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Ψηφιοποίηση, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση
Η τεχνολογία τρέχει με ασύλληπτους ρυθμούς και αλλάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας με εξίσου γρήγορους ρυθμούς. Η τεχνολογία αλλάζει τον 

τρόπο που διασκεδάζουμε, που εργαζόμαστε, που συνδιαλεγόμαστε, που ζούμε. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας και της χώρας είναι μονό-
δρομος για το μέλλον.

Τα πάντα γύρω μας γίνονται «smart». Smart home, smartphones, smart money, smart wallet, smart ships, όλα χτισμένα από έξυπνους ανθρώπους για όλους.
Η τεχνολογία αποτελεί σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή βασικό μοχλό της οικονομίας και της ανάπτυξης αυτής και ειδικά στην Ελλάδα κάθε μέρα και 
πιο πολύ αλλά και σε περισσότερους κλάδους.
Ναυτιλία, εμπόριο, παραγωγή, τραπεζικό σύστημα, βιώνουν μια άνευ προηγούμενου ψηφιακή μετεξέλιξη και επενδύουν σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες που θα τους 
οδηγήσουν με ασφάλεια στην επόμενη μέρα.
Η νέα εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης δεν είναι απλώς η ψηφιοποίηση και το διαδίκτυο, είναι πλέον οι νέες βιομηχανίες του μέλλοντος, η ρομποτική, 
οι προηγμένες βιοεπιστήμες, η κωδικοποίηση του χρήματος, οι ασφάλειες στον κυβερνοχώρο, τα μεγάλα σύνολα δεδομένων (big data), καθώς και τα γεωπολιτικά, 
πολιτισμικά και γενεαλογικά πλαίσια μέσα από τα οποία αναδεικνύονται.
Σε όσα ακολουθούν θα δούμε ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, πόσο τα παραπάνω αλλάζουν την οικονομία, την παραγωγή, τον τρόπο συναλλαγών, αλλά και την ασφάλεια.
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Α
λλάζουν τα δεδο-
µένα στον τραπε-
ζικό χώρο όσο η 
τεχνολογία εισέρ-
χεται σε όλο και 
περισσότερους 
τοµείς, µε τις τρά-
πεζες να επενδύ-
ουν σε χρόνο, 
χρήµα αλλά και ε-

ξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό ώστε να µπο-
ρέσουν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της 
νέας ψηφιακής εποχής. Ειδικότερα, σήµερα το 
85% των τραπεζών προσδιορίζει την εφαρµογή 
προγράµµατος ψηφιακού µετασχηµατισµού ως 
την κύρια επιχειρηµατική του προτεραιότητα για 
το 2018, σύµφωνα µε την έρευνα της ΕΥ «Global 
Banking Outlook 2018».

Την ίδια ώρα οι τραπεζικοί οργανισµοί θεω-
ρούν καίριας σηµασίας για βιώσιµη ανάπτυξη τις 
επενδύσεις στην τεχνολογία που βελτιώνουν την 
αποτελεσµατικότητά τους, τη διαχείριση των ε-
ξελισσόµενων κινδύνων και την αξιοποίηση των 
ευκαιριών ανάπτυξης.

Το 89% των τραπεζών διεθνώς αξιολογεί ως 
κύρια προτεραιότητά του την αντιµετώπιση των 
κινδύνων στον κυβερνοχώρο, σε σύγκριση µε τη 
διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε τη 
φήµη, τις ενέργειες και την κουλτούρα, που ήταν 
η κύρια προτεραιότητα το 2017 και τώρα βρίσκε-
ται στην έκτη θέση.

Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά επίσης η πρόσληψη, 
ανάπτυξη και διατήρηση ανθρώπινου δυναµικού 

(83%), καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να ενσω-
µατώσουν στο οργανόγραµµά τους ειδικούς σε 
θέµατα κυβερνοχώρου.

Η έρευνα, στην οποία συµµετείχαν ανώτατα 
στελέχη 221 ιδρυµάτων σε Ευρώπη, Βόρεια Α-
µερική, αναδυόµενες αγορές και Ασία-Ειρηνικό, 
καταδεικνύει ότι οι τράπεζες επιδιώκουν να κα-
ταστούν ψηφιακά ώριµες, ολοκληρώνοντας τη 
µετάβαση από τον µετασχηµατισµό που κατευ-
θύνεται από κανονιστικές αρχές σε αλλαγές που 
υπαγορεύονται από την καινοτοµία, ώστε να προ-
στατευτούν από µελλοντικές κρίσεις.

Οι ερωτηθέντες σηµειώνουν ότι λίγες µόνο 
τράπεζες (19%) θεωρούν σήµερα τον εαυτό τους 
είτε ψηφιακά ώριµες είτε ψηφιακά πρωτοπόρες, 
αλλά περισσότερες από τις µισές (62%) φιλοδο-
ξούν να καταστούν ένα από τα δύο µέχρι το 2020.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το 59% των 
τραπεζών που συµµετείχαν στην έρευνα προβλέ-
πει ότι ο προϋπολογισµός για την επένδυση στην 
τεχνολογία θα αυξηθεί κατά 10% το 2018.

Σε ό,τι αφορά τράπεζες οι οποίες τώρα αρχί-
ζουν να επενδύουν ή να αυξάνουν την επένδυσή 
τους σε νέες τεχνολογίες, το 44% προγραµµατί-
ζει να αγοράσει την τεχνολογία από τρίτους, ενώ 
µόνο το 17% σχεδιάζει να αποκτήσει µια εταιρεία 
που θα φέρει µαζί της την τεχνολογία.

Το 70% των τραπεζών κατονοµάζει την ενδυνά-
µωση της ανταγωνιστικής του θέσης ως κύριο λόγο 
για να επενδύσει στην τεχνολογία µέχρι το 2020.

Η βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
και η ασφάλεια των δεδοµένων είναι η πρώτη 
προτεραιότητα των τραπεζών, µε το 73% να προ-

γραµµατίζει να επενδύσει στην τεχνολογία για να 
µετριάσει τους κινδύνους από κυβερνοαπειλές.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς, αν 
και οι τράπεζες δεν κατακλύζονται πλέον από 
προγράµµατα κανονιστικών αλλαγών, τα επόµενα 
χρόνια θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται από 
µεγάλη αβεβαιότητα.

Οι τράπεζες παγκοσµίως αντιµετωπίζουν αυ-
ξηµένο ανταγωνισµό από τους υφιστάµενους α-
νταγωνιστές τους, τους νεοεισερχόµενους στην 
αγορά, αλλά και από έναν νέο, ισχυρό εχθρό, που 
είναι οι απειλές στον κυβερνοχώρο. Σε αυτό το 
πλαίσιο, θα πρέπει να εργαστούν προς πάσα κα-
τεύθυνση, ώστε να καταστούν ψηφιακά ισχυρό-
τερες µέσα από στρατηγικές συνεργασίες και και-
νοτόµους συνεταίρους.

Η χρήση του διαδικτύου για τη διεκπεραίωση 
τραπεζικών συναλλαγών ενδεχοµένως να µην είναι 
τόσο διαδεδοµένη στην Ελλάδα όσο σε άλλες χώρες 
της Ε.Ε., αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 
ενδιαφέρον τόσο για το e-banking όσο και για τη 
χρήση του κινητού τηλεφώνου ως καναλιού χρη-
µατοπιστωτικών υπηρεσιών. Από την άλλη, η ε-
πιβολή των capital controls άνοιξε πιο γρήγορα 
τον δρόµο προς την ψηφιοποίηση, αλλά και τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, φέρνοντας τις τράπε-
ζες αντιµέτωπες µε την ανάγκη νέων επενδύσεων.

Την ίδια ώρα περίπου το ήµισυ (51%) των ε-
νήλικων Ευρωπαίων χρησιµοποιεί την τραπεζική 
µέσω διαδικτύου. Το µερίδιο αυτό αυξάνεται µε 
γρήγορους ρυθµούς, καθώς διπλασιάστηκε από 
το 2007, όταν ήταν 25%.

Η τραπεζική µέσω διαδικτύου είναι ιδιαίτερα 

Η ψηφιακή επανάσταση 
στις τράπεζες είναι εδώ

Το 59% των 
τραπεζών που 
συµµετείχαν 
στην έρευνα 
προβλέπει ότι ο 
προϋπολογισµός 
για την επένδυση 
στην τεχνολογία θα 
αυξηθεί κατά 10% 
το 2018.
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Τράπεζα Πειραιώς:"e-εξυπηρέτηση" για όλους!

Η υπηρεσία winbank web banking απο-
τελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση ηλε-
κτρονικής εξυπηρέτησης μέσω web, για 
να πραγματοποιούν οι πελάτες τις καθη-

μερινές τους συναλλαγές εύκολα, με ασφάλεια και 
οποιαδήποτε ώρα μέσα στην ημέρα. 

Η υπηρεσία winbank web banking προσφέρει πολ-
λά οφέλη στους χρήστες της, διευκολύνοντας σημα-
ντικά την καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα:
•  Μπορούν να εξοφλούν όλους τους λογαριασμούς 

τους, καθώς επίσης να πραγματοποιούν μεταφο-
ρές σε λογαριασμούς, είτε προσωπικούς, είτε τρί-
των, εύκολα και γρήγορα. Επιπρόσθετα, μπορούν 
να έχουν όφελος από την εξόφληση των λογα-
ριασμών τους, αποκτώντας το πακέτο πληρωμής 
λογαριασμών «εξόφΛΥΣΗ» για πληρωμή λογα-
ριασμών σε οργανισμούς ενέργειας, ύδρευσης, 
τηλεπικοινωνιών και ασφαλειών, ανέξοδα, για ένα 
χρόνο.

•  Όταν επιθυμούν πληροφόρηση για τις συναλλαγές 
που πραγματοποίησαν πρόσφατα, μπορούν μέσω 
της υπηρεσίας να δουν ή ακόμα να ανακτήσουν 
αντίγραφο του λογαριασμού τους, καθώς επίσης 
και να αποστείλουν τις κινήσεις τους με email.

•  Στην περίπτωση που επιθυμούν άμεση ενημέρωση 
για όλες τις συναλλαγές τους, υπάρχει η δυνατότητα 
να αποκτήσουν τα πακέτα ενημέρωσης κινήσεων 
λογαριασμών (alerts), ώστε να ενημερώνονται με 
email ή με SMS στο κινητό τους τη στιγμή της συ-
ναλλαγής.

•  Αναφορικά με τις διαδυκτυακές αγορές, παρέχεται 
η δυνατότητα έκδοσης της άυλης προπληρωμένης 
κάρτας «webuy», την οποία μπορούν να φορτί-
σουν με το ακριβές ποσό της συναλλαγής. 

•  Εάν θέλουν να επενδύσουν τα διαθέσιμά τους σε 
μια προθεσμιακή κατάθεση, μπορούν να αποκτή-
σουν την «Προθεσμιακή Κατάθεση Στα Μέτρα 
Σου με Επιβράβευση yellow», χωρίς να χρειαστεί 
να επισκεφτούν κάποιο κατάστημα.

•  Εάν θέλουν να μεταφέρουν χρήματα εύκολα και 
γρήγορα σε τρίτο, γνωρίζοντας μόνο το ΑΦΜ ή το 
κινητό τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
υπηρεσία IRIS 24/7 Payment, για μεταφορά μέσα 
σε μερικά λεπτά.

Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον 
πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως:
•  Αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης εξερχόμενου 

εμβάσματος
•  Επισύναψη αρχείου σε εξερχόμενο έμβασμα
•  Παρακολούθηση εισερχόμενων εμβασμάτων και 

αίτηση επιστροφής τους
•  Παρακολούθηση κινήσεων εταιρικών χρεωστι-

κών καρτών
•  Εμφάνιση κινήσεων δανείου και πλάνου δανείου 

ή ληξιαρίου υποσχετικών επιστολών
•  Παρακολούθηση συναλλαγματικών πελατείας
•  Εμφάνιση ενημερωτικών καταστάσεων συναλλα-

γών καρτών μέσω POS
•  Υποστήριξη αποστολής αναλυτικών κινήσεων μέσω 

POS με email

Παράλληλα, η υπηρεσία winbank mobile banking 
έχει ανασχεδιαστεί πρόσφατα, με γνώμονα να προ-
σφέρει με ένα εύκολο, ασφαλή, απλό και φιλικό τρό-
πο τη διαχείριση των οικονομικών του πελάτη και τη 
πραγματοποίηση των καθημερινών συναλλαγών από 
την smartphone συσκευή του.

Η ΝΕΑ WINBANK MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
•  Εύκολο και φιλικό περιβάλλον, που μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί ακόμα και από τους λιγότερο έμπειρους 
χρήστες/ πελάτες ψηφιακών υπηρεσιών

•  Προσωποποιημένη ασφάλεια, μιας και η είσοδος 
στην εφαρμογή καθώς και η ταυτοποίηση εγχρή-
ματων συναλλαγών γίνεται με 4ψήφιο κωδικό, 
με το δακτυλικό αποτύπωμα (για τις συμβατές 
smartphone συσκευές) ή με αναγνώριση προσώ-
που (iphoneX)

•  Διαμόρφωση των εμφανιζόμενων προϊόντων και 
λογαριασμών, βάση των αναγκών του πελάτη

•  Εύκολη και γρήγορη πραγματοποίηση όλων των κα-
θημερινών συναλλαγών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ανασχεδιασμός των υπηρε-
σιών winbank web και mobile banking, έχει σαν βα-

σικό στόχο να προσφέρει στους πελάτες μια σύγχρονη 
τραπεζική εμπειρία που τους επιτρέπει να έχουν πε-
ρισσότερο ελεύθερο χρόνο στην καθημερινότητά τους 
και να γνωρίζουν ταυτόχρονα ότι οι συναλλαγές τους 
έχουν πραγματοποιηθεί με ασφάλεια μέσα από τα ψη-
φιακά κανάλια εξυπηρέτησης.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εντάξει τη γνώμη των πε-
λατών της για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εξυπηρέτη-
σης μέσα από τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, σε 
πολλαπλά σημεία σχεδιασμού των υπηρεσιών αυτών, 
τόσο μέσα από την επικοινωνία με τους πελάτες μέσα 
από το κανάλι εξυπηρέτησης (contact center) όσο και 
μέσω έρευνας ικανοποίησης πελατών που διενεργεί-
ται περιοδικά.

Απόρροια του οργανωμένου αυτού πλαισίου που η 
Τράπεζα Πειραιώς έχει υιοθετήσει είναι το γεγονός ότι 
τόσο ο αριθμός των χρηστών/ πελατών των υπηρε-
σιών winbank web και mobile banking έχει αυξηθεί 
σημαντικά, όσο και η συχνότητα που τις χρησιμοποι-
ούν. Όπως αναφέρουν στελέχη της τράπεζας, οι πε-
λάτες που γράφτηκαν στην υπηρεσία winbank web 
banking αυξήθηκαν κατά 57% το 2017, χρησιμοποι-
ώντας την υπηρεσία κατά μέσο όρο 1 φορά κάθε 3 
ημέρες. Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για 
τη νέα winbank mobile εφαρμογή, όπου ο πρόσφατος 
ανασχεδιασμός της, οδήγησε σε σημαντική αύξηση 
του αριθμού των χρηστών κατά 53% το 2017, ενώ η 
συχνότητα χρήσης της εφαρμογής στο smartphone 
ήταν κατά μέσο, 1 φορά κάθε 2 ημέρες.

Η Τράπεζα Πειραιώς σταθερή στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών εξυπηρέτησης μέσα από ψηφιακά κανάλια για τους 
πελάτες της, έχει ανασχεδιάσει τις υπηρεσίες  web και mobile banking ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες τεχνολο-
γικές εξελίξεις. Παράλληλα, παρέχει συνεχώς νέες λειτουργικότητες με επιπρόσθετη αξία στους πελάτες της.

«Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανασχεδιάσει τις υπηρεσίες web και mobile banking, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις»
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δημοφιλής μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25 έως 
34 ετών, καθώς 68% χρησιμοποιούν αυτή τη δυ-
νατότητα. Η χρήση της τραπεζικής μέσω διαδι-
κτύου έχει την τάση να αυξάνεται παράλληλα 
με το μορφωτικό επίπεδο του χρήστη: ενώ μόνο 
24% των ατόμων με χαμηλή μόρφωση χρησιμο-
ποιούν την ηλεκτρονική τραπεζική, 77% των α-
τόμων με υψηλή εκπαίδευση χρησιμοποιούν 
αυτή την υπηρεσία.

Μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., η τρα-
πεζική μέσω διαδικτύου είναι πιο συνηθισμένη 
στη Δανία (όπου 90% των ατόμων ηλικίας 16 
έως 74 ετών δήλωσαν ότι τη χρησιμοποιούν) 
και στις Κάτω Χώρες (89%), ακολουθούμενη 
από τις άλλες σκανδιναβικές χώρες, Φιλανδία 
(87%) και Σουηδία (86%).

Τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στη 
Βουλγαρία (5%) και στη Ρουμανία (7%). Λιγό-
τερο από 30% των ατόμων μεταξύ 16 και 74 ετών 
χρησιμοποιούν την τραπεζική μέσω διαδικτύου 
στην Ελλάδα (25%) και στην Κύπρο (28%).

Η οδηγία PSD2 και οι αλλαγές που 
έρχονται
Μεγάλες αλλαγές που θα επιταχύνουν τη μετά-
βαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον φέρνει στη 
λιανική τραπεζική η νέα κοινοτική οδηγία PSD2 
(Revised Payment Service Directive), που θα 
υιοθετηθεί σε ολόκληρη την Ε.Ε. μέσα στο 2018 
και φυσικά και στην Ελλάδα. Μέσω της νέας ο-
δηγίας θα καθιερωθούν δύο νέοι τύποι αδειών 

Η επιβολή των 
capital controls 
άνοιξε πιο γρήγορα 
τον δρόμο προς την 
ψηφιοποίηση, αλλά 
και τη χρήση νέων 
τεχνολογιών.

$

$

$

που θα χορηγούνται από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος: ιδρυμάτων εκκίνησης συναλλαγών και 
ιδρυμάτων πληροφόρησης λογαριασμών.

Με τον πρώτο τύπο, τρίτες εταιρείες θα δη-
μιουργούν online πλατφόρμες μέσω των οποίων 
οι πελάτες των τραπεζών θα μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα τους. Οι συναλ-
λασσόμενοι θα δίνουν εντολή στο τρίτο μέρος 
να ολοκληρώσει μια πληρωμή ή μια συναλλαγή 
με τη χρήση οποιουδήποτε καταθετικού τους 
λογαριασμού, ανεξάρτητα από την τράπεζα στην 
οποία τηρείται. Όπως αναφέρουν πηγές από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, «με τον τρόπο αυτόν οι 
καταθέτες γίνονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες 
των λογαριