ΙΚΑ (του υπαλ-
λήλου) και το ΑΦΜ του εργοδότη – χρήστη.

Πατώντας «Αποστολή» στο προηγούμενο παράθυρο εμφανίζεται το ακόλουθο 
παράθυρο στο οποίο ζητείται ο αριθμός ΤΑΝ.
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Το αποτέλεσμα της διαδικασίας πληρωμής των ενσήμων του ΙΚΑ εμφανίζεται στο 
ακόλουθο παράθυρο.

Επιλέγοντας από το μενού «ΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤ» ο χρήστης μπορεί να δει τις 
κινήσεις συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για τις εντολές στο ΙΚΑ, εισάγοντας 
το χρονικό διάστημα που θέλει.
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Το παρακάτω παράθυρο παρουσιάζει τις εντολές που έχουν δοθεί για τις πληρω-
μές στο ΙΚΑ.

Πληρωμή ΤΕΒΕ
Επιλέγοντας από το μενού «ΤΕΒΕ» εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Στο πα-

ράθυρο αυτό μπορεί ο χρήστης να πληρώσει τις εισφορές του στο ΤΕΒΕ, δηλώ-
νοντας τον τραπεζικό του λογαριασμό, το ποσό, καθώς και τον κωδικό εντολής 
πληρωμής.
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Πατώντας «Αποστολή» στο προηγούμενο παράθυρο εμφανίζεται το επόμενο στο 
οποίο ζητείται από το χρήστη να εισάγει τον αριθμό ΤΑΝ.

Τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής εμφανίζονται στο 
επόμενο παράθυρο.



216

Εξειδικευμένες  Εφαρμογές  Πληροφορικής  στις  Μικρές  Επιχειρήσεις

7.2 Περιβάλλον e-Banking: ALPHA BANK

7.2.1 Σύνδεση με το σύστημα Internet Banking 

Από την ηλεκτρονική διεύθυνση της ALPHA BANK (www.alpha.gr) επιλέγουμε το 
σύνδεσμο ALPHA Web Banking (για ιδιώτες ή επιχειρήσεις). Στο παράθυρο που εμ-
φανίζεται εισάγουμε τον κωδικό του συνδρομητή και το μυστικό του κωδικό καθώς 
και τον πρόσθετο κωδικό ασφαλείας. Στο παράδειγμά μας θα χρησιμοποιήσουμε 
το δοκιμαστικό κωδικό του χρήστη που μας παρέχει ο φορέας προκειμένου να δο-
κιμάσουμε τις ηλεκτρονικές διαδικασίες του. 

Πατώντας είσοδο στο προηγούμενο παράθυρο, εμφανίζεται ένα νέο στο οποίο 
έχουμε στη διάθεσή μας διάφορες καρτέλες με λειτουργίες τις οποίες μπορούμε να 
εκτελέσουμε.
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Οι συναλλαγές του Alpha Web Banking έχουν ομαδοποιηθεί σε οκτώ ενότητες 
– μενού:

• Καταθέσεις 

• Κάρτες-Δάνεια  

• Μεταφορές 

• Πληρωμές 

• Χαρτοφυλάκια

• Διαχείριση

• Πληροφορίες 

• Έξοδος.

Το μενού «Καταθέσεις» περιλαμβάνει συναλλαγές που σας δίνουν πληροφο-
ρίες για τους λογαριασμούς καταθέσεων Alpha Bank που έχετε δηλώσει στο προ-
φίλ σας (π.χ. υπόλοιπα ενός λογαριασμού ή ομάδας επιλεγμένων λογαριασμών, 
ανάλυση δεσμεύσεων, προβλέψεων και μη διαθέσιμων ποσών, κινήσεις για κάθε 
λογαριασμό, πληροφορίες για τις επιταγές του). Επιπλέον, περιλαμβάνει επιλεγμέ-
νες συναλλαγές του μενού «Διαχείριση» (π.χ. προσθήκη νέων καταθετικών λογαρι-
ασμών, αίτηση για έκδοση βιβλιαρίων επιταγών).

Το μενού «Κάρτες-Δάνεια» περιλαμβάνει συναλλαγές που σας δίνουν πληρο-
φορίες για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των προδηλωμένων στο προφίλ σας καρ-
τών εκδόσεως Alpha Bank και δανείων στεγαστικών, χορηγητικών και δανείων 
Alpha Επιλογή και Αlpha 700. Επιπλέον, περιλαμβάνει επιλεγμένες συναλλαγές 
του μενού «Διαχείριση» (π.χ. προσθήκη καρτών και δανείων).

Το μενού «Μεταφορές» περιλαμβάνει συναλλαγές μέσω των οποίων μπορείτε να: 

• πραγματοποιείτε άμεσα ή να προγραμματίζετε για μελλοντική ημερομηνία με-
ταφορές κεφαλαίων απεριoρíστου ποσού μεταξύ των προδηλωμένων λογα-
ριασμών καταθέσεών σας στην Alpha Bank, του ιδίου νομίσματος

• προγραμματίζετε για μελλοντική ημερομηνία μεταφορές κεφαλαίων σε λογαρι-
ασμούς καταθέσεων (Ευρώ) της Alpha Bank ή άλλης τραπέζης εσωτερικού, που 
δεν έχετε δηλώσει στο προφίλ σας (το ποσό που μπορείτε να μεταφέρετε ανά 
ημέρα καθορίζεται από το ανώτατο “όριο μεταφορών” σε μη προδηλωμένους 
λογαριασμούς - μενού «Διαχείριση»).



218

Εξειδικευμένες  Εφαρμογές  Πληροφορικής  στις  Μικρές  Επιχειρήσεις

• ενημερώνεστε για την κατάσταση των συναλλαγών μεταφοράς που έχετε ήδη 
καταχωρήσει (π.χ. Εκτελεσμένες, Εκκρεμείς, Ανεπιτυχείς κ.λ.π.) μέσω των εναλ-
λακτικών δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking 
και Alpha Bank m-Βanking) καθώς και να ακυρώνετε όσες δεν έχουν ακόμα 
εκτελεστεί

• καταχωρείτε πάγιες εντολές μεταφοράς σταθερού ποσού (σε Ευρώ) σε λογα-
ριασμούς καταθέσεων Alpha Bank. Με κάθε πάγια εντολή ορίζετε την αυτόματη 
εκτέλεση τακτικών (π.χ. κάθε μήνα, 2μήνο κ.λπ.) ισόποσων μεταφορών (π.χ. για 
πληρωμή ενοικίου) σε προδηλωμένους ή μη ( ) λογαριασμούς του προφίλ σας 
(για μεταφορές σε «μη προδηλωμένους» λογαριασμούς το ποσό δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ανώτατο «όριο μεταφορών» που εσείς ορίζετε – μενού «Διαχείρι-
ση»).

• ενημερώνεστε για τα στοιχεία των παγίων εντολών μεταφορών που έχετε κα-
ταχωρήσει μέσω του Alpha Web Banking ή/και του Alphaphone Banking (μέχρι 
και την πάροδο 2 μηνών από την ημερομηνία λήξεως που έχετε ορίσει για κάθε 
μία) και να τις ακυρώνετε

Το μενού «Πληρωμές» περιλαμβάνει συναλλαγές μέσω των οποίων μπορείτε 
να πληρώνετε τις οφειλές σας στην Alpha Bank ή σε εταιρίες του Ομίλου (π.χ. πι-
στωτικές κάρτες εκδόσεως Alpha Bank, ανοικτά δάνεια Alpha Επιλογή και Αlpha 
700, προσωπικά και καταναλωτικά δάνεια, Alpha Ασφαλιστική) και σε τρίτους (π.χ. 
ΔΕΗ , Ε.ΥΔ.ΑΠ. , ΦΠΑ , IKA , O.A.E.E. (T.E.B.E. - T.A.E. - T.Σ.A.), Τέλη Κυκλοφο-
ρίας, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (ΟΤΕ, COSMOTE Κινητές Τηλεπι-
κοινωνίες ΑΕ, FORTHNET, TELEPASSPORT,LANNET, VOICENET, TIM, TELLAS, 
VODAFONE-Πληρωμή οφειλών, VODAFONE-Αγορά χρόνου ομιλίας, Cosmoline), 
MULTICHOICE, ALLIANZ, OTENET, EETT-Εθν. Επιτροπή Τηλ/νιών και Ταχυδρομεί-
ων, ING, BMW AUSTRIA BANK, FIAT CREDIT HELLAS AE, VOLKSWAGEN BANK, 
AVON, Mεσίτες Ασφαλίσεων Mutual AE, Επαγ. Ταμ. Ασφάλισης Οικονομολόγων. 
Από το ίδιο μενού μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε για την κατάστα-
ση των συναλλαγών πληρωμών που έχετε ήδη καταχωρήσει (π.χ. Εκτελεσμένες, 
Εκκρεμείς, Ανεπιτυχείς κ.λ.π.) μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank 
(Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Bank m-Βanking) καθώς 
και να ακυρώνετε όσες δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί.
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Το μενού «Χαρτοφυλάκια» σας προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε 
καθημερινά το χαρτοφυλάκιο των μετοχών σας και τη χρηματική σας θέση στην 
Alpha Finance καθώς και τα υπόλοιπα και τα μερίδια των επενδυτικών σας λογα-
ριασμών τόσο ανά είδος Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και ανά τίτλο. Επιπλέον σας 
δίνεται η δυνατότητα προσθήκης νέων λογαριασμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

Το μενού «Διαχείριση» περιλαμβάνει συναλλαγές μέσω των οποίων μπορείτε 
να διαχειρίζεστε:

• Τους κωδικούς σας στο Alpha Web Banking (δηλ. τον Κωδικό Συνδρoμητή και 
τον Μυστικό Κωδικό)

• τα στοιχεία του προφίλ σας, όπως : καταθετικούς λογαριασμούς Alpha Bank, 
πιστωτικές κάρτες εκδόσεως Alpha Bank, δάνεια Alpha Επιλογή και Αlpha 700, 
στεγαστικά/χορηγητικά δάνεια, λογαριασμούς Ε.ΥΔ.ΑΠ., επενδυτικούς λογαρια-
σμούς Αμοιβαίων Κεφαλαίων και την ονομασία που τους δίνετε, χαρτοφυλάκιο 
μετοχών στην Alpha Finance , στοιχεία επικοινωνίας σας (αριθμούς τηλεφώνων, 
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)), στοιχεία πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. στοιχεία 
υπηρεσίας αποστολής ειδοποιήσεων για ανεπιτυχείς εκτελέσεις εντολών που 
έχουν καταχωρηθεί μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank (Alpha 
Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Bank m-Banking) )

• τη χρήση των υπηρεσιών με Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας (αίτηση, ενεργοποίηση 
υπηρεσιών, απενεργοποίηση υπηρεσιών, προσωρινή απενεργοποίηση Συσκευής 
Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας, Συγχρονισμός Συσκευής ).

• το ανώτατο ημερήσιο “όριο μεταφορών” σε μη προδηλωμένους λογαριασμούς

• τα βιβλιάρια επιταγών σας (αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου, ερώτηση για τη διεκπε-
ραίωση μιας αιτήσεώς σας, ακύρωση αιτήσεως)

Το μενού «Πληροφορίες» περιλαμβάνει συναλλαγές μέσω των οποίων μπο-
ρείτε να πληροφορηθείτε για τα στοιχεία του προφίλ σας (π.χ. τους λογαριασμούς 
καταθέσεων, τους λογαριασμούς στεγαστικών δανείων, τις πιστωτικές κάρτες, τα 
δάνεια Alpha Επιλογή και Αlpha 700, τις πληρωμές και τους επενδυτικούς λογα-
ριασμούς Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχετε δηλώσει στο προφίλ σας για διαχείρι-
ση μέσω των εναλλακτικών δικτύων) καθώς και για να ενημερωθείτε για τις τιμές 
συναλλάγματος , για τις τιμές κλεισίματος μετοχών, για την πορεία των δεικτών και 
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επιλεγμένων μετοχών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, εφόσον έχετε ενερ-
γοποιήσει τη δυνατότητα χρήσεως της υπηρεσίας Alphaphone Banking,  έχετε τη 
δυνατότητα να εκτυπώνετε την “Κάρτα Συνδρομητή” σας, στην οποία περιλαμβά-
νονται οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι πληρωμές που μπορείτε να διαχειρίζεστε 
μέσω του αυτόματου συστήματος εκτελέσεως συναλλαγών με επιλογή πλήκτρων 
(Alphaphone Banking-IVR).

Τέλος , για την έξοδό σας από το Alpha Web Banking χρησιμοποιείτε πάντοτε την 
επιλογή «Έξοδος».

Οι συναλλαγές που εμφανίζονται με το σύμβολο αυτό  στο μενού του Alpha 
Web Banking, απαιτούν για την εκτέλεσή τους την εισαγωγή Πρόσθετου Κωδικού 
Ασφαλείας.

7.2.2 Υπηρεσίες Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας

Μέσω του Alpha Web Banking μπορείτε να αξιοποιήσετε, εφόσον το επιθυμείτε, 
τις επιπλέον δυνατότητες που σας προσφέρουν οι «υπηρεσίες πρόσθετου κωδικού 
ασφαλείας» ( ), για συναλλαγές όπως:  

• μεταφορές κεφαλαίων σε τρίτους (ιδιώτες ή εταιρίες) σε λογαριασμό στην Alpha 
Bank ή σε άλλη τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού.

• πάγιες εντολές για μεταφορά σταθερού ποσού σε τακτά χρονικά διαστήματα σε 
λογαριασμούς τρίτων της Alpha Bank

• πληρωμές οφειλών καρτών τρίτων εκδόσεως Alpha Bank ή άλλων τραπεζών 
εσωτερικού

• διαχείριση της συνδρομής σας (προφίλ) στο Alpha Web Banking με:

- προσθήκη, μεταβολή δικαιωμάτων χρήσεως ή διαγραφή λογαριασμών Alpha 
Bank

- προσθήκη και διαγραφή καρτών Alpha Bank

- προσθήκη επενδυτικών λογαριασμών (π.χ. Αμοιβαίων Κεφαλαίων)

- μεταβολή του ανώτατου ημερήσιου “ορίου μεταφορών” σε «μη προδηλωμέ-
νους» λογαριασμούς (τρίτων)

- προσθήκη ή διαγραφή λογαριασμού ΕΥΔΑΠ
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Ενεργοποίηση των υπηρεσιών πρόσθετου κωδικού ασφαλείας
Για να μπορέσετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών πρόσθετου κωδικού ασφαλεί-

ας, αρκεί να καταχωρήσετε σχετική αίτηση μέσω του Alpha Web Banking (μενού 
«Διαχείριση» - επιλογή «Υπηρεσιών πρόσθετου κωδικού ασφαλείας»). Μετά την τη-
λεφωνική επιβεβαίωση της αιτήσεώς σας, θα σας αποσταλεί η «Συσκευή Πρόσθε-
του Κωδικού Ασφαλείας». Μόλις την παραλάβετε, θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
τις νέες υπηρεσίες. 

Η συσκευή και η λειτουργία του Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας

 

Η συσκευή συνδυάζει ασφάλεια και ευκολία στην εκτέλεση των ηλεκτρονικών 
σας συναλλαγών. Είναι μικρή (έχει μήκος μόλις 6 εκατοστά), ελαφριά και η διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας της φτάνει μέχρι πέντε (5) έτη.

Με την ενεργοποίησή της, συνδέεται μοναδικά με τη συνδρομή σας. Με το απλό 
πάτημα του πλήκτρου της, παράγεται με σύνθετο αλγόριθμο ένας εξαψήφιος «κω-
δικός» αριθμός μιας χρήσεως (ο «Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας»). Ο αριθμός 
αυτός εμφανίζεται και παραμένει στην οθόνη της για 30 δευτερόλεπτα, προσφέρο-
ντάς σας αρκετό χρόνο για τη συμπλήρωσή του στις συναλλαγές σας. Θα χρησιμο-
ποιείτε τον «Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας» τόσο κατά την είσοδό σας στο Alpha 
Web Banking, όσο και για την εκτέλεση των παραπάνω συναλλαγών (σημειώνο-
νται στα μενού του Alpha Web Banking με το σύμβολο ). Το σύστημα της Τραπέ-
ζης επιβεβαιώνει κάθε φορά τον «Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας» και με τον τρόπο 
αυτό πιστοποιεί, κατά την εκτέλεση κάθε συναλλαγής, ότι προέρχεται πράγματι από 
εσάς, τον κάτοχο της συγκεκριμένης συσκευής.

Για την ομαλή λειτουργία της συσκευής και των υπηρεσιών, φροντίστε να: 

• Μην πιέζετε άσκοπα το πλήκτρο παραγωγής πρόσθετου κωδικού ασφαλείας δι-
ότι υπάρχει πιθανότητα να «αποσυγχρονιστεί» η συσκευή σας.
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• Μην παραβιάζετε με κανέναν τρόπο τη συσκευή σας, διότι καταστρέφεται αυτό-
ματα ο εσωτερικός μηχανισμός παραγωγής κωδικών (η μπαταρία είναι μιας χρή-
σεως και δεν αλλάζει).
     
Λειτουργία του Alpha Web Banking χωρίς τη Συσκευή Πρόσθετου Κωδι-

κού Ασφαλείας
Μπορείτε να πραγματοποιείτε «Είσοδο» στο Alpha Web Banking μόνο με τον 

«Κωδικό Συνδρομητή» και τον «Μυστικό Κωδικό». Στην περίπτωση αυτή θα μπο-
ρείτε να πραγματοποιείτε μόνο πληροφοριακού τύπου συναλλαγές και όχι μεταφο-
ρές ποσών ή πληρωμές.

Απώλεια της Συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας
Αν χάσετε τη συσκευή, μπορείτε μέσω του Alpha Web Banking να απενεργοποι-

ήσετε τη χρήση των υπηρεσιών με Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας και, αν επιθυμείτε, 
να κάνετε νέα αίτηση.

 
H ασφάλεια στις συναλλαγές σας εξαρτάται και από εσάς
Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτον για εκτέλεση συναλλαγών, 

παρά μόνο αν γνωρίζει και τον «Κωδικό Συνδρομητή» και τον «Μυστικό Κωδικό» 
σας. Για αυτόν τον λόγο, για την ασφάλειά σας: 

• Να απομνημονεύσετε τους μυστικούς κωδικούς του Alpha Web Banking και να 
μην τους φυλάσσετε μαζί με τη συσκευή.

• Να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας προγράμματα προστασίας από ιούς 
(Firewall, Antivirus, Antispyware).
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7.2.3 Πληρωμή Φ.Π.Α. από τον τραπεζικό μας λογαριασμό

Επιλέγοντας από το παραπάνω μενού την καρτέλα Πληρωμές  Δημοσίου – Τα-
μείων  Φ.Π.Α, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

Το παράθυρο που εμφανίζεται μας ζητάει να δηλώσουμε το λογαριασμό από τον 
οποίο θα γίνει η πληρωμή του Φ.Π.Α.
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Στη συνέχεια αφού συμπληρώσουμε το ποσό που θέλουμε να πληρώσουμε και 
το Α.Φ.Μ. μας θα ερωτηθούμε εάν είμαστε σίγουροι για το ποσό αυτό προτού ολο-
κληρωθεί η διαδικασία (σύμφωνα με το παρακάτω παράθυρο).

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο 
επιβεβαιώνεται η επιτυχία της συναλλαγής μας.

Οι διαδικασίες πληρωμής του Φόρου Εισοδήματος, καθώς και των Ταμείων ακο-
λουθούν το ίδιο πλαίσιο με αυτό του Φ.Π.Α.
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7.3 TAXISnet: Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος

7.3.1 Διαδικασία Υποβολής

Στην κεντρική σελίδα του TAXISnet κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες

Για την είσοδο στην υπηρεσία πληκτρολογήστε με ιδιαίτερη προσοχή το όνομα 
χρήστη (Username) και συνθηματικό (Password), στα αντίστοιχα πεδία, ακριβώς 
όπως σας έχουν αποσταλεί.

Κάντε κλικ στο Εισαγωγή για να εισέλθετε στην υπηρεσία ή στο Καθαρισμός για 
να επανεισάγετε τα στοιχεία σας.

Στην Αρχική Σελίδα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ για να ξεκι-
νήσετε τη διαδικασία υποβολής νέας δήλωσης.
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Επιλέξτε το είδος της δήλωσης που θέλετε να υποβάλλετε. Στην περίπτωση της 
Δήλωσης Φόρου εισοδήματος, επιλέξτε το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩ-
ΠΩΝ.

Κάντε κλικ στο Επόμενο για να προχωρήσετε στην Κεντρική Σελίδα Εντύπων της 
Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Κάντε κλικ στο Έντυπα Ε1, Ε14, Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο για να αρχίσετε τη 
διαδικασία υποβολής των βασικών εντύπων της δήλωσης φόρου εισοδήματος
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Μπορείτε να μεταφερθείτε αυτόματα στον πίνακα που επιθυμείτε να συμπληρώ-
σετε χωρίς να χρειάζεται να τους διατρέξετε σειριακά κάνοντας κλικ πάνω στον 
αντίστοιχο πίνακα ή συνοδευτικό έντυπο

Στον Πίνακα 1, μπορείτε να τροποποιήσετε μόνο τα στοιχεία της συζύγου

* Αν είστε έγγαμος μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διόρθωση στοιχείων του Πίνακα 1 δε συνεπάγεται και αντίστοιχη 
διόρθωση στα στοιχεία του Μητρώου της Δ.Ο.Υ.. Θα πρέπει να γίνει δήλωση μετα-
βολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
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Αφού συμπληρώσετε τα πεδία που θέλετε, μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της 
φόρμας για να βρείτε τις διαθέσιμες επιλογές για τη συνέχεια.

Αν δεν θέλετε να ισχύσουν οι αλλαγές που κάνατε, κάντε κλικ στο Ακύρωση 
Καταχώρισης για να επιστρέψετε στη Λίστα των Πινάκων.

Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές που θέλετε να κάνετε, κάντε κλικ στο Κατα-
χώριση Πίνακα 1 Εντύπου 1 για να καταχωρίσετε τις αλλαγές σας.

Μετά την επιλογή της καταχώρισης ενός πίνακα εμφανίζεται η προς αποθήκευση 
μορφή του, στην οποία τα συμπληρωμένα πεδία εμφανίζονται σε έντονη μορφή 
χωρίς να μπορούν να αλλαχθούν. Κάντε κλικ στο ΝΑΙ, που βρίσκεται στο κάτω 
μερος της φόρμας, αν συμφωνείτε με τα στοιχεία που εμφανίζονται, για να διατηρη-
θούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες και να επιστρέψετε στη Λίστα των Πινάκων.
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Κάντε κλικ στο ΟΧΙ για να επανέλθετε στην οθόνη εισαγωγής στοιχείων και να 
αλλάξετε τις καταχωρίσεις σας.

Η ίδια φιλοσοφία ακολουθείται σε όλους τους πίνακες και έντυπα της δήλωσης. 
Εισάγετε τα στοιχεία στη φόρμα εισαγωγής και τα επαληθεύετε στη φόρμα επιβε-
βαίωσης.

Μορφή φόρμας εισαγωγής

Μορφή φόρμας επιβεβαίωσης

* Έχετε κατά νου ότι κατά την εισαγωγή των ποσών δεν πληκτρολογούμε την τελεία των χιλιάδων. Αυτή εμφανί-

ζεται αυτόματα στη φόρμα επιβεβαίωσης

Στα πλαίσια ελέγχου (check boxes), στη φόρμα εισαγωγής, κάντε κλικ σε όποια 
επιλογή θέλετε να ενεργοποιήσετε. Μέσα τους εμφανίζεται ένα Ö. Με ένα δεύτερο 
κλικ η επιλογή απενεργοποιείται.
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* Εδώ παρουσιάζεται η μορφή των πλαισίων ελέγχου στη φόρμα επιβεβαίωσης.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσπελάσετε τη βοήθεια άμεσης πρόσβασης κά-
νοντας κλικ στους συνδέσμους (links) που υπάρχουν σε κάθε φόρμα. Τότε η βοή-
θεια εμφανίζεται σε νέο παράθυρο.

Με την ίδια φιλοσοφία συμπληρώνονται και τα συνοδευτικά έντυπα του Ε1, το 
Ε14 και το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο που κατατίθενται μαζί με το έντυπο Ε1.
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Έντυπο Ε14 Ειδικών Περιπτώσεων.

Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο.
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Εάν θέλετε να διακόψετε προσωρινά τη συμπλήρωση της δήλωσης για να συνε-
χίσετε σε άλλη χρονική στιγμή, κάντε κλικ στο Φύλαξη για να αποθηκευτεί προσω-
ρινά.

Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που θέλετε στη δήλωση μπορείτε να την 
υποβάλετε οριστικά κάνοντας κλικ στο Υποβολή.

Αν επιλέξατε τη Φύλαξη, τότε εμφανίζεται αυτή η προβολή. Στην προβολή αυτή 
μπορείτε να δείτε το σύνολο των πινάκων της δήλωσης σε μία οθόνη σε μορφή 
επιβεβαίωσης.

Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά της οθόνης, μεταφερθείτε στο κάτω μέρος της 
για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.
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Κάντε κλικ στο ΝΑΙ, που βρίσκεται στο κάτω μερος της φόρμας, αν συμφωνείτε 
με τα στοιχεία που εμφανίζονται, για να φυλαχθούν προσωρινά  οι συγκεκριμένες 
πληροφορίες και να επιστρέψετε στη Λίστα των Πινάκων.

Αν διαφωνείτε με τα στοιχεία που εμφανίζονται και δε θέλετε να τα φυλάξετε προ-
σωρινά, κάντε κλικ στο ΟΧΙ.

Αν επιλέξατε την Υποβολή, τότε εμφανίζεται αυτή η προβολή. Στην προβολή αυτή 
μπορείτε να δείτε το σύνολο των πινάκων της δήλωσης σε μία οθόνη σε μορφή 
επιβεβαίωσης.

Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά της οθόνης, μεταφερθείτε στο κάτω μέρος της 
για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.
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Μόλις ολοκληρώσετε την επισκόπηση της δήλωσής σας και αφού βεβαιωθείτε 
ότι όλα είναι εντάξει κάντε κλικ στο ΝΑΙ για να υποβάλετε τη δήλωση ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Αν διαφωνείτε με τα στοιχεία που εμφανίζονται και δε θέλετε να υποβάλετε τη 
δήλωση, κάντε κλικ στο ΟΧΙ και θα μεταφερθείτε στη λίστα των Πινάκων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επιλέξετε την Υποβολή δήλωσης (ΝΑΙ) για κανένα λόγο αν δεν 
είστε βέβαιοι για την ορθότητα των στοιχείων που έχετε υποβάλει και ότι εμφανίζο-
νται όλα σ’ αυτή την οθόνη.

Στην περίπτωση που υπάρχουν σφάλματα στη δήλωση, τότε αυτή δεν θα υπο-
βληθεί, αλλά θα επανεμφανιστεί έχοντας στο πάνω μέρος της μια περιγραφή των 
λαθών που διαπιστώθηκαν μαζί με μια υπόδειξη για την προέλευση του λάθους και 
τη διόρθωσή του.

Για να διορθώσετε τα τυχόν λάθη, μεταφερθείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και 
κάντε κλικ στο Επιστροφή στον κατάλογο των πινάκων του εντύπου Ε1 για να μπο-
ρέσετε στη συνέχεια να κάνετε τις διορθώσεις σας.

* Κατά τη διόρθωση των λαθών και για τη διευκόλυνσή σας, σε κάθε πίνακα που επιλέγετε, θα παρουσιάζο-
νται τα λάθη που διαπιστώθηκαν.
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Μόλις διορθωθούν όλα τα λάθη επιλέξτε πάλι τη διαδικασία υποβολής της δή-
λωσης και αν δεν βρεθούν άλλα λάθη, τότε εμφανίζεται αυτό το παράθυρο στο 
οποίο αναγράφεται ότι η δήλωση καταχωρήθηκε επιτυχώς και ότι έλαβε έναν αριθ-
μό πρωτοκόλλου.

Για να επιστρέψετε στη λίστα των Πινάκων, μεταφερθείτε στο κάτω μέρος της οθό-
νης και κάντε κλικ στο Επιστροφή στον κατάλογο των πινάκων του εντύπου Ε1.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για οποιαδήποτε μεταβολή πλέον θα πρέπει να υποβάλλετε τροπο-
ποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σημειώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου για να έχετε εύκολη πρόσβαση σε κάθε ζήτηση

Μεταφερθείτε στην Κεντρική Σελίδα Εντύπων

Στη λίστα πινάκων, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Προβολή για να δείτε το περιεχό-
μενο της δήλωσης που μόλις υποβάλλατε.

Στην Κεντρική Σελίδα Εντύπων μπορείτε να διαπιστώσετε πως όντως η δήλωση 
σας έχει υποβληθεί.
• Καλό είναι όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της υπηρεσίας να αποσυνδέεστε από αυτή κάνοντας κλικ στο Εξοδος.

• Για να δείτε αργότερα τη δήλωσή σας, επιλέξτε από το Αρχική Σελίδα της υπηρεσίας TAXISnet την επιλογή 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.
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7.4 TAXISnet: Δήλωση Φ.Π.Α.

Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης στο σύστημα για την ηλεκτρονική υπο-
βολή της δήλωσης ΦΠΑ είναι ίδια με αυτή της φορολογικής δήλωσης. Στη συνέ-
χεια παρατίθενται τα πιο συχνά ερωτήματα που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή 
δήλωσης ΦΠΑ. 

Ποιοί φορολογούμενοι έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εκκα-
θαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.; 
Όλοι οι επιτηδευματίες, πολίτες και επιχειρήσεις που είναι υποκείμενοι σε Φ.Π.Α., 

πλην ορισμένων εξαιρέσεων που αναφέρονται περιοριστικά στην πρώτη σελίδα της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

https://www.taxisnet.gr/web/faq/qa15.cfm-top#tophttps://www.
taxisnet.gr/web/faq/index.cfm
Η δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ( μέσω Internet) είναι έγκυρη; 
Η δήλωση που υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικά στο TAXISnet είναι έγκυρη. 

https://www.taxisnet.gr/web/faq/qa15.cfm-top#tophttps://www.
taxisnet.gr/web/faq/index.cfm
Γίνεται δεκτή ηλεκτρονική δήλωση όταν έχει υποβληθεί ήδη στη Δ.Ο.Υ.; 
Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης 

Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ., η ηλεκτρονική υπηρεσία μπορεί να μην επιτρέψει την ηλεκτρο-
νική υποβολή. Εάν την επιτρέψει (στις περιπτώσεις που η υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δεν 
απέχει πολύ χρονικά από την ηλεκτρονική υποβολή), θεωρείται ισχυρότερη η δή-
λωση που υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. και η ηλεκτρονικά υποβληθείσα θα αγνοηθεί. 

https://www.taxisnet.gr/web/faq/qa15.cfm-top#tophttps://www.
taxisnet.gr/web/faq/index.cfm
Πως μπορώ να εκτυπώσω αποδεικτικό παραλαβής; 
Η εκτύπωση του αποδεικτικού παραλαβής μπορεί να γίνει άπαξ, αμέσως μετά την 

υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης. 

https://www.taxisnet.gr/web/faq/qa15.cfm-top#tophttps://www.
taxisnet.gr/web/faq/index.cfm
Μπορώ να υποβάλω εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. εάν κατά το τρέχον 
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έτος έχει γίνει μεταβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.ή στην κατηγορία βιβλίων της 
επιχείρησης; 
Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, δεδομένου ότι η υπηρεσία ηλεκτρονικής υπο-

βολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. λαμβάνει υπόψη την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και 
την κατηγορία βιβλίων που εμφανίζονται στο σύστημα TAXIS την τελευταία ημέρα 
του διαχειριστικού έτους. 

https://www.taxisnet.gr/web/faq/qa15.cfm-top#tophttps://www.
taxisnet.gr/web/faq/index.cfm
Μπορώ να υποβάλω εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. εάν κατά το τρέχον 

έτος έχει γίνει διακοπή δραστηριότητας; 
Η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων 

Φ.Π.Α. προϋποθέτει την ισχύ των κωδικών πρόσβασής σας στο TAXISnet που 
όμως, στην περίπτωσή σας, έχουν ανασταλεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υποβά-
λετε την εκκαθαριστική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. σας. 

https://www.taxisnet.gr/web/faq/qa15.cfm-top#tophttps://www.
taxisnet.gr/web/faq/index.cfm
Με ποιο τρόπο μπορώ να έχω εκτύπωση της εκκαθαριστικής δήλωσης 

ΦΠΑ; 
Ο χρήστης πρέπει να κάνει τις εξής επιλογές: 

• Επιλέγει τη λειτουργία “ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ” 

• Στον εμφανιζόμενο πίνακα δηλώσεων επιλέγει την εκκαθαριστική δήλωση που 
τον ενδιαφέρει. 

• Όταν εμφανιστεί η δήλωση στην οθόνη, πατάει το δεξί πλήκτρο του “ποντικιού” 
και επιλέγει τη λειτουργία “Print” ή “ Εκτύπωση”. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την εκτύπωση της δήλωσης θα πρέπει να έχουν οριστεί τα πε-
ριθώρια εκτύπωσης (margins) σε 0 (μηδέν) και να έχουν αφαιρεθεί η κεφαλίδα 
(header) και το υποσέλιδο (footer) της εκτύπωσης. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται στο 
πρόγραμμα πλοήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή. 

https://www.taxisnet.gr/web/faq/qa15.cfm-top#tophttps://www.
taxisnet.gr/web/faq/index.cfm
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Πότε πρέπει η υποβολή να γίνεται από λογιστή; 
Όπως προκύπτει από τις κείμενες σχετικές διατάξεις, είναι υποχρεωτική η υπο-

γραφή των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ από λογιστή φοροτεχνικό για υπο-
κείμενους που τηρούν βιβλία Γ’κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για υποκείμενους που 
τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας και κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίο-
δο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα:

• άνω των 300 χιλ. Ευρώ από την πώληση αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών,

• μέχρι του ποσού των 300 χιλ. Ευρώ από την πώληση αγαθών και την παροχή 
υπηρεσιών, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσίας υπερβαί-
νουν τα 150 χιλ. Ευρώ.

7.5  TAXISnet: Συγκεντρωτικές καταστάσεις
Πελατών - Προμηθευτών

Οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις

1. Εκτελούμε το αρχείο KVSSetup2007.exe.

2. Ακολουθούμε τα βήματα της εγκατάστασης.

3. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορούμε να εκτελέσουμε την εφαρμογή 
από τη συντόμευση που έχει δημιουργηθεί στο μενού “Έναρξη”.

4. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και συντόμευση για το άνοιγμα της εφαρμογής 
στην Επιφάνεια Εργασίας επιλέγοντας από το μενού της εφαρμογής Εργαλεία 

 Δημιουργία συντόμευσης στην Επιφ. Εργασίας.

Σημείωση 1: για σωστή απεικόνιση των ελληνικών χαρακτήρων στην εφαρμο-
γή, ο υπολογιστής μας θα πρέπει να έχει ελληνικές τοπικές ρυθμίσεις (Regional 
Settings).
Σημείωση 2: η διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος απλώς αντιγράφει 

κάποια αρχεία στο σκληρό δίσκο. Δεν αντικαθιστά άλλα αρχεία του υπολογιστή, 
ούτε επηρεάζει με κάποιο τρόπο το λειτουργικό σύστημα.

Απαιτήσεις του συστήματος
• Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows 98, Windows 

Me, Windows 2000, Windows XP
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• Προτεινόμενο Λειτουργικό: Microsoft Windows XP
• Προτεινόμενη Ανάλυση Οθόνης: 1024Χ768 pixels

 
Έναρξη της εφαρμογής 
Εκτελούμε το αρχείο KVS2007.exe, ή ξεκινάμε την εφαρμογή μέσω της συντό-

μευσης στο μενού «Έναρξη». 

Όροι χρήσης της εφαρμογής
• Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο-
μικών. Κάθε παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

• Διανέμεται δωρεάν μετά από έγκριση από τη Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων. 

• Απαγορεύεται η πώλησή της από τρίτους.

• Ο χρήστης που θα υποβάλει ηλεκτρονικά τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πε-
λατών - Προμηθευτών μέσω αυτής της εφαρμογής οφείλει να παρέχει αληθείς, 
ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλ-
λει. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ίδιου 
και οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία προέρχεται από υποβολή ανακριβών 
στοιχείων βαρύνει το χρήστη και σε καμία περίπτωση τη ΓΓΠΣ.

• Ο χρήστης που θα χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής των 
Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών θα εγγραφεί στο 
TAXISnet για να λάβει κωδικούς (www.taxisnet.gr ή www.gsis.gr). Ο χρή-
στης είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποι-
είται με χρήση των προσωπικών του κωδικών. Η ευθύνη υφίσταται ακόμα και αν 
ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη βούληση, να γνωστοποιήσει τους 
προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. λογιστή) μέσω του οποίου 
χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία.

• Η Γ.Γ.Π.Σ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λει-
τουργία της εφαρμογής που παρέχει. Η Γ.Γ.Π.Σ και το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημιά που τυ-
χόν θα υποστεί ο χρήστης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από λάθη 
ή παραλείψεις ή βλάβες ηλεκτροδότησης.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι χρήσης του www.gsis.gr.

Η χρήση της εφαρμογής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

7.6 ΙΚΑ: Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

7.6.1 Χαρακτηριστικά Μέσων Υποβολής

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να υποβληθεί στα 
εξής μέσα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Δισκέτες / Εύκαμπτοι Δίσκοι  (Floppy Disks)

Μέγεθος 3,5” 
Διπλής όψης (Double Sided)
Διπλής χωρητικότητας (Double Density) ή Υψηλής χωρητικότητας (High Density)
Κώδικας εγγραφής ASCII Character Set ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928
MS-DOS Formatted
Το αρχείο θα βρίσκεται στο root directory του μέσου

Εγγράψιμοι Οπτικοί Δίσκοι (CD - Recordable)

Για χρήση DATA
650 Mb (74 min)
Ταχύτητα 1x - 16x
Κώδικας εγγραφής ASCII Character Set ISO-8859-7 ή ΕΛΟΤ 928
Δεν γίνονται δεκτοί δίσκοι CDRW (CD - Rewritable)
Το αρχείο θα βρίσκεται στο root directory του μέσου

Internet

Εκτός των παραπάνω μέσων το αρχείο της ΑΠΔ μπορεί να υποβληθεί και μέσω 
Internet.

Σημειώνεται ότι μέσω Internet μπορούν να υποβληθούν μόνο εμπρόθεσμες 
και κανονικού τύπου ΑΠΔ.
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7.6.2 Περιγραφή Δομής ΑΠΔ σε ηλεκτρονική μορφή

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά η δομή της Αναλυτικής Περιοδικής 
Δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα κάθε Αναλυτική Περιοδική Δήλωση σε ηλε-
κτρονική μορφή υποβάλλεται σε ένα η περισσότερα αρχεία αναλόγως του πλήθους 
των εγγραφών που περιέχει.

Κάθε αρχείο της ΑΠΔ αποτελείται από εγγραφές τριών τύπων : 

• Εγγραφή τύπου “Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ” που περιέχει τα γενικά στοιχεία της ΑΠΔ 
καθώς και τον αριθμό των μέσων που προσκομίζει ο εργοδότης και τον αριθμό 
του κάθε μέσου.

• Εγγραφή τύπου “Στοιχεία Ασφαλισμένου” που περιέχει τα βασικά στοιχεία για 
κάθε ασφαλισμένο.

• Εγγραφή τύπου “Στοιχεία Ασφάλισης” που περιέχει τα στοιχεία ασφάλισης για 
κάθε ασφαλισμένο.

• Εγγραφή τύπου “Τέλος Αρχείου” που αποτελεί ένδειξη τέλους του αρχείου.

Η σειρά με την οποία πρέπει να υπάρχουν οι εγγραφές στο αρχείο είναι αυτή που 
προαναφέρεται.

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται για τις ΑΠΔ των κοινών επιχειρήσεων 
και των οικοδομοτεχνικών έργων τα εξής:
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• τα πεδία που αποτελούν την κάθε εγγραφή

• το μήκος του κάθε πεδίου

• η μορφή του κάθε πεδίου

• τα χαρακτηριστικά του αρχείου

• παράδειγμα της δομής του αρχείου

• συνοπτικές οδηγίες συμπλήρωσης

• συνοδευτικές εκτυπώσεις

Ειδικότερα για τη στήλη “ΜΟΡΦΗ/FORMAT” των πεδίων ακολουθούνται οι εξής 
συμβολισμοί:

• Όπου χαρακτήρας 9, σημαίνει ότι το πεδίο δέχεται μόνο αριθμητικούς χαρακτή-
ρες (0-9)

• Όπου χαρακτήρας Α, σημαίνει ότι το πεδίο δέχεται λατινικούς και ελληνικούς κε-
φαλαίους αλφαβητικούς χαρακτήρες (Α-Ω, A-Z).

• Όπου χαρακτήρας Χ, σημαίνει ότι το πεδίο δέχεται και αριθμητικούς και αλφαβη-
τικούς χαρακτήρες.

Ο χαρακτήρας V στα αριθμητικά πεδία δεν συμπληρώνεται. Αποτελεί ένδειξη διά-
κρισης ακέραιου και δεκαδικού μέρους του ποσού.

7.6.3  Περιγραφή δομής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων
σε ηλεκτρονική μορφή

Εγγραφή τύπου “Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ”

ΠΕΔΙΟ ΜΗΚΟΣ ΜΟΡΦΗ / FORMAT

1. Τύπος Εγγραφής 1 9

2. Πλήθος μέσων που προσκομίζονται 2 99

3. Α/Α μέσου 2 99

4. Όνομα Αρχείου 8 X(8)

5. Έκδοση 2 99

6. Τύπος Δήλωσης 2 99

7. Υποκατάστημα ΙΚΑ Υποβολής 3 999
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8. Ονομασία Υποκαταστήματος ΙΚΑ 50 Χ(50)

 9. Επωνυμία / Επώνυμο 80 Χ(80)

10. Όνομα 30 Α(30)

11. Όνομα Πατρός 30 Α(30)

12. Α.Μ.Ε. 10 9999999999

13. Α.Φ.Μ. 9 999999999

14. Οδός 50 X(50)

15. Αριθμός 10 X(10)

16. Ταχυδρομικός Κωδικός 5 99999

17. Πόλη 30 X(30)

18. Από μήνα 2 99

19. Από έτος 4 9999

20. Έως μήνα 2 99

21. Έως έτος 4 9999

22. Σύνολο Ημερών Ασφάλισης 8 99999999

23. Σύνολο Αποδοχών 12 9999999999V99

24. Σύνολο Καταβλητέων Εισφορών 12 9999999999V99

25. Ημερομηνία υποβολής 8 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

26. Ημερομηνία παύσης εργασιών 8 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

27. Κενά 30 X(30)

ΜΗΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 414

Εγγραφή Τύπου “Στοιχεία Ασφαλισμένου”

ΠΕΔΙΟ ΜΗΚΟΣ ΜΟΡΦΗ / FORMAT

28. Τύπος Εγγραφής 1 9

29. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου 9 999999999

30. Α.Μ.Κ.Α. 11 99999999999

31. Επώνυμο Ασφαλισμένου 50 Α(50)

32. Όνομα Ασφαλισμένου 30 Α(30)

33. Όνομα Πατρός Ασφαλισμένου 30 Α(30)
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34. Όνομα Μητρός Ασφαλισμένου 30 Α(30)

35. Ημερομηνία Γέννησης 8 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

36. Α.Φ.Μ. 9 999999999

ΜΗΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 178

Εγγραφή Τύπου “Στοιχεία Ασφάλισης”

ΠΕΔΙΟ ΜΗΚΟΣ ΜΟΡΦΗ / FORMAT

37. Τύπος Εγγραφής 1 9

38. Αριθμός Παραρτήματος 4 9999

39. Κ.Α.Δ. 4 9999

40. Πλήρες Ωράριο 1 9

41. Όλες εργάσιμες 1 9

42. Κυριακές 1 9

43. Κωδικός Ειδικότητας 6 999999

44. Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης 2 99

45. Πακέτο Κάλυψης 4 9999

46. Μισθολογική περίοδος - μήνας 2 99

47. Μισθολογική περίοδος - έτος 4 9999

48. Από Ημερομηνία απασχόλησης 8 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

49. Έως Ημερομηνία απασχόλησης 8 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

50. Τύπος αποδοχών 2 99

51. Ημέρες Ασφάλισης 3 999

52. Ημερομίσθιο 10 99999999V99

53. Αποδοχές 10 99999999V99

54. Εισφορές Ασφαλισμένου 10 99999999V99

55. Εισφορές Εργοδότη 10 99999999V99

56. Συνολικές Εισφορές 11 999999999V99

57. Επιδότηση ασφαλισμένου (ποσό) 10 99999999V99

58. Επιδότηση εργοδότη (%) 5 999V99

59. Επιδότηση εργοδότη (ποσό) 10 99999999V99
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60. Καταβλητέες εισφορές 11 999999999V99

ΜΗΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 138

Εγγραφή Τύπου “Τέλος Αρχείου”

ΠΕΔΙΟ ΜΗΚΟΣ ΜΟΡΦΗ / FORMAT

61. Τέλος Αρχείου 3 Χ(3)

ΜΗΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 3

7.6.4 Χαρακτηριστικά Αρχείου ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Όνομα Αρχείου
• Το όνομα του αρχείου σε κάθε μέσο που προσκομίζεται θα έχει την μορφή CSL99 
όπου το 99 αντικαθίσταται με τον αριθμό του κάθε μέσου :
π.χ. η 1η δισκέτα περιέχει αρχείο CSL01, η 2η δισκέτα CSL02 κλπ. 

Σημειώνεται ότι το όνομα του αρχείου θα είναι ίδιο και μέσα στο αρχείο στην εγ-
γραφή τύπου “Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ” του κάθε μέσου.

Μήκος Πεδίων & Τύπων Εγγραφών
• Το μήκος κάθε πεδίου και το μήκος του κάθε τύπου εγγραφής είναι υποχρεωτικό 
να τηρηθεί ακριβώς. 

Για παράδειγμα για τον τύπο εγγραφής “Στοιχεία Ασφάλισης” το πεδίο τύπος εγ-
γραφής συμπληρώνεται στη θέση 1, ο Αριθμός Παραρτήματος από τη θέση 2 έως 
και τη θέση 5, το πεδίο ΚΑΔ από τη θέση 6 έως και τη θέση 9 κλπ.

• Τα αριθμητικά πεδία γεμίζουν με μηδενικά μπροστά από την τιμή μέχρι να συμπλη-
ρωθεί το μήκος τους (π.χ. 0005034500).

• Τα αλφαριθμητικά και αλφαβητικά πεδία γεμίζουν με κενά μετά την τιμή μέχρι να 
συμπληρωθεί το μήκος τους (π.χ “ΠΕΤΡΟΣ+24 κενά”).

Επιτρεπτοί χαρακτήρες & Μορφή Πεδίων
• Το αρχείο θα έχει απλή ASCII μορφή χωρίς ειδικούς χαρακτήρες.

• Οι μόνοι ειδικοί χαρακτήρες που επιτρέπονται είναι οι CR και LF που πρέπει να 
υπάρχουν υποχρεωτικά στο τέλος της κάθε εγγραφής (δεκαεξαδικό CR=0D 
LF=0A). 
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• Ο χαρακτήρας V στα αριθμητικά πεδία (π.χ. 99999999V99) δεν συμπληρώνεται. 
Αποτελεί ένδειξη διάκρισης ακέραιου και δεκαδικού μέρους του ποσού. Για παρά-
δειγμα το ποσό αποδοχών 2340,30 Ευρώ συμπληρώνεται ως 0000234030.

• Οι ημερομηνίες γράφονται με την μορφή ΗΗΜΜΕΕΕΕ που σημαίνει ΗΗ=ημέρα, 
ΜΜ=μήνας και ΕΕΕΕ=έτος. Για παράδειγμα η ημερομηνία 8/1/2002 συμπλη-
ρώνεται ως 08012002.

Ταξινόμηση Εγγραφών
• Οι εγγραφές τύπου “Στοιχεία Ασφαλισμένων” θα είναι ταξινομημένες κατά Αριθ-
μό Μητρώου Ασφαλισμένου και οι εγγραφές τύπου “Στοιχεία Ασφάλισης” κατά 
μήνα / έτος μισθολογικής περιόδου και τύπο αποδοχών.

Μέγεθος Αρχείου 
• Σε περίπτωση που το αρχείο δεν χωρά σε μία δισκέτα 1.44ΜΒ ο εργοδότης είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει επιπλέον δισκέτες με τη συνέχεια του αρχείου.

Σε περίπτωση που στο σημείο που “κόβεται” το αρχείο, δεν έχουν τελειώσει ή 
δεν έχουν καν ξεκινήσει οι εγγραφές τύπου “Στοιχεία Ασφάλισης” του τελευταίου 
ασφαλισμένου που καταγράφηκε, τότε στην επόμενη δισκέτα επαναλαμβάνεται η 
εγγραφή  τύπου “Στοιχεία Ασφαλισμένου” του ασφαλισμένου αυτού και ακο-
λουθούν οι εγγραφές τύπου “Στοιχεία Ασφάλισης”. 

Στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή στην 2η, 3η κλπ δισκέτα το αρχείο πρέπει να πε-
ριέχει (μετά την εγγραφή τύπου “Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ”) την εγγραφή τύπου “Στοιχεία 
Ασφαλισμένου” του τελευταίου ασφαλισμένου που καταγράφηκε στη προηγούμε-
νη δισκέτα.

7.6.5 Παράδειγμα Δομής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

ΑΠΔ Εργοδότη: “Βιβλιοεκδοτική Α.Ε.”
 Αρχείο: CSL01 (1η δισκέτα)
 Εγγραφή Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ  CSL01
  Εγγραφή Στοιχεία Ασφαλισμένου  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
   Εγγραφή Στοιχεία Ασφάλισης  01/2002,Τακτικές Αποδοχές
   Εγγραφή Στοιχεία Ασφάλισης  01/2002,Υπερωρίες
   Εγγραφή Στοιχεία Ασφάλισης  02/2002,Τακτικές Αποδοχές
   Εγγραφή Στοιχεία Ασφάλισης  03/2002,Τακτικές Αποδοχές
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  Εγγραφή Στοιχεία Ασφαλισμένου  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Εγγραφή Στοιχεία Ασφάλισης  01/2002,Τακτικές Αποδοχές
   Εγγραφή Στοιχεία Ασφάλισης  02/2002,Τακτικές Αποδοχές

  Εγγραφή Στοιχεία Ασφαλισμένου  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
   Εγγραφή Στοιχεία Ασφάλισης  01/2002,Τακτικές Αποδοχές

  Εγγραφή Τέλους Αρχείου  EOF

 Αρχείο: CSL02 (2η δισκέτα)
 Εγγραφή Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ ---> CSL02
  Εγγραφή Στοιχεία Ασφαλισμένου  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ..συνέχεια
  Εγγραφή Στοιχεία Ασφάλισης  02/2002,Τακτικές Αποδοχές

  Εγγραφή Στοιχεία Ασφαλισμένου  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
   Εγγραφή Στοιχεία Ασφάλισης  01/2002,Τακτικές Αποδοχές

  Εγγραφή Τέλους Αρχείου  EOF

7.6.6 Ετικέτα Μέσων Υποβολής

Κάθε μέσο που υποβάλλεται πρέπει να έχει απαραιτήτως επικολλημένη ετικέτα στην 
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και τα στοιχεία της υποβολής. 

Αναλυτικά η ετικέτα πρέπει να αναγράφει τα εξής :
• Α/Α Μέσου / Πλήθος Μέσων
• Αριθμός Μητρώου Εργοδότη 
• Α.Φ.Μ. Εργοδότη
• Περίοδος Υποβολής

Τα στοιχεία θα αναγράφονται στο πάνω μέρος της ετικέτας αφήνοντας περίπου 2 
εκατοστά κενά στο κάτω μέρος της για συμπλήρωση από το ΙΚΑ.
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Παράδειγμα: 

7.6.7  Συνοπτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης Πεδίων ΑΠΔ
Κοινών Επιχειρήσεων

Πεδίο Οδηγίες

Εγγραφή τύπου “Γενικά Στοιχεία ΑΠΔ”

1 Συμπληρώνεται πάντα με 1=Γενικά στοιχεία ΑΠΔ

2 Συμπληρώνεται το πλήθος των μέσων (π.χ δισκέτες) που προσκομίζο-

νται. Σε περίπτωση υποβολής μέσω INTERNET έχει πάντα την τιμή 01

3 Συμπληρώνεται ο αριθμός του κάθε μέσου (π.χ. δισκέτα) . Σε περίπτωση 

υποβολής μέσω INTERNET έχει πάντα την τιμή 01

4 Συμπληρώνεται το όνομα του αρχείου (π.χ. CSL01)

5 Συμπληρώνεται με 01

6 Συμπληρώνεται ο τύπος της δήλωσης με τις εξής τιμές : 

01 : Κανονική

02 : Έκτακτη

03 : Επανυποβολή

04 : Συμπληρωματική

Σε περίπτωση που ο τύπος της δήλωσης είναι 02, ο εργοδότης θα πρέπει 

υποχρεωτικά να συμπληρώσει και το πεδίο 26 (Ημερομηνία παύσης ερ-

γασιών). Σε περίπτωση που ο κωδικός είναι 04, ο εργοδότης θα πρέπει 

να γνωρίζει ότι η ΑΠΔ παραλαμβάνεται μεν αλλά υπόκειται σε ουσιαστικό 

έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ, πριν τη μηχανογραφική επεξερ-

γασία των δεδομένων της.
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7 Συμπληρώνεται ο Κωδικός του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ στο 

οποίο γίνεται η υποβολή (π.χ. 001). Για υποβολή μέσω INTERNET συ-

μπληρώνεται ο κωδικός του αρμόδιου υποκαταστήματος στο οποίο θα 

υπέβαλε ο εργοδότης την Α.Π.Δ. σε χειρόγραφη διαδικασία υποβολής 

(π.χ. 098).

8 Συμπληρώνεται η ονομασία του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ υποβο-

λής. Για υποβολή μέσω INTERNET συμπληρώνεται η ονομασία του αρ-

μόδιου υποκαταστήματος στο οποίο θα υπέβαλε ο εργοδότης την Α.Π.Δ. 

σε χειρόγραφη διαδικασία υποβολής (π.χ. Μοσχάτου).

9, 10, 11 Συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του εργοδότη όπως αυτή δηλώ-

θηκε στο Έντυπο Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη ή στο Έντυπο Αίτηση 

Απογραφής. Επισημαίνεται ότι για τα Φυσικά Πρόσωπα και τις ατομικές 

επιχειρήσεις συμπληρώνονται το Επώνυμο, το Όνομα και το Πατρώνυμο. 

Για τα Νομικά Πρόσωπα το Όνομα και το Πατρώνυμο συμπληρώνονται 

με κενά.

12 Συμπληρώνεται ο νέος δεκαψήφιος Αριθμός Μητρώου Εργοδότη, που 

αποδόθηκε από το ΙΚΑ μετά την επεξεργασία του Εντύπου Βεβαίωσης 

Στοιχείων Εργοδότη ή του Εντύπου Αίτησης Απογραφής.

13 Συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. όπως έχει αποδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.

14,15 Συμπληρώνεται η διεύθυνση της έδρας του Εργοδότη. Σε περίπτωση που 

η διεύθυνση αφορά χωριό όπου οι οδοί δε διαθέτουν όνομα, στο πεδίο 

«Οδός» θα συμπληρωθεί το όνομα του χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθμός» 

θα συμπληρωθεί με κενά (spaces).

16,17 Συμπληρώνονται ο Αριθμός του Ταχυδρομικού Κώδικα και το Ταχυδρο-

μικό Γραφείο της έδρας του εργοδότη (π.χ. 18453 Νίκαια).

18,19,20,21 Συμπληρώνονται το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η ΑΠΔ. 

Στην περίπτωση μηνιαίας υποβολής τα στοιχεία στα πεδία “Από μήνα”  και 

“Από έτος” είναι ίδια με τα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία “Έως μήνα” και 

“Έως έτος”. Στην περίπτωση τριμηνιαίας υποβολής διαφέρουν (π.χ. “Από 

μήνα=01”,”Από έτος=2002” , “Έως μήνα=03”, “Έως έτος=2002”).

22 Συμπληρώνεται το σύνολο των ημερών ασφάλισης όπως προκύπτει από 

το άθροισμα του πεδίου 51 “Ημέρες Ασφάλισης” των εγγραφών τύπου 

“Στοιχείων Ασφάλισης” .
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23 Συμπληρώνεται το σύνολο των αποδοχών όπως προκύπτει από το 

άθροισμα του πεδίου 53 “Αποδοχές” των εγγραφών τύπου “Στοιχείων 

Ασφάλισης”.

24 Συμπληρώνεται το σύνολο των καταβλητέων εισφορών, όπως προκύ-

πτει από το άθροισμα του πεδίου 60 “Καταβλητέες Εισφορές” των εγ-

γραφών τύπου “Στοιχείων Ασφάλισης”.

25 Συμπληρώνεται η ημερομηνία υποβολής του μέσου στο ΙΚΑ. Για την υπο-

βολή μέσω INTERNET συμπληρώνεται η τρέχουσα ημερομηνία.

26 Συμπληρώνεται μόνο όταν ο τύπος της δήλωσης είναι 02-Έκτακτη. Σε 

διαφορετική περίπτωση γεμίζει με κενά.

27 Το πεδίο συμπληρώνεται με κενά.

Πεδίο Οδηγίες

Εγγραφή τύπου “Στοιχεία Ασφαλισμένου”

28 Συμπληρώνεται πάντα με 2=Στοιχεία Ασφαλισμένου

29 Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ του ασφαλισμένου. Επειδή το 

μήκος του αριθμού μητρώου είναι σήμερα 7 ψηφία, θα προηγούνται μη-

δενικά (leading zeros) πριν τον αριθμό (π.χ. 008334887). 

Προσοχή: Εάν στο έντυπο από το οποίο θα αντληθεί ο αριθμός μη-

τρώου ασφαλισμένου αναγράφεται αστερίσκος και ψηφίο ελέγχου, 

αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. (π.χ. 2312678*2 συμπληρώνεται ως 

002312678)

30 Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφα-

λισμένου, εφόσον του έχει αποδοθεί. Διαφορετικά το πεδίο συμπληρώ-

νεται με κενά.

31, 32, 33, 

34

Συμπληρώνονται τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου έτσι όπως ανα-

γράφονται στα έντυπα του ΙΚΑ (ΔΑΤΕ, ΑΒΑ, ΑΔΕ κλπ).

35 Συμπληρώνεται η ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου έτσι όπως 

αναγράφεται στην ταυτότητά του ή σε άλλο επίσημο έγγραφο (διαβατή-

ριο, πιστοποιητικό κλπ)

36 Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του ασφαλισμένου, όπως έχει αποδοθεί από την 

αρμόδια ΔΟΥ.
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Πεδίο Οδηγίες

Εγγραφή τύπου “Στοιχεία Ασφάλισης”

37 Συμπληρώνεται πάντα με 3=Στοιχεία Ασφάλισης

38 Συμπληρώνεται ο Αριθμός Παραρτήματος Εργοδότη στο οποίο απασχο-

λείται ο ασφαλισμένος. Επισημαίνεται ότι για κάθε Παράρτημα του Ερ-

γοδότη (εγκατάσταση της επιχείρησης) ως Αριθμός Παραρτήματος, θα 

πρέπει να αναφερθεί από τον εργοδότη, ο ίδιος που χρησιμοποιήθηκε 

στο Έντυπο Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη ή στο Έντυπο Αίτηση Απο-

γραφής και του αποδόθηκε μετά την επεξεργασία.

39 Συμπληρώνεται ο Κωδικός Δραστηριότητας του Παραρτήματος (ΚΑΔ), 

όπως προκύπτει από τον Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών Δραστηριότητας 

Εργοδότη, Ειδικότητας Ασφαλισμένου και Πακέτου Κάλυψης (Ο.ΣΥ.Κ.).  

40 Συμπληρώνεται με 1=ΝΑΙ ή 0=ΟΧΙ ανάλογα με το αν ο ασφαλισμένος 

απασχολείται σύμφωνα με το προβλεπόμενο από την αντίστοιχη συλλο-

γική σύμβαση εργασίας ωράριο ή όχι.

41 Συμπληρώνεται με 1=ΝΑΙ ή 0=ΟΧΙ ανάλογα με το αν ο ασφαλισμένος 

απασχολείται όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα ή όχι.   

42 Συμπληρώνεται ο αριθμός των Κυριακών που απασχολήθηκε ο ασφαλι-

σμένος κατά τη διάρκεια του μήνα.

43 Συμπληρώνεται ο Κωδικός της Ειδικότητας του Ασφαλισμένου  όπως 

προκύπτει από τον Ο.ΣΥ.Κ.  

44 Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το Πακέτο 

Καλύψεων δεν είναι αυτό που αναγράφεται στον Ο.ΣΥ.Κ για κανονικές 

περιπτώσεις ασφάλισης επειδή για κάποιο λόγο προκύπτει διαφοροποί-

ηση αυτού όπως π.χ. απασχολούμενα μέλη οικογένειας εργοδότη στην 

ατομική του επιχείρηση, εργαζόμενοι συνταξιούχοι, ασφαλισμένοι σε κά-

ποιον κλάδο άλλου φορέα λόγω παράλληλης απασχόλησης κλπ.

Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρώνεται με μηδενικά.

45 Συμπληρώνεται ο κωδικός πακέτου καλύψεων που αντιστοιχεί στην ειδι-

κότητα του ασφαλισμένου σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα του εργο-

δότη, όπως αυτό προκύπτει από τον Ο.ΣΥ.Κ.
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46 Συμπληρώνεται ο μήνας απασχόλησης του ασφαλισμένου. Σε περίπτω-

ση μηνιαίας υποβολής ΑΠΔ, η τιμή του πεδίου αυτού συμπίπτει με την τιμή 

των πεδίων  18 και 20.

47 Συμπληρώνεται το έτος απασχόλησης του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση 

μηνιαίας υποβολής ΑΠΔ, η τιμή του πεδίου αυτού συμπίπτει με την τιμή 

των πεδίων  19 και 21.

48,49 Συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που έχουμε πρόσληψη ή αποχώ-

ρηση του ασφαλισμένου εντός του μήνα ή στην περίπτωση αναδρομικών 

προηγούμενου χρονικού διαστήματος π.χ. αναδρομικές αποδοχές που 

προκύπτουν από εφαρμογή ΣΣΕ, Bonus, Επίδομα ισολογισμού κλπ. 

Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρώνονται με κενά.

50 Συμπληρώνεται ο τύπος των αποδοχών σύμφωνα με την κωδικοποίηση 

του Πίνακα 1 (π.χ. 01=Τακτικές Αποδοχές).

51 Συμπληρώνονται οι ημέρες ασφάλισης για τη μισθολογική περίοδο που 

αναφέρονται στα πεδία 46,47.

52 Συμπληρώνεται το ποσό του ημερομισθίου για τους ασφαλισμένους που 

αμείβονται με ημερομίσθιο. Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που αμεί-

βονται με μηνιαίο μισθό, το πεδίο συμπληρώνεται με μηδενικά.

53 Συμπληρώνεται το ποσό των μηνιαίων μικτών αποδοχών του ασφαλι-

σμένου για μισθωτούς και ημερομίσθιους. Αν στον ίδιο ασφαλισμένο 

καταβάλλονται και άλλοι τύποι αποδοχών πέραν των τακτικών, αυτές 

καταχωρούνται ανά τύπο αποδοχών σε άλλες εγγραφές τύπου “Στοιχεί-

ων Ασφάλισης”.

54 Συμπληρώνεται το ποσό εισφορών του ασφαλισμένου όπως υπολογίστη-

κε σύμφωνα με το πακέτο κάλυψης στο οποίο υπάγεται ο ασφαλισμένος.

55 Συμπληρώνεται το ποσό των εισφορών του εργοδότη όπως υπολογίστη-

κε σύμφωνα με το πακέτο κάλυψης στο οποίο υπάγεται ο ασφαλισμένος.

56 Συμπληρώνεται το σύνολο των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου. 

Η τιμή του πεδίου είναι το άθροισμα των τιμών που συμπληρώθηκαν στα 

πεδία 54 και 55.

57 Συμπληρώνεται το ποσό της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς των 

εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου 

2837/2000.
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58 Συμπληρώνεται το ποσοστό της μείωσης της Εργοδοτικής Εισφοράς 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 2874/2000 (Το 

ποσοστό που ισχύει σήμερα είναι 2 ποσοστιαίες μονάδες).

59 Συμπληρώνεται το ποσό της μείωσης της Εργοδοτικής Εισφοράς σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 2874/2000.

60 Συμπληρώνεται το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των μειώσεων 

από τις συνολικές εισφορές. (πεδίο 60 = πεδίο 56 (Συνολικές Εισφορές) 

– πεδίο 57 (Επιδοτ. Ασφαλ. ποσό) – πεδίο 59 (Επιδοτ. Εργοδ. ποσό)).

Πεδίο Οδηγίες

Εγγραφή τύπου “Τέλος Αρχείου”

61 Συμπληρώνεται πάντα με EOF με λατινικούς χαρακτήρες

Πίνακας 1: ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01 Τακτικές Αποδοχές (Από μισθό ή ημερομίσθιο)

02 Αποδοχές Υπαλλήλων ΝΠΔΔ κλπ. που υπόκειται σε εισφορές Κλάδου 

Σύνταξης (Ν.3163/55)

03 Δώρο Χριστουγέννων

04 Δώρο Πάσχα

05 Επίδομα Αδείας

06 Επίδομα Ισολογισμού

07 Αποδοχές Αδειών Εποχικών Απασχολουμένων

08 Αποδοχές Ασθενείας

09 Αναδρομικές Αποδοχές

10 Bonus

11 Υπερωρίες

12 Αμοιβή με το κομμάτι (ΦΑΣΟΝ)

13 Τεκμαρτές Αποδοχές

14 Λοιπές Αποδοχές
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7.6.8 Εκτυπώσεις ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται υπόδειγμα του συνοδευτικού εντύπου ΑΠΔ 
και της αναλυτικής εκτύπωσης της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. Ειδικά η ανα-
λυτική εκτύπωση παρουσιάζεται με δύο εναλλακτικούς τρόπους.

1η Εναλλακτική 
Με την εναλλακτική αυτή καλύπτονται οι εξής περιπτώσεις :

• Εκτύπωση σε Laser ή Inkjet Printers και σε σελίδα τύπου Α4

• Εκτύπωση σε Dot-Matrix ή Line-Printers και σε σελίδα τύπου 9.5” επί 11”

Στην περίπτωση αυτή εκτυπώνονται στην 1η σελίδα τα Γενικά Στοιχεία της ΑΠΔ 
και μία Εγγραφή Ασφαλισμένου και Ασφάλισης. Στην 2η σελίδα και για κάθε επόμε-
νη σελίδα εκτυπώνονται 2 Εγγραφές Ασφαλισμένου-Ασφάλισης ανά σελίδα. Στην 
τελευταία σελίδα (σελίδα 3) εκτυπώνεται η δήλωση παύσης απασχόλησης προσω-
πικού και οι ημερομηνίες υποβολής, παραλαβής.

2η Εναλλακτική 
Με την εναλλακτική αυτή καλύπτονται οι εξής περιπτώσεις :

• Εκτύπωση σε Dot-Matrix ή Line-Printers και σε σελίδα τύπου 378mm επί 11”

• Εκτύπωση σε Laser ή Inkjet Printers και σε σελίδα τύπου Α3

Στην περίπτωση αυτή εκτυπώνονται στην 1η σελίδα τα Γενικά Στοιχεία της ΑΠΔ 
και δύο Εγγραφές Ασφαλισμένου και Ασφάλισης. Στην 2η σελίδα και για κάθε επό-
μενη σελίδα εκτυπώνονται 4 Εγγραφές Ασφαλισμένου-Ασφάλισης ανά σελίδα. 

Στην τελευταία σελίδα (σελίδα 3) εκτυπώνεται η δήλωση παύσης απασχόλησης 
προσωπικού και οι ημερομηνίες υποβολής, παραλαβής.

Η σειρά εκτύπωσης Στοιχείων Ασφαλισμένων και Ασφάλισης θα είναι από αρι-
στερά προς τα δεξιά. Για παράδειγμα ασφαλισμένος που έχει απασχόληση σε τρεις 
μισθολογικές περιόδους θα εκτυπωθεί ως εξής : η 1η εγγραφή στο αριστερό μέρος 
της σελίδας, η 2η εγγραφή στο δεξιό μέρος της σελίδας και η 3η εγγραφή στο αρι-
στερό μέρος κάτω από την 1η εγγραφή.



255

Εξειδικευμένες  Εφαρμογές  Πληροφορικής  στις  Μικρές  Επιχειρήσεις

Ταξινόμηση Εκτυπώσεων
Και στις δύο εναλλακτικές η εκτύπωση θα είναι ταξινομημένη κατά αριθμό μη-

τρώου ασφαλισμένου, έτος / μήνα μισθολογικής περιόδου και τύπο αποδοχών.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται στους dot-matrix και στους 

line-printers είναι 10cpi. Η αντίστοιχη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στους 
laser printers είναι η Courier New 10cpi.

Υπόδειγμα Εκτύπωσης – Συνοδευτικό Έντυπο Α.Π.Δ. Υποβαλλόμενης σε 
Ηλεκτρονική Μορφή (Δισκέτα ή CD)
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Υπόδειγμα Εκτύπωσης 1η Εναλλακτική - 1η Σελίδα
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Υπόδειγμα Εκτύπωσης 1η Εναλλακτική - 2η Σελίδα
(Επαναλαμβανόμενη σελίδα)
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Υπόδειγμα Εκτύπωσης 1η Εναλλακτική - 3η Σελίδα
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Υπόδειγμα Εκτύπωσης 2η Εναλλακτική - 1η Σελίδα
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Υπόδειγμα Εκτύπωσης 2η Εναλλακτική - 2η Σελίδα 
(Επαναλαμβανόμενη σελίδα)
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Υπόδειγμα Εκτύπωσης 2η Εναλλακτική - 3η Σελίδα
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7.7 Παράδειγμα ηλεκτρονικής διαδικασίας με τα ΚΕΠ

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη διαδικασία διεκπεραίωσης μιας ηλεκτρονικής 
διαδικασίας με τα ΚΕΠ. 

Ας υποθέσουμε ότι ένας Πολίτης ενδιαφέρεται για χορήγηση αντιγράφου Ποινι-
κού Μητρώου. Ο χρήστης θα πρέπει, από την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου 
των ΚΕΠ, να πατήσει την επιλογή «Όλες οι Πιστοποιημένες Διαδικασίες που υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά» (στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας).

Στη σελίδα που εμφανίζεται μπορεί είτε να αναζητήσει στο κενό πεδίο τη διαδικα-
σία που θέλει, είτε να δει τις θεματικές κατηγορίες που εμφανίζονται (όπως Άδειες 
επαγγέλματος, Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων, κλπ) επιλέγοντας αυτή που φέρει 
τον τίτλο (για το παράδειγμά μας) «Ποινικό μητρώο – Ποινική δίωξη». Πατώντας σε 
αυτή την επιλογή εμφανίζεται το επόμενο παράθυρο.
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Στο παράθυρο αυτό και για την αντίστοιχη κατηγορία εμφανίζεται μόνο μια δι-
αδικασία: «Χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή 
δικαστικής χρήσης». Επιλέγοντας αυτή τη διαδικασία εμφανίζεται το ακόλουθο 
παράθυρο, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να γίνει 
το αίτημα του χρήστη. Για να γίνει ηλεκτρονικά απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο 
χρήστης να έχει εγγραφεί στην υπηρεσία Online αιτήσεων.
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8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β

8.1 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

8.1.1 Συχνές ερωτήσεις για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Με ενδιαφέρει η εισαγωγή και αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
στις εταιρικές μου διαδικασίες. Ποια βήματα πρέπει να κάνω για την επίτευ-
ξη ενός τέτοιου εγχειρήματος; 

• σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης 

• προϊόντα και διαδικασίες που θα ωφεληθούν από την ένταξη του ηλεκτρονικού 
επιχειρείν στις βασικές διαδικασίες της επιχείρησης;

• ύψος επένδυσης; 

• χρονικό διάστημα; 

• υπάρχουν καταρτισμένα στελέχη για την υλοποίηση; 

• ποιοι είναι οι  ρεαλιστικοί στόχοι; 

Αν έχω ήδη μια «παραδοσιακή», σε λειτουργία, επιχείρηση, πώς μπορώ 
να διασφαλίσω ότι η ενσωμάτωση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν δεν θα έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στη σημερινή λειτουργία της επιχείρησής μου; 

• εξέταση επίδρασης ένταξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις επιμέρους διαδικασίες

• ιστορικά στοιχεία της επιχείρησης

• δυνατότητα ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών με την υπάρχουσα δομή των 
πληροφοριακών συστημάτων

• είναι συμφέρουσα η ανάθεση κάποιων λειτουργιών σε εξειδικευμένους εξωτερι-
κούς συνεργάτες (outsourcing); 

• συμβολή όλων των τμημάτων για την υιοθέτηση νέων εφαρμογών ηλεκτρονικού 
επιχειρείν. 
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Γνωρίζω πως σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές που  υποστη-
ρίζουν το Ηλ. Επιχειρείν, υπάρχουν σήμερα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Πώς 
θα επιλέξω τις κατάλληλες που να ταιριάζουν στην δική μου επιχείρηση; 

• παροχή συμβούλων από εξειδικευμένα άτομα

• ενημέρωση και καθοδήγηση για την λήψη κρίσιμων αποφάσεων

• πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όλων των διαθέσιμων επιλογών 

• παράδειγμα: ιδιόκτητες υποδομές ή εξωτερίκευση (outsourcing) σε εταιρίες πα-
ροχής λύσεων 

Πώς μπορώ να παρακολουθώ την πορεία της λειτουργίας της επιχείρησής 
μου μετά την ενσωμάτωση εφαρμογών Ηλ. Επιχειρείν, ιδιαίτερα αν δεν έχω 
τεχνικές γνώσεις ; 

• δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις μετά την εφαρμογή ηλεκτρονικού επι-
χειρείν. 

• η τεχνολογία εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την ηλεκτρονική παρακολούθηση 
οποιοδήποτε στοιχείων 

• πλήρης έλεγχος κάθε διαδικασίας, γι’ αυτό χρειάζεται συστηματική ενημέρωση 
γύρω από το σχεδιασμό της νέας μορφής της εταιρικής σας λειτουργίας.

• ενημέρωση από αρμόδια πρόσωπα εντός και εκτός της επιχείρησης

Τι προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσω από την ενσωμάτωση του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν στις εταιρικές μου διαδικασίες;

• υπάρχουσες πληροφοριακές υποδομές (αναβάθμιση ή επέκταση);

• κατάλληλες διεπαφές (interfaces) μεταξύ του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και  
υπαρχόντων συστημάτων

• καχυποψία από το προσωπικό της επιχείρησή σας 

• εκπαίδευση υπαλλήλων 

• αντιμετώπιση των αλλαγών και των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή του 
στην ενδοεταιρική λειτουργία και τις εσωτερικές σχέσεις
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Υπάρχει πραγματικά ασφάλεια στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδιαίτερα 
κατά τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων; Αν όχι, πώς μπορεί να επιτευχθεί;

• διασφάλιση εμπιστευτικότητας πληροφοριών 

• απαραίτητα συστήματα ασφάλειας και εγγυήσεις για την ασφάλεια των μεταδιδό-
μενων πληροφοριών

8.1.2 Ο δεκάλογος του επιχειρηματία στην Ψηφιακή Οικονομία

1. Με ενδιαφέρει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι δυνατότητες που ανοί-
γονται για την επιχείρησή μου. Ποιά είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να 
κάνω για μια τέτοια δραστηριότητα;
Αφού ενημερωθείτε για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του Ηλεκτρο-

νικού Εμπορίου, καταρτίστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για τη δρα-
στηριοποίησή σας στο πεδίο αυτό. Σκεφθείτε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσατε 
να το εκμεταλλευτείτε: ποιά προϊόντα και ποιες υπηρεσίες μπορείτε να παρέχετε, πόσα 
χρήματα είσαστε σε θέση να επενδύσετε στην ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα (και μέσα σε ποιό χρονικό διάστημα), αν διαθέτετε τα στελέχη που θα μπορού-
σαν να ασχοληθούν (και σε ποιό ποσοστό του χρόνου τους). Κυρίως όμως πρέπει να 
θέσετε ρεαλιστικούς (οικονομικούς) στόχους για τη δραστηριότητά σας αυτή.

2. Ποιό είναι το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα του Ηλεκτρονι-
κού Εμπορίου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση; Πώς επηρεάζουν 
την ηλεκτρονική δραστηριότητα της δικής μου επιχείρησης;
Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία μορφή εμπορίου και συνεπώς βρίσκουν σε 

αυτό ανάλογη εφαρμογή οι κοινοτικές οδηγίες (κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές δια-
τάξεις που αφορούν το εμπόριο γενικότερα. Για παράδειγμα, ο Νόμος 2251/94 για 
την «Προστασία των καταναλωτών» περιέχει διατάξεις για τις συμβάσεις από απόστα-
ση (Άρθρο 4) που εφαρμόζονται και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική σας επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σύμφω-
νη με την ισχύουσα νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Ενημερωθείτε για 
όλες τις ειδικές διατάξεις που αφορούν το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Σε περίπτωση 
που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τα νομικά θέματα που σχετίζονται με το σχέ-
διό σας, απευθυνθείτε στους συλλογικούς σας φορείς ή σε εξειδικευμένους νομι-
κούς συμβούλους για να λάβετε τις κατάλληλες απαντήσεις.
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Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών που επισκέπτονται 
το ηλεκτρονικό σας κατάστημα αποτελεί βασική σας υποχρέωση. Οι ρυθμίσεις 
που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται και στο 
Διαδικτυακό περιβάλλον. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι «ελεύθερο εμπόρευ-
μα». Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για 
τον οποίο συλλέγονται και να διατηρούνται μόνο όσο είναι αναγκαίο για τους σκο-
πούς της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που δεν εντάσσονται σε συ-
γκεκριμένη συναλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή των καταναλω-
τών, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για το σκοπό, τις κατηγορίες των δεδομέ-
νων κ.λπ. Η προηγούμενη συγκατάθεσή τους είναι απαραίτητη και στην περίπτωση 
που το ηλεκτρονικό κατάστημα θέλει να διαβιβάσει τα δεδομένα των καταναλωτών 
σε τρίτους. Η εμφανής παρουσίαση των τρόπων προστασίας και χρήσης των προ-
σωπικών δεδομένων στον Διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματός σας 
(Privacy Statement) αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία σχέσεων εμπι-
στοσύνης μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος και του καταναλωτή. Ενδεικτικά, 
μπορείτε να δημιουργήσετε μια «Δήλωση Προστασίας και Χρήσης Προσωπικών 
Δεδομένων», που να ταιριάζει στην ηλεκτρονική σας επιχείρηση, χρησιμοποιώντας 
τον Διαδικτυακό τόπο του ΟΟΣΑ (cs3-hq.oecd.org/scripts/pwv3/pwhome.htm) 
αν θέλετε το κείμενο στα αγγλικά, ή –στο προσεχές διάστημα- τον Διαδικτυακό 
τόπο του e-Business Forum (www.ebusinessforum.gr) αν θέλετε το κείμενο στα 
ελληνικά. Η προετοιμασία του κειμένου αυτού γίνεται με αυτοματοποιημένο τρό-
πο (ΟECD Privacy Statement Generator) ενώ εσείς απαντάτε τις ερωτήσεις που 
υπάρχουν σχετικά με τον τρόπο προστασίας και χρήσης που επιθυμείτε να έχετε στα 
δεδομένα των καταναλωτών σας.

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επισκέψεις των καταναλωτών σε ένα ηλε-
κτρονικό κατάστημα και οι συναλλαγές τους αφήνουν ψηφιακά ίχνη. Αυτά τα ψηφι-
ακά ίχνη χρησιμοποιούνται συχνά για τη δημιουργία καταναλωτικού προφίλ. Η συλ-
λογή των u948 δεδομένων αυτών με τεχνολογίες όπως τα cookies εν αγνοία των 
καταναλωτών και χωρίς τη συγκατάθεσή τους συνιστά παράβαση του νόμου. Το 
πλαίσιο των δεσμευτικών κανόνων για τα προσωπικά δεδομένα, συγκροτείται από 
τον Ν. 2472/97 (για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα) και τον Ν. 2774/99 (για την προστασία δεδομένων προ-
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σωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
τους Νόμους αυτούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως, καθώς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αφορά και 
τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προς καταναλωτές διαφορετικών χωρών, 
στα πλαίσια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση διαφωνίας, ο κατα-
ναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του (άρθρο 15c 
του κανονισμού που αναθεώρησε την Σύμβαση των Βρυξελλών για τη δωσιδικία, 
ΕΕΚ L 012, 16/01/2001, που πρόκειται να ισχύσει στο προσεχές διάστημα). Το δε 
Δίκαιο που θα εφαρμοστεί από το δικαστήριο καθορίζεται από τη Σύμβαση της Ρώ-
μης (ΕΕΚ C 1997) και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το Δίκαιο της χώρας του 
καταναλωτή. Πολύ σύντομα οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δι-
αθέτουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (διαδικασία διαμε-
σολάβησης) που προκύπτουν από ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές σε εθνικό 
και διασυνοριακό επίπεδο. Το σύστημα αυτό (ΕΕJ-NET) θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αποφυγή των δικαστικών εξόδων και την ταχύτερη επίλυση των διαφορών.

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε πως έχει εκδοθεί πρόσφατα το Προεδρικό Διά-
ταγμα 150/2001 ΦΕΚ Α 125 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ενώ βρίσκεται σε 
τελικό στάδιο το Προεδρικό Διάταγμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο με έμφαση στην 
εξώδικη επίλυση διαφορών, τη συνεργασία των κρατών-μελών για την επίλυση 
των προβλημάτων των καταναλωτών, τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας (για τα 
μέλη των επαγγελματικών ενώσεων), την ευθύνη των ενδιαμέσων, την σύναψη των 
ηλεκτρονικών συμβάσεων, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται πριν τη σύ-
ναψη των ηλεκτρονικών συμβάσεων, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στις εμπορικές επικοινωνίες (διαφημιστικά, χορηγίες, προσφορές κ.λπ.), τον τόπο 
εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών, κ.ά.. Με το συγκεκριμένο αυτό 
νομικό πλαίσιο θα μπορούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να αξιοποιούν με 
τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο Διαδίκτυο π.χ. www.
yourcompanyname.gr) και το πώς θα την κατοχυρώσετε, ισχύει ειδικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο που καθορίζεται από τον Διαχειριστή Ονομάτων του ελληνικού domain. 
Μπορείτε να ενημερωθείτε γι’ αυτό στη διεύθυνση www.hostmaster.gr.
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3. Αν έχω ήδη μια «παραδοσιακή επιχείρηση», πώς μπορώ να διασφαλί-
σω ότι η δραστηριότητά μου ως ηλεκτρονικού εμπόρου δεν θα έχει αρνητι-
κές επιπτώσεις στη σημερινή λειτουργία της επιχείρησής μου;
Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Για 

να διερευνήσετε την επίδρασή του στη γενικότερη σημερινή λειτουργία της επιχείρη-
σής σας θα πρέπει να λάβετε υπ’όψη σας τις επιμέρους διαδικασίες του παραδοσι-
ακού εμπορίου, όπως: παραγωγή, αποθήκευση, διανομή, υποστήριξη διαδικασιών 
με χρήση της Πληροφορικής εσωτερικά στην επιχείρηση.

Διασφαλίστε, κάνοντας κατάλληλες επιλογές ή επιχειρηματικές κινήσεις, ότι η 
επιχειρηματική λειτουργία της εταιρίας σας σήμερα μπορεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις ενός νέου, ηλεκτρονικού καταστήματος. Για παράδειγμα, υπάρχει η δυ-
νατότητα παράδοσης των προϊόντων στα σημεία που θέλει ο καταναλωτής (και αν 
ναι με ποιό κόστος), υπάρχει ικανός αποθηκευτικός χώρος για την υποστήριξη του 
ηλεκτρονικού καταστήματος; Διερευνείστε τις δυνατότητες παραγωγής, αποθήκευ-
σης και διανομής, καθώς και αν συμφέρει η ανάθεση κάποιων λειτουργιών σε εξει-
δικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) όπως, π.χ., εταιρίες ταχυμετα-
φοράς – courier, κέντρα διαχείρισης αποθεμάτων προϊόντων – logistics centers 
κ.λπ. Τέλος, διερευνείστε ότι η σημερινή μηχανογράφηση της επιχείρησής σας θα 
συμβάλλει στην επιτυχία, ή τουλάχιστον δεν θα σταθεί εμπόδιο στην πρωτοβουλία 
σας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

4. Γνωρίζω πως, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνίες, 
υπάρχουν σήμερα πολλές εναλλακτικές δυνατότητες για την υποστήριξη 
εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου (π.χ. μέσω Internet, μέσω κινητών τηλε-
φώνων, μέσω ψηφιακής τηλεόρασης κ.λπ..). Πώς θα επιλέξω τις κατάλληλες 
τεχνολογίες που να ταιριάζουν στην περίπτωση της δικής μου επιχείρησης;
Αν η τεχνογνωσία που απαιτείται δεν υπάρχει στην επιχείρησή σας, μπορεί να απο-

κτηθεί με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογικών προμηθευτών. 
Όσο και αν δεν είστε εξοικειωμένος με την τεχνολογία πρέπει να ενημερωθείτε γιατί 
ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να παρθούν από εσάς: π.χ. μέσω ποιών μέσων 
θέλετε να έχετε επικοινωνία με τον καταναλωτή σας (π.χ. Internet, κινητή τηλεφωνία 
κ.λπ..), ποιές ακριβώς δυνατότητες θέλετε να έχει ο καταναλωτής μέσα στο ηλεκτρο-
νικό σας κατάστημα (π.χ. αναζήτηση προϊόντων, εκπτώσεις – προσφορές, σύγκριση 
τιμών κ.λπ..), αν θέλετε να αποκτήσετε ιδιόκτητη υποδομή για τη λειτουργία του ηλε-
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κτρονικού σας καταστήματος ή είναι προτιμητέα μια λύση φιλοξενίας αυτού σε κάποια 
εξειδικευμένη εταιρία παροχής λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκρίνετε τα πλεο-
νεκτήματα και μειονεκτήματα όλων των διαθέσιμων επιλογών πριν αποφασίσετε.

5. Ποιές είναι οι δυνατότητες που έχει η επιχείρησή μου για να εισπράττει 
ηλεκτρονικά το αντίτιμο των συναλλαγών που διεξάγει μέσω του ηλεκτρο-
νικού καταστήματος; 
Για να αποδέχεστε στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα και πληρωμές on-line (π.χ. με 

χρήση πιστωτικών καρτών, με χρέωση & πίστωση τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ..) 
ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες λύσεις: ποιές δυνατότητες παρέχουν σήμερα 
οι ελληνικές Τράπεζες, οι οργανισμοί διαχείρισης πιστωτικών καρτών και οι οργα-
νισμοί πιστοποίησης των εμπόρων στο Διαδίκτυο, με ποιο κόστος, κ.λπ.. Επιλέξτε 
τις κατάλληλες συνεργασίες με τους παραπάνω οργανισμούς και δώστε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στο θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών και της διασφάλισης τόσο 
της επιχείρησής σας όσο και των πελατών της.

6. Υπάρχει πραγματικά ασφάλεια στις ηλεκτρονικές u963 συναλλαγές; 
Πώς μπορεί να επιτευχθεί;
Σε μια ηλεκτρονική επικοινωνία η εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασσομένων 

μερών είναι πολύ σημαντική, γι’ αυτό και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο 
θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών σας. Σήμερα, η τεχνολογία παρέχει πολύ 
προηγμένες λύσεις στο θέμα αυτό. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που μεριμνά για την 
ασφάλεια των πελατών του θα πρέπει να χρησιμοποιεί και να αναφέρει ρητά όλα τα 
απαραίτητα συστήματα ασφάλειας καθώς και θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του.

Όσον αφορά την ασφάλεια, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να χρησι-
μοποιεί μια σειρά από «συστήματα ασφαλείας» προκειμένου να διασφαλίσει την 
ασφάλεια των συναλλαγών του, όπως: 

• Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτότητας (digital ID) από κάποιο αναγνωρισμένο 
φορέα πιστοποίησης (οι ψηφιακές ταυτότητες επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του 
συναλλασσομένου εμπόρου). 

• Ένα πρωτόκολλο ασφαλείας (π.χ., Secure Socket Layer – SSL, ή Secure 
Electronic Transaction – SEΤ).

• Μια ασφαλή σύνδεση.
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Οι έλεγχοι για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος 
πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα από το αν η πρόσβασή στο Διαδίκτυο γίνεται από τον 
υπολογιστή, από κινητό τηλέφωνο (π.χ. WAP) ή από την διαδραστική (interactive) 
τηλεόραση. Ζητήστε να ενημερωθείτε από ειδικούς για όλες τις δυνατές λύσεις και 
επιλέξτε, με τη βοήθειά τους, τις πλέον κατάλληλες για την επιχείρησή σας.

Οσον αφορά την «ταυτότητα» του, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να 
παρουσιάζει ρητά σε ποιόν ακριβώς έχει κατοχυρωθεί, δηλαδή ποιός είναι ο πραγ-
ματικός ιδιοκτήτης. Η ύπαρξη ενός ειδικού σήματος στην ιστοσελίδα που να πιστο-
ποιεί την ταυτότητα (από γνωστούς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς) αποτελεί 
πλεονέκτημα. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή, 
πριν προβεί σε αγορές, να επικοινωνήσει με τον τηλεφωνικό αριθμό στη φυσική 
έδρα του καταστήματος (είναι υποχρεωτική η αναγραφή του στην ιστοσελίδα) για να 
διαπιστώσει πως όντως πρόκειται για το κατάστημα που έχει επιλέξει.

Συνοπτικά, οι πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάζει ένα ηλεκτρονικό κατάστη-
μα στους καταναλωτές περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

• Πραγματική ταυτότητα του εμπόρου (όνομα, γεωγραφική διεύθυνση, τηλέφωνο 
κ.λπ..)

• Τρόποι επικοινωνίας τόσο με ηλεκτρονικό όσο και με συμβατικό τρόπο (ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο [email], fax, τηλέφωνο, κ.λπ..)

• Τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων φόρων, εξό-
δων αποστολής, κ.λπ..)

• Εγγύηση του προϊόντος. 

• Μέθοδος αποστολής και χρόνος παράδοσης, δυνατότητα υπαναχώρησης, τρό-
πος πληρωμής και παράδοσης, κ.λπ..

• Τρόπος ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής γνώμης. 

• Επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας.

• Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (privacy 
statement)

• Που να απευθυνθεί ο καταναλωτής για τα παράπονα του εάν κάτι δεν πάει καλά 
(π.χ. αργοπορημένη παράδοση ή καθόλου παράδοση).
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• Πώς θα επιστραφεί το προϊόν, τι πρόσθετες επιβαρύνσεις υπάρχουν για την επι-
στροφή, κ.λπ.. 

• Ποιό δικαστήριο είναι αρμόδιο και ποιό Δίκαιο θα εφαρμοσθεί σε περίπτωση δια-
φοράς.

7. Αν ξεκινήσω τη δραστηριότητά μου ως ηλεκτρονικός έμπορος, θα μπο-
ρέσουν οι εργαζόμενοί μου να ανταποκριθούν σε αυτό το έργο; Αν όχι, 
ποιές εναλλακτικές δυνατότητες έχω;
Πρέπει να προβλέψετε στο επιχειρηματικό σας σχέδιο (business plan) πόσοι 

υπάλληλοι και για ποιό ποσοστό του χρόνου τους θα ασχοληθούν στο ηλεκτρονι-
κό κατάστημα. Εκτιμείστε πως έχουν πράγματι τα προσόντα να ανταπεξέλθουν στα 
νέα αυτά καθήκοντά που περιλαμβάνουν την ενημέρωση των περιεχομένων του 
ηλεκτρονικού καταστήματος, την επίλυση βασικών τεχνικών προβλημάτων και τη 
διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών ή δεδομένων (π.χ. 
παραγγελιών), κ.ά.

Είναι χρήσιμο να υπάρχει καταρτισμένο στέλεχος στην επιχείρησή σας στα θέματα 
του ηλεκτρονικού εμπορίου. Διερευνήστε την πιθανότητα πρόσθετης κατάρτισης 
ενός από τα υπάρχοντα στελέχη (καθώς επίσης και του προσωπικού που θα ασχο-
ληθεί) προκειμένου να επιλύει σε σύντομο χρονικό διάστημα τυχόν προβλήματα 
που θα ανακύπτουν από τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εναλλακτι-
κά, διερευνήστε την πιθανότητα πρόσληψης ενός υπαλλήλου με ιδιαίτερες δεξιό-
τητες στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι ώστε να μπορεί να αναλάβει αυτό 
το ρόλο για την επιχείρησή σας. Τέλος, διερευνήστε την πιθανότητα να αναθέσετε 
ορισμένα από αυτά τα καθήκοντα σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), π.χ. 
σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις στο χώρο της τεχνολογίας.

8. Πώς μπορώ να παρακολουθώ την πορεία της λειτουργίας του ηλεκτρονι-
κού μου καταστήματος, ιδιαίτερα αν δεν έχω σημαντικές τεχνικές γνώσεις;
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση της λειτουρ-

γίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απεναντίας, η τεχνολογία σας επιτρέπει να 
έχετε ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία των πωλήσεων και των επισκέψεων των πελα-
τών, γι’ αυτό και θα πρέπει να συμπεριλάβετε τη συστηματική σας ενημέρωση στο 
σχεδιασμό της ηλεκτρονικής σας επιχείρησης. Μην ξεχνάτε πως το ηλεκτρονικό 
σας κατάστημα αποτελεί μέρος της όλης παρουσίας σας στην αγορά: να ενημε-
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ρώνεστε συχνά από τα αρμόδια πρόσωπα εντός και εκτός της επιχείρησής σας για 
την πορεία του και να λάβετε, σε συνεργασία μαζί τους, τις κατάλληλες αποφάσεις 
για τη διαρκή βελτίωσή του. Λάβετε υπ’ όψη σας και τη γνώμη των καταναλωτών 
που το έχουν επισκεφθεί ή έχουν ήδη διεξάγει ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα από 
αυτό.

9. Πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα του Ηλεκτρο-
νικού Εμπορίου, υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να γνωρίζω σε ό,τι αφο-
ρά τη λειτουργία του καταστήματός μου και τις εμπορικές σχέσεις μου με 
τους τελικούς καταναλωτές;
Στον Διαδικτυακό τόπο της Ομάδας Εργασίας 1 του e-Business Forum (www.

ebusinessforum.gr), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
υπάρχει ο «Δεκάλογος του Πολίτη – Καταναλωτή στην Ψηφιακή Οικονομία». 
Διαβάστε τον προσεκτικά και προσαρμόστε κατάλληλα τόσο την επιχειρηματική λει-
τουργία, όσο και την τεχνολογία του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, έτσι ώστε 
να εναρμονιστείτε με τα σημεία του. Πρέπει να ξέρετε πως πολλοί καταναλωτές 
διστάζουν να δώσουν τον αριθμό της πιστωτικής τους κάρτας σε ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα ακόμη και αν αυτό είναι γνωστό και καθιερωμένο. Για να αντιμετωπίσετε 
πιθανή επιφυλακτικότητα των καταναλωτών στο να δώσουν τα στοιχεία της πιστω-
τικής τους κάρτας, μπορείτε να παρέχετε τη δυνατότητα της συναλλαγής με χρήση 
εναλλακτικών τρόπων πληρωμής, όπως είναι η αντικαταβολή ή η μετάδοση του 
αριθμού της πιστωτικής κάρτας μέσω fax σε αρμόδιο υπάλληλο της επιχείρησης.

10. Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για όλα αυτά;
Υπάρχουν πηγές πληροφοριών στο Διαδίκτυο από όπου μπορείτε να ενημερω-

θείτε για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως ηλε-
κτρονικού εμπόρου, τα θέματα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δε-
δομένων των ηλεκτρονικών καταναλωτών και το νομικό καθεστώς που διέπει τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επισκεφτείτε τους Διαδικτυακούς τόπους:

• του ελληνικού e-Business Forum: www.ebusinessforum.gr και ιδιαίτερα την 
κατηγορία «Θεσμικό Πλαίσιο».

• της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) (www.esee.gr) και 
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του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (www.acci.gr) για τον 
κώδικα εμπορικής δεοντολογίας και τις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών κατα-
στημάτων

• του Ελληνικού Συλλόγου Internet – Internet Society (ISOC) στη διεύθυνση 
www.isoc.gr για θέματα που σχετίζονται γενικότερα με την επιχειρηματική χρήση 
του Διαδικτύου 

• της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για να μάθετε περισσότερα για 
τα δικαιώματα του ηλεκτρονικού καταναλωτή όσον αφορά τα προσωπικά του 
δεδομένα: www.dpa.gr

• της Ευρωπαικής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση για την Προστασία του Καταναλω-
τή): http://europa.eu.int/comm/consumers 

• του ΟΟΣΑ (για θέματα σχετικά με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο) www.oecd.org/
subject/e_commerce

8.2 Marketplaces

8.2.1 Καλές πρακτικές με γενική εφαρμογή

Οι νέο-εισηγμένες επιχειρήσεις στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, 
μπορούν να στηριχτούν σε μια πλειάδα από καλές πρακτικές οι οποίες μπορεί να 
οδηγήσουν στην επιτυχία.

• Η γρήγορη κίνηση. Υπάρχει μία μοναδική ευκαιρία να είσαι πρώτος σε 
πολλές κατηγορίες. Επί του παρόντος για να καθιερωθεί μία επιχείρηση στο το-
μέα του ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να μπορεί να ελίσσεται με γρήγορους 
ρυθμούς. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου μεγάλες και πλέον καθιερωμένες 
επιχειρήσεις στο διαδίκτυο οι οποίες έδωσαν ώθηση στην ηλεκτρονική τους επι-
χειρηματικότητα ακόμα και όταν οι κινήσεις τους υπονόμευαν τα συμφέροντα της 
φυσικής τους επιχείρησης.

• Η διατήρηση της άψογης λειτουργίας της ηλεκτρονικής αγοράς. Οι ηλε-
κτρονικές αγορές οι οποίες παρουσιάζουν εκρηκτικά επιτυχημένη πορεία μπορεί 
να καταρρεύσουν από την αύξηση της επισκεψιμότητας. Οι στρατηγικές για την 
διαχείριση της άμεσης αποδοχής του δικτυακού εμπορικού χώρου περιλαμβά-
νουν την εξισορρόπηση των ταυτόχρονων συνδέσεων, την ασφαλή σύνδεση, 
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την πληρότητα της εμφάνισης του ηλεκτρονικού περιεχομένου, την αποφυγή των 
περιττών πληροφοριών, την αρτιότητα της παρουσίασης, την εικοσιτετράωρη κα-
ταγραφή των λειτουργιών και την άμεση τεχνική υποστήριξη.

• Η αντιμετώπιση των περιπτώσεων που ‘πέφτει’ το σύστημα και η άμεση 
ανάκτηση των δεδομένων. Οι παραγγελίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη την στιγ-
μή που ‘πέφτει’ το σύστημα θα πρέπει να ενεργοποιούν ένα μήνυμα το οποίο 
να στέλνεται όταν το σύστημα επανέρχεται και να πληροφορεί τον χρήση ότι το 
σύστημα επανήλθε για να συνεχίσει.

• Η επιλογή των αγοραστών μεταξύ διάφορων τρόπων αγοράς. Αυτό θα 
ενίσχυε την αποδοχή της ηλεκτρονικής αγοράς και θα ήταν ένας σημαντικός πα-
ράγοντας για την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών. 

• Η διαχείριση εμπορικού ονόματος. Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα 
θαυμάσιο μέρος για την προώθηση του εμπορικού ονόματος. Στο σύνολο τους 
οι εμπορικές δικτυακές πύλες έχουν αντίκτυπο στον τελικό χρήστη και κατά συνέ-
πεια στο όνομα της u949 επιχείρησης και των προϊόντων της. 

• Η διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου. Για την διατήρηση ενός ανα-
νεωμένου δικτυακού τόπου είναι αναγκαία η χρήση ειδικών εργαλείων για την 
διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου. Οι καλύτεροι εμπορικοί δικτυακοί 
κόμβοι οι οποίοι λειτουργούν επί του παρόντος, ανανεώνονται καθημερινά ως 
προς το περιεχόμενο και χρησιμοποιούν εργαλεία για την εξατομίκευση τους από 
τους χρήστες (personalization). Αυτή η μέθοδος είναι η πιο συνεχής και η πιο 
έντονη απ’ όλες τις επιμέρους λειτουργίες που συμβαίνουν καθημερινά σε ένα 
εμπορικό δικτυακό τόπο.

• Η επιλογή των κατάλληλων προτύπων. Όσον αφορά στην κωδικοποίηση / 
κατηγοριοποίηση των προϊόντων τα οποία αποτελούν το περιεχόμενο ενός ηλε-
κτρονικού καταλόγου, η αποδοχή διεθνών και ανοικτών προτύπων που χρησι-
μοποιούνται ήδη ευρέως στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, 
αποτελεί κίνηση στρατηγικής που θα βοηθήσει και στη διασυνδεσιμότητα μεταξύ 
των ηλεκτρονικών αγορών σε διεθνές επίπεδο.

• Η ηγεσία του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι επιχειρήσεις οι οποίες παίρνουν 
την πρωτοβουλία για την λειτουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων στα πλαίσια 
ενός βιομηχανικού κλάδου ή κάποιου τμήματος της αγοράς, συχνά αποκαλύ-
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πτουν νέες επιχειρηματικές μεθόδους και κατά συνέπεια κατοχυρώνουν τις σχέ-
σεις με τους πελάτες τους.

• Η χρήση της παραδοσιακής διαφήμισης για την επίτευξη επισκεψιμότητας. 
Από αναφορές των πωλητών μέσω του διαδικτύου γίνεται φανερή η υπεροχή 
της παραδοσιακής διαφήμισης έναντι της ηλεκτρονικής για την επίτευξη υψηλής 
κίνησης της ηλεκτρονικής αγοράς και την αποκόμιση κερδών. 

• Ο εντοπισμός της προέλευσης των χρηστών. Οι καλύτερες ηλεκτρονικές επι-
χειρήσεις εντοπίζουν την προέλευση των επισκεπτών της ηλεκτρονικής αγοράς, 
την πορεία που ακολούθησαν για να καταλήξουν σε αυτή, αλλά και το μέρος που 
επισκέπτονται μετά με σκοπό να βελτιώσουν την στρατηγική του marketing. 

• Η δημιουργία του προφίλ των πελατών. Η δημιουργία του προφίλ των πε-
λατών αποτελεί την βάση της εξατομίκευσης (personalization), της στρατηγικής 
του marketing στο διαδίκτυο και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι εκπρόσωποι της 
βιομηχανίας εκτιμούν ότι οι επιτυχημένοι εμπορικοί κόμβοι μπορούν να αυξήσουν 
σημαντικά την επισκεψιμότητα ανά μήνα με την ανταπόκριση στις μοναδικές απαι-
τήσεις των επισκεπτών τους. Μια ηλεκτρονική αγορά θα πρέπει να διαχειρίζεται 
τις σχέσεις της με τους χρήστες με την προσφορά σχετικών με το περιεχόμενο της 
ικανοτήτων οι οποίες να σχετίζονται με την δημιουργία του προφίλ τους.

8.2.2  Καλές πρακτικές πώλησης αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών σε Β2Β αγορές

Οι προμηθευτές επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να αυξήσουν 
την εγκυρότητα των πελατών τους και να μειώσουν τα κόστη, αλλά αγωνίζονται για 
να αιτιολογήσουν τις επενδύσεις τους. Οι καλές πρακτικές για την πώληση αγαθών 
και υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές στρέφονται στην επίλυ-
ση των προβλημάτων των αγοραστών και στην διαχείριση των κινδύνων εφαρμο-
γής των λύσεων αυτών.

Οι πωλητές σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ηλεκτρονικές πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών με στόχο να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με 
τους πελάτες τους. Παρόλο τον ενθουσιασμό για τις ευκαιρίες που τους δίνονται 
μέσω των ηλεκτρονικών διεπιχειρηματικών αγορών και τις ευκολίες που τους πα-
ρέχονται, δεν είναι ικανοί να δικαιολογήσουν τα κίνητρά τους τόσο στους πελάτες 
τους όσο και στην εσωτερική τους διαχείριση.
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Οι καλές πρακτικές για την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών μέσω των ηλε-
κτρονικών αγορών είναι αναγκαίες. Αλλά για να μπορέσουν να τις προσδιορίσουν 
οι πωλητές θα πρέπει να αξιολογήσουν και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο μιας 
τέτοιας εφαρμογής προτού να επιλέξουν ποιες θα είναι οι επενδυτικές τους προ-
τεραιότητες. Αν και υπάρχουν ήδη αρκετές επιχειρήσεις που διεξάγουν πωλήσεις 
μέσω ηλεκτρονικών αγορών, υπάρχει από την πλευρά τους μία συνεχής προσπά-
θεια να δικαιολογήσουν τις επενδύσεις τους οι οποίες στηρίζουν της ηλεκτρονική 
επιχειρηματικότητά τους. Το παρόν ηλεκτρονικό επιχειρηματικό πλαίσιο χαρακτηρί-
ζεται από την αργή υιοθέτηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών από τους αγοραστές, 
το μεγάλο κόστος των τεχνολογικών εφαρμογών που χρειάζονται και τέλος, η ηλε-
κτρονική επιχειρηματικότητα δεν είναι ακόμα αρκετά δημοφιλής.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν την ηλεκτρονική διεπιχειρηματικότητα 
απαιτούν μία σταθερή πορεία επενδύσεων. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σχέ-
ση μεταξύ ενδεικτικών διεπιχειρηματικών στόχων, των προβλημάτων της εφαρμο-
γής τους και της αναγκαίας επένδυσης που ενδέχεται να αποτελεί την λύση στο 
πρόβλημα.
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Τα επιχειρηματικά σχέδια για την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα απαιτούν μία 
σταθερή ροή επενδύσεων. Οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες μεγάλων επιχειρήσε-
ων δείχνουν ότι όντως οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αποφέρουν κέρδη. Ωστόσο, οι 
πωλήσεις μέσω του διαδικτύου δεν ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να διεξάγουν τις πωλήσεις τους ηλεκτρονικά. Ουσια-
στικά οι βιομηχανικές σχέσεις προσδιορίζουν τις καλές πρακτικές. Στο πίνακα που 
ακολουθεί φαίνονται οι σχέσεις μεταξύ των πελατών, των προβλημάτων τους και ο 
προσανατολισμός των καλών πρακτικών.

8.2.3 Παράδειγμα e-Marketplace: Amazon.com

Η επιχείρηση Amazon.com ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1995 με βάση το Seattle 
από τον Jeff Bezos. Το όραμα της επιχείρησης ήταν:

• να επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών του πελάτη 
(customer centric company - personalized services).

• ο καταναλωτής να μπορεί να αγοράσει τα πάντα.

Σήμερα το Amazon.com αποτελεί το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο στον κόσμο. 
Σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο B2C που εφάρμοσε οι πελάτες βρίσκουν:

- Ποικιλία βιβλίων.

- Χαμηλότερες τιμές.

- Γρήγορη παραλαβή.

- Πολιτική επιστροφών.

- Χρήσιμες υπηρεσίες πελατών.

Το Amazon.com διαθέτει εκατομμύρια προϊόντα σε 40 κατηγορίες, μερικές 
από τις οποίες είναι:

• Βιβλία, μουσική, ταινίες.

• Παιχνίδια & video games.

• Ηλεκτρονικά & software.

• Είδη σπιτιού & κήπου.

• Είδη ένδυσης & κοσμήματα.
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Ο δικτυακός τόπος του Amazon.com βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.amazon.com. Ο δικτυακός τόπος φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Η Amazon διαθέτει στην αποθήκη της μόνο 700 τίτλους προϊόντων για άμεση 
εξυπηρέτηση των πελατών. Οι υπόλοιπες παραγγελίας προωθούνται σε Ingram 
(χονδρέμπορος) και Fedex (διανομή). Το 1999 πούλησε 5 εκατομμύρια τίτλους σε 
23 κατηγορίες βιβλίων, ενώ το 2000 13 εκατομμύρια βιβλία, CDs, DVDs, τίτλοι 
video. Η αξία της δημιουργίας μιας αφοσιωμένης πελατειακής βάσης βοήθησε την 
Amazon να επεκταθεί και σε άλλα είδη πέρα από τα βιβλία. Η αξιοποίηση της γνώ-
σης και των βάσεων δεδομένων των υπαρχόντων πελατών της έδωσε τη δυνατό-
τητα να κάνει πιο προσωπική (personalised) την αγοραστική εμπειρία των κατανα-
λωτών, μέσα από την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών, ειδοποιήσεων μέσω 
e-mail, κλπ. Ειδικότερα η πολιτική της Amazon επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

• Παρέχει υποδομή «virtual community». 

• Χρήση «affiliate sites». 

• Οι πελάτες πληρώνουν τη διανομή. 

• Εξάπλωση γκάμας προσφερόμενων προϊόντων (π.χ. μουσική, δώρα, πλει-
στηριασμοί, κλπ.) μετά τη φάση του «brand awareness».
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Οι καινοτομίες που προσφέρει είναι οι εξής:

• Affiliate program: 
- Συνεργασία με μικρά sites που λειτουργούν σαν γεννήτριες κυκλοφορίας 

(traffic generators) για την επιχείρηση.

- Τα sites αυτά παρουσιάζουν προϊόντα παρέχοντας και το σχετικό link στο site 
της Amazon (recommended product links ή individual item links). 

- Κάθε site εισπράττει 15% για κάθε αγορά που γίνεται μετά από απευθείας 
reference και 5% για όλες τις επόμενες από τον ίδιο καταναλωτή. 

- Κάθε affiliate site φέρει το logo της Amazon, ενισχύοντας έτσι το brand name 
της εταιρίας και την online παρουσία της. 

- Μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι η απολογιστική μορφή της 
αμοιβής (traffic based). 

- H Amazon πατεντάρισε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο και μέχρι σήμερα ο 
αριθμός των affiliates ξεπέρασε το 1.000.000.

• One-click shopping:
- Αγορά προϊόντων με ένα μόνο κλικ στέλνοντας τα στοιχεία του χρήστη μέσω 
ενός cookie πίσω στον server.

- Απλή ιδέα παρόμοια με αυτή των πιστωτικών καρτών.

- Η Amazon πήρε το μονοπώλιο της ιδέας σταματώντας τη λειτουργία της από 
την B&N.

• Product review information:
- Κριτικές από ειδικούς, πελάτες, κλπ.

• Purchase circles: 
- Χρησιμοποιεί τα στοιχεία των πωλήσεων για να δημιουργήσει κύκλους ενδια-
φέροντος με βάση τη γεωγραφική θέση ή ακόμα τη συγκεκριμένη επιχείρηση ή 
το ακαδημαϊκό ίδρυμα.

• Wish list:
- Είναι μια «δημόσια» λίστα επιθυμιών του πελάτη.
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• Your store:
- Ένα προσωπικό κατάστημα για κάθε πελάτη που βασίζεται στις αγοραστικές 
του συνήθειες και στο προφίλ που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.

• Recommendations:
- Σε συνδυασμό με την προηγούμενη υπηρεσία το σύστημα προτείνει στον πελά-
τη βιβλία ή μουσικά CD και ταινίες DVD.

• E-mail alerts:
- Το Amazon ειδοποιεί τους πελάτες για τις καινούριες κυκλοφορίες με βάση τις 
τα favorite tabs.

Αρχικά η Amazon παρουσίαζε έλλειμμα 600 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω:

• Μεγάλου κόστους μάρκετινγκ/διαφήμισης στα πρώτα χρόνια λειτουργίας.

• Επενδυτικών λαθών κυρίως στο κομμάτι του partnership (αγορά μεριδίου δι-
αδικτυακών επιχειρήσεων) π.χ. οι Pets.com, Homegrocer.com χρεοκόπησαν.

• Πρόωρη επέκταση σε πολλές νέες κατηγορίες προϊόντων και στην παροχή 
νέων υπηρεσιών οι οποίες θα άργησαν να αποδώσουν.

• Η in house ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνολογιών κόστισε πολύ ακριβά 
στην επιχείρηση.

Σήμερα καταγράφει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη, λόγω και της μεγά-
λης εξάπλωσής της παγκοσμίως.

Το μέλλον για την Amazon
Σύμφωνα με μελέτες οι επιχειρήσεις που θα επιζήσουν στην dot.com εποχή θα 

είναι εκείνες που εμπορεύονται προϊόντα πληροφορίας (information goods). 
Τα προϊόντα αυτά είναι άυλα, δεν χρειάζονται φυσική αποθήκευση και πωλού-
νται και ξαναπωλούνται χωρίς να απαιτείται η φυσική αναπλήρωσή τους ενώ δεν 
απαιτείται καμία υποδομή πέρα από την τεχνολογική. Για την ώρα η Amazon πουλά 
προϊόντα τα οποία παράγονται, αποθηκεύονται, εμπορεύονται, πωλούνται και πα-
ραδίδονται στους πελάτες. Το μέλλον λοιπόν και η επιβίωση της Amazon βρίσκεται 
στη μετατροπή του φυσικού της αποθέματος, σε ηλεκτρονικό απόθεμα και 
ίσως και η εγκατάλειψη κάποιων product categories, στα οποία χωρίς ιδιαίτερη 
σύνεση, δραστηριοποιήθηκε.
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8.3 Επιδοτήσεις - Χρηματοδοτήσεις

8.3.1 Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις (ΜΜΕ). Η υποστήριξη αυτή είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές μορφές 
όπως επιχορηγήσεις, δάνεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εγγυήσεις. Η υποστήρι-
ξη παρέχεται είτε άμεσα είτε μέσω προγραμμάτων, η διαχείριση των οποίων γίνεται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Οι ΜΜΕ 
μπορούν επίσης να επωφεληθούν από μια σειρά μέτρων μη χρηματοδοτικής βοή-
θειας με τη μορφή προγραμμάτων και υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων. 

Στόχος του εργαλείου αυτού είναι να παρουσιάσει τα κύρια ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα για τις ΜΜΕ και περιέχει συνοπτικές πλη-
ροφορίες καθώς και τους κύριους ιστότοπους για κάθε πρόγραμμα. Σημειώνεται 
ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ενδεικτικές. 

Τα προγράμματα βοήθειας ταξινομούνται σε τέσσερεις κατηγορίες:

1. Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση αυτού του είδους είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους 

στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση - ενώ εκπονείται και υλοποιείται από 
διάφορες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ΜΜΕ και άλλοι οργανισμοί 
μπορούν συνήθως να καταθέτουν αίτηση απευθείας για τα προγράμματα, με τη 
γενική προϋπόθεση να υποβάλλουν αειφόρα, διεθνικά έργα με προστιθέμενη 
αξία. Ανάλογα με το πρόγραμμα, οι αιτούντες μπορούν να είναι και βιομηχανικές 
ομάδες, επιχειρηματικές ενώσεις, εταιρίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στις 
επιχειρήσεις ή/και σύμβουλοι.

Η συγχρηματοδότηση είναι ο γενικός κανόνας: η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνίσταται συνήθως σε επιδοτήσεις που καλύπτουν μόνο ένα μέρος του 
κόστους του έργου. 

2. Διαρθρωτικά ταμεία
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [ΕΤΠΑ] 

και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [ΕΚΤ]) αποτελούν τα μεγαλύτερα κοινοτικά μέσα 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ, μέσω των διαφόρων θεματικών προγραμμάτων και 
κοινοτικών πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται στις περιφέρειες. Οι δικαιούχοι 
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χρηματοδοτήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία λαμβάνουν άμεση συνεισφορά 
για τη χρηματοδότηση των σχεδίων τους. 

Σημειώνεται ότι η διαχείριση των προγραμμάτων και η επιλογή των έργων γίνε-
ται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

3. Χρηματοδοτικά μέσα
Τα περισσότερα από τα χρηματοδοτικά μέσα είναι διαθέσιμα έμμεσα μόνο, μέσω 

των εθνικών διαμεσολαβητών χρηματοδότησης. Η διαχείριση πολλών από αυτά 
τα προγράμματα γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. 

4. Υποστήριξη για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Γενικά αφορούν σε βοήθεια που 
παρέχεται σε ενδιάμεσους οργανισμούς ή/και τις δημόσιες αρχές στον τομέα της 
διεθνοποίησης, προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση 
σε αγορές εκτός της ΕΕ.

8.3.2 Ποιος μπορεί να με βοηθήσει σε τοπικό επίπεδο;

Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (ΕΚΠ) 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το δίκτυο ΕΚΠ το 1987 προκειμένου να 

στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εξασφαλίσει ότι είναι καλά προετοιμα-
σμένες για να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά της 
ΕΕ. Αποστολή του δικτύου είναι να πληροφορεί, να συμβουλεύει και να βοηθά 
τις επιχειρήσεις σε Κοινοτικά θέματα, καθώς και να παρέχει επανατροφοδότηση 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με θέματα της ΕΕ που επηρεάζουν τις ΜΜΕ.

Μία από τις βασικές δραστηριότητες του δικτύου ΕΚΠ είναι να ενημερώνει τις επι-
χειρήσεις για τα θέματα που αφορούν την ΕΕ. Τα ΕΚΠ απαντούν απευθείας σε περί-
που 360.000 ερωτήματα που τους απευθύνουν οι ΜΜΕ κάθε χρόνο. Αφορούν σε 
μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως η επιχειρηματική συνεργασία, προγράμματα και χρη-
ματοδότηση από την Επιτροπή και γενικά θέματα που αφορούν την ΕΕ. Τα ΕΚΠ είναι 
εξειδικευμένα σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις όπως: δημόσιες 
προμήθειες, επιχειρηματική συνεργασία, χρηματοδότηση, έρευνα αγοράς και ευρω-
παϊκή νομοθεσία. Τα ΕΚΠ βοηθούν επίσης τις επιχειρήσεις να καταθέτουν αιτήσεις για 
έργα της Επιτροπής και να διεκπεραιώνουν τις διοικητικές διαδικασίες. Έχουν άμεση 
πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζονται από μια ομάδα συμβούλων 
στις Βρυξέλλες που τους βοηθά να απαντούν στα πιο πολύπλοκα ερωτήματα.
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Πληροφορίες σε εταιρίες παρέχονται επίσης μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητο-
ποίησης (συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εργαστη-
ρίων, κλπ) και πλήθος δημοσιεύσεων που προσφέρονται στις τοπικές γλώσσες 
(οδηγοί, ενημερωτικά δελτία, ιστότοποι, κλπ).

Ανεξάρτητα από το στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου στον οποίο βρίσκεται μια 
εταιρία ή το επίπεδο εξοικείωσής της με τα ευρωπαϊκά θέματα, το δίκτυο ΕΚΠ μπορεί 
να βοηθήσει. Βοηθά τις εταιρίες να επωφεληθούν από τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 
και μπορεί να τις παρουσιάσει σε αγορές και πιθανούς εταίρους σε 46 χώρες με μια 
απλή κλήση. Για τις ΜΜΕ, το αποτέλεσμα ενός καλά συντονισμένου δικτύου άμε-
σης πρόσβασης είναι ότι μπορούν να είναι σίγουρες για την παροχή αποτελεσματι-
κής και αποδοτικής στρατηγικής βοήθειας. Τα ΕΚΠ οργανώνουν επίσης εμπορικές 
αποστολές και παρέχουν πληροφορίες για προγράμματα που σχετίζονται τόσο με 
χώρες της ΕΕ όσο και εκτός ΕΕ, καθώς και με τη διεθνοποίηση.

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης όχι μόνο προσφέρουν στις ΜΜΕ τους 
πόρους και τις δεξιότητές τους, αλλά και τις προωθούν σε άλλους φορείς υποστή-
ριξης που παρέχουν κάθε απαιτούμενη ειδική βοήθεια.

Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης διαθέτει περί τα 300 γρα-
φεία σε 45 χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν τα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες, τις 
πιο απομακρυσμένες περιφέρειες της ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τη 
Λεκάνη της Μεσογείου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: http://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/
eic.html

Δίκτυο Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας
Τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας (ΚΑΚ) είναι ένα δίκτυο κέντρων στην Ευρω-

παϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν, που παρέχει βοήθεια σε τοπικό επίπεδο για την 
προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας και τη δημιουργία τεχνολογικών συνεταιρι-
σμών. Τα ΚΑΚ είναι πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας που συνήθως 
λειτουργούν στα πλαίσια δημόσιων οργανισμών, για τη διευκόλυνση και την προ-
ώθηση της μεταφοράς καινοτόμων τεχνολογιών στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Το Δίκτυο 
ΚΑΚ αποτελείται σήμερα από 71 ΚΑΚ και 236 περιφερειακά γραφεία σε 33 χώρες.

Βρείτε το τοπικό σας Σημείο Επικοινωνίας ΚΑΚ στη διεύθυνση: 
http://irc.cordis.lu/whoswho/home.cfm
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Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για τις ΜΜΕ
Κατάλογος των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για τις ΜΜΕ για το ΠΠ7 

διατίθεται στον ιστότοπο του CORDIS. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το δίκτυο 
των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις ΜΜΕ (ΕΣΕ) για την παροχή πρακτικών 
συμβουλών, βοήθειας και κατάρτισης σε υποψηφίους συμμετέχοντες και ανάδο-
χους στα πλαίσια των Προγραμμάτων Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική 
Ανάπτυξη. Περισσότερες λεπτομέρειες: http://cordis.europa.eu/fp6/ncp.htm

8.3.3 Άλλες πηγές πληροφοριών

• Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 

• Πολιτική ΜΜΕ: http://ec.europa.eu/enterprise/smes/index_en.htm 

• Η τράπεζα δεδομένων “επιχορηγήσεις και δάνεια” στον ιστότοπο “Europa” πα-
ρουσιάζει όλα τα προγράμματα και τα μέσα της ΕΕ: http://ec.europa.eu/grants/
index_en.htm 

• TED, tenders electronic daily: βάση δεδομένων για τους δημόσιους διαγω-
νισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
http://ted.europa.eu/ 

• Your Europe: αυτή η πύλη παρέχει σε άτομα και επιχειρήσεις πρακτικές πληρο-
φορίες αναφορικά με τα δικαιώματά τους και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην ΕΕ 
ως σύνολο και στα επιμέρους κράτη μέλη: http://europe.eu.int/youreurope/

8.3.4 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι χρηματοδοτικός οργανισμός, 
ο οποίος ιδρύθηκε ως κοινοπραξία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και χρη-
ματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδιωτικών και δημοσίων, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Στόχος του ΕΤΕ είναι η υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με την προώθη-
ση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε δυο ουσιαστικά πεδία 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΤΕΝs) και τις Μι-
κρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. To ETE δεν δανείζει χρήματα ούτε χορηγεί επιδοτή-
σεις ή επιχορηγήσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προσφέρει όμως 
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εγγυήσεις επί επενδυτικών δανείων και χρηματοδοτεί κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου. (Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eif.org/). 

Η βοήθεια δίδεται για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών έργων υποδομής υπό τη 
μορφή άμεσων εγγυήσεων για πιστωτικά χρέη στους εξής τομείς:

• Τηλεπικοινωνίες 

• Μεταφορές 

• Ενέργεια 

• Ανάπτυξη των ΜΜΕ

To ETE συνδράμει, επίσης, στην ανάπτυξη μικρότερων επιχειρήσεων με την παρο-
χή εγγυήσεων για πιστωτικά χρέη σ’ ένα πλήθος χρηματοπιστωτικών ενδιαμέσων. 
Η παροχή εγγυήσεων από το ΕΤΕ πραγματοποιείται βάσει του εμπορικού κριτηρίου 
και μόνο ως συμπλήρωμα του τραπεζικού τομέα, με τον οποίον μοιράζεται τον χρη-
ματοδοτικό κίνδυνο. Τα πιστωτικά ιδρύματα που δρουν ως ενδιάμεσοι κατανέμουν 
τα κεφάλαια στα σχετικά έργα με τόκο 20% σύμφωνα με την ιδιότητα του ΕΤΕ ως 
Πολυμερούς Τράπεζας Ανάπτυξης, βάσει της οδηγίας της ΕΕ για το ποσοστό φε-
ρεγγυότητας. Επιπροσθέτως, γίνονται επενδύσεις σε εξειδικευμένα κεφάλαια επι-
χειρηματικού κινδύνου, τα οποία προσφέρουν κοινές μετοχές και άλλες μορφές 
συμμετοχικού κεφαλαίου στις ΜΜΕ. Όλες οι δραστηριότητες του ΕΤΕ γίνονται με 
βάσει τα εμπορικά κριτήρια και την προσδοκία ότι η ανταπόδοση θα ευθυγραμμίζε-
ται με το προφίλ της επένδυσης.

Δομή του ΕΤΕ 
Το ΕΤΕ διαθέτει Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά μέλη, εκ 

των οποίων δύο εκπροσωπούν την Επιτροπή, τρία μέλη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και δύο μέλη τα χρηματοδοτικά ιδρύματα των κρατών μελών. Η δι-
αχείριση του Ταμείου πραγματοποιείται από τριμελή Χρηματοδοτική Επιτροπή, με 
τριμερή εκπροσώπηση.

Η αναμόρφωση του ΕΤΕ 
Το σώμα Διοικητικών της ΕΤΕπ αποφάσισε την αναμόρφωση του ΕΤΕ έτσι ώστε 

να το καταστήσουν εξειδικευμένο όργανο της ΕΤΕπ σχετικά με τα κεφάλαια επι-
χειρηματικού κινδύνου. Με την πραγματοποιηθείσα αναμόρφωση η ΕΤΕπ κατέστη 
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κύριος μέτοχος του ΕΤΕ με μερίδιο άνω του 50%. Η συγκέντρωση όλων των δρα-
στηριοτήτων επιχειρηματικού κινδύνου στο ΕΤΕ θα αυξήσει την χρηματοδοτική και 
λειτουργική αποδοτικότητα του τελευταίου και θα καταστήσει δυνατή την ανάλη-
ψη επιχειρήσεων σε έναν τομέα που απαιτεί υψηλή εξειδίκευση. Η αναμόρφωση 
υποβλήθηκε προς έγκριση και εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΕΤΕ στις 19 
Ιουνίου 2000.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Στον τομέα των μεγάλων έργων υποδομής το ΕΤΕ στοχεύει στη:

• συνεισφορά στην χρηματοδότηση νέων κεφαλαιουχικών δαπανών για την ενέρ-
γεια, τις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές 

• στήριξη των υποδομών στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων 

• παροχή εγγυήσεων για κάθε μορφή πίστωσης: δάνεια, τίτλοι μετοχών ή χρεογρά-
φων, χρονομίσθωση κ.α. 

• κάλυψη ευρέος φάσματος κινδύνων 

• ανάπτυξη με μακροπρόθεσμη προοπτική: το ΕΤΕ επιτρέπει μεγάλες περιόδους 
ωρίμανσης όπως και περιόδους χάριτος, προκειμένου να επιτευχθεί η αναμενό-
μενη ταμειακή ροή των προγραμμάτων 

• εφαρμογή όρων ανταγωνιστικότητας της αγοράς: το ΕΤΕ εφαρμόζει αμοιβές για 
την παροχή εγγυήσεων ανάλογα με το βαθμό έκθεσης στον επιχειρηματικό κίν-
δυνο. 

Πριν από την παροχή εγγυήσεων, το ΕΤΕ πραγματοποιεί ανεξάρτητες και λεπτο-
μερείς εκτιμήσεις των προτάσεων. Με δεδομένο ότι κάθε ένα από τα σχέδια για 
έργα υποδομής έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το ΕΤΕ προωθεί λύσεις 
συμμετοχής στον κίνδυνο πρωτοποριακές και προσαρμοσμένες σε κάθε ξεχωρι-
στή περίπτωση. Για την προώθηση προτάσεων στον τομέα των υποδομών, πέρα 
από τη στενή συνεργασία με τους μετόχους του, το ΕΤΕ δέχεται προτάσεις από τον 
ευρύτερο τραπεζικό τομέα, την επενδυτική κοινότητα και τις δημόσιες αρχές για τη 
διερεύνηση πιθανών συνεργασιών για την πραγματοποίηση σχεδίων.

Μετά από την πρώτη επαφή, το ΕΤΕ διορίζει ομάδα ειδικών, η οποία πραγματο-
ποιεί εκτίμηση του σχεδίου σε τρία επίπεδα: τεχνικό, οικονομικό και χρηματοδοτικό. 
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Παρά το γεγονός ότι το ΕΤΕ παρέχει μόνο εγγυήσεις, από χρηματοδοτικής από-
ψεως, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις του σχεδίου παρέχοντας πρακτικές 
συμβουλές για την επιτυχή πραγματοποίηση του σχεδίου. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ 
Οι ειδικότεροι στόχοι του ΕΤΕ στον τομέα των ΜΜΕ είναι:

• η στήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ 

• η δραστηριοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

• η παροχή χαρτοφυλακίου εγγυήσεων σε ενδιαμέσους που ασχολούνται με τη 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ (τράπεζες, εταιρίες leasing, εγγυητικά ιδρύματα κα) 

• η εφαρμογή κανόνων συμμετοχής στον κίνδυνο 

• η δημιουργία εγγυητικών προϊόντων που μειώνουν την έκθεση των ενδιαμέσων 
στον επιχειρηματικό κίνδυνο 

• η τιμολόγηση των εγγυητικών δραστηριοτήτων βάσει του βαθμού έκθεσης στον 
επιχειρηματικό κίνδυνο 

Στον τομέα των ΜΜΕ, το Ταμείο έχει αναπτύξει διάφορους τύπους εγγυητικών 
προϊόντων, όπως:

• ασφάλιση πιστώσεων 

• εγγυήσεις για δάνεια χορηγούμενα από φορείς ειδικευόμενους στη χρηματοδό-
τηση ΜΜΕ 

• εγγυήσεις για ακάλυπτα δάνεια και δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις 

• εγγυήσεις χρεωγραφοποιημένων περιουσιακών στοιχείων 

• συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών παροχής επιχειρηματικών κεφαλαί-
ων (venture capital) 

Το ΕΤΕ, εκτός από την παροχή εγγυήσεων με ίδια ανάληψη του κινδύνου, δια-
χειρίζεται εγγυητικές διευκολύνσεις και εκ μέρος τρίτων. Οι συναλλαγές περιλαμ-
βάνουν:

• ασφάλιση της πίστωσης 
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• αντεγγυήσεις 

• βελτίωση της πίστωσης 

Διαδικασία δημιουργίας χαρτοφυλακίου εγγυήσεων 
Η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου εγγυήσεων ξεκινά είτε κατόπιν πρωτοβουλί-

ας των ίδιων των ενδιαμέσων είτε κατόπιν δραστηριοποίησης του ίδιου του ΕΤΕ, 
το οποίο βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν εγ-
γυήσεις σε ΜΜΕ. Πριν από τη συμφωνία παροχής χαρτοφυλακίου εγγυήσεων, το 
ΕΤΕ διενεργεί λεπτομερή έλεγχο και ανάλυση των δραστηριοτήτων του αιτούντος 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο βαθ-
μός εκθέσεως στον κίνδυνο και να προσδιοριστεί η τιμολόγηση των εγγυητικών 
υπηρεσιών του ΕΤΕ επί αυτής της βάσεως. Ιδιαίτερη προσοχή για την αξιολόγηση 
αυτή δίνεται:

• στις διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου 

• στο σύστημα κατάταξης των πιστώσεων 

• στην εγγυητική πολιτική 

• στους εσωτερικούς ελέγχους και τις διαδικασίες παρακολούθησης 

• στη διαδικασία ανάκτησης των δανείων 

• στην επίδοση του ενδιαμέσου στον τομέα των απωλειών από εγγυητικά χαρτοφυ-
λάκια ανάλογης σύνθεσης 

Η ομάδα αξιολόγησης αποτελείται από έμπειρα στελέχη διαφόρων εθνικοτήτων, 
γεγονός που διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση των τοπικών συνθηκών αγο-
ράς. 

Διαδικασία υποβολής των προτάσεων συμμετοχής σε κεφάλαια επιχειρη-
ματικού κινδύνου 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση συμμετοχής του ΕΤΕ σε 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου πρέπει σε πρώτη φάση να καταρτίσουν λεπτο-
μερές υπόμνημα με τα εξής στοιχεία:

• Ομάδα διαχείρισης 
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• Νομική δομή 

• Προτεινόμενοι όροι 

• Αγορά- στόχος 

• Αναμενόμενη ανταπόδοση 

• Στρατηγική επένδυσης 

• Άλλοι επενδυτές 

• Μέγεθος κεφαλαίου 

• Χρονοδιάγραμμα της επένδυσης 

Με βάση αυτά τα στοιχεία, το ΕΤΕ εκτιμά προκαταρκτικά κατά πόσο η πρόταση 
ανταποκρίνεται στα επενδυτικά του κριτήρια. Συνήθως ακολουθεί προφορική πα-
ρουσίαση και λεπτομερής ανάλυση, βάσει των οποίων το ΕΤΕ λαμβάνει την τελική 
απόφαση σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση.
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9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

• Εθνική Τράπεζα: http://www.nbg.gr/ 

• Alpha Bank: http://www.alpha.gr/main.asp

• Τράπεζα Πειραιώς-Winbank: http://www.winbank.gr/

• ΕμπορικήΤράπεζα: http://www.combank.gr/

• Εγνατία Τράπεζα: http://egnatiasite.egnatiabank.gr/

• ASPIS bank: http://www.aspisbank.gr/

• Barclays Τράπεζα: http://www.barclays.gr/

• Citibank: http://www.citibank.com/greece/

• e-banking Λαϊκή: http://www.laikiebank.gr/

• EUROBANK: http://www.eurobank.gr/

• ING bank: http://www.ing.gr/

• Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος: http://www.ate.gr/index.shtml

• Γενική Τράπεζα: http://www.geniki.gr/

• ΕΤΕΒΑ: http://www.eteba.gr/frames.htm

• Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: http://www.euro.ecb.int/el

• Κύπρου: http://www.bankofcyprus.gr/

• Λαϊκή: http://www.laiki.gr/

• Τράπεζα της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr/

• Υποκαταστήματα Ελληνικών Τραπεζών στο Εωτερικό:  
http://www.seve.gr/gr/banks/banks.asp  

• Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (go-online): http:// www.go-online.gr 
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• e-Business Forum:  http://www.ebusinessforum.gr  

• Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ: http://www.ktpae.gr 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: 
http://www.infosoc.gr 

• Παρατηρητήριο για την ΚτΠ: http://www.observatory.gr  

• ΕΟΜΜΕΧ: http://www.eommex.gr

• Ομάδα Εργασίας για την Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: 
http://www.broad-band.gr 

• Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: http://www.ggka.gr/syndeseis_main.htm   

• O δικτυακός τόπος του ΙΚΑ: http:// www.ika.gr    

• O δικτυακός τόπος του OAEE: http:// www.oaee.gr   

• O δικτυακός τόπος του δικτύου TaxisNet, από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: 
http://www.taxisnet.gr 

• Δικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική κυβέρνηση: http:// www.e-gov.gr    

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα: 
http:// www.antagonistikotita.gr

• Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας: http:// www.ggb.gr

• Υπουργεία Ανάπτυξης: http:// www.ypan.gr

• Δικτυακός τόπος του ΥΠΕΘΟ: http:// www.ypetho.gr

• ΟΑΕΔ: http:// www.oaed.gr 

• Από το επίσημο site του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης: 
http://www.info3kps.gr/

• Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων -ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 
http://www.tempme.gr/

• Γενική Γραμματεία Εμπορίου: http:// www.gge.gr 
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• Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας: http://www.gsrt.gr

• GS1 Ελλάς (Ελληνικό Κέντρο Σήμανσης Προϊόντων): http://www.gs1gr.org 

• Κέντρα Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΚΕΤΑ (ΚΕΤΑ Αττικής:
http://www.keta-attiki.gr 

• Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών: http://www.kep.gov.gr

• Συνήγορος του Πολίτη: http://www.synogoros.gr

• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών: 
http://www.acci.gr/ecomm/legal/index.htm

• Business Exchanges: http://www.be24.gr

• ΩNIA-NET: http://www.onianet.gr 

• CosmoONE: http://www.cosmoone.gr

• Oracle Hellas: http://www.oracle.com/gr

• SAP Hellas: http://www.sap.com/greece 

• Υassas.com: http://www.yassas.com
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10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5.1.4 

Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις: 

1. (2), 2. (2), 3. (1), 4. (2), 5. (3), 6. (2)

5.2.3 

Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις: 

1. (1), 2. (2), 3. (6), 4. (2), 5. (1)

5.3.3 

Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις: 

1. (1), 2. (1), 3. (2), 4. (1), 5. (1), 6. (2), 7. (2), 8. (1)

5.4.4 

Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις: 

1. (1), 2. (1), 3. (2), 4. (1), 5. (1)

5.5.3 

Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις: 

1. (1), 2. (1), 3. (2), 4. (2), 5. (1)

5.6.3 

Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις: 

1. (1), 2. (3), 3. (2), 4. (2), 5. (2), 6. (1)

5.7.6 

Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις: 

1. (1), 2. (1), 3. (2), 4. (2), 5. (1)

5.8.5  

Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις: 

1. (2), 2. (2), 3. (2), 4. (3), 5. (1)

6.1.8 

Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις: 

1. (2), 2. (2), 3. (1), 4. (2), 5. (1), 6. (2), 7. (2), 8. (2), 9. (3)

6.2.5 

Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις: 

1. (4), 2. (2), 3. (1), 4. (1), 5. (2), 6. (3), 7. (1)

6.3.3 

Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις: 

1. (3), 2. (2), 3. (6), 4. (1), 5. (2), 6. (1), 7. (1), 8. (2)





Σχεδ ίαση  -  Εκτύπωση  ΚΑΜΠΥΛΗ :  210 5156820



  Το σύστημα ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking)

 Το σύστημα Taxisnet

  Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΙΚΑ

  Ηλεκτρονική συνεργασία με δημόσιους φορείς

Η χρήση του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας
της επιχείρησης με άλλους φορείς & οργανισμούς

Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
Τηλ.: 210 88 46 852, Fax: 210 88 46 853

www.imegsevee.gr • e-mail: info@imegsevee.gr

Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
Τηλ.: 210 38 16 600, Fax: 210 38 20 735
www.gsevee.gr • e-mail: info@gsevee.gr
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Εξειδικευμένες Εφαρμογές 
Πληροφορικής

στις Μικρές Επιχειρήσεις

  Το internet και το ηλεκτρονικό επιχειρείν

  Η χρήση του internet στην αναζήτηση 
προμηθευτών - πελατών (Marketplaces)

  Αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών 
και προγραμμάτων επιδότησης μέσω διαδικτύου

Αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών

Εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής
Περιέχει τις ενότητες:


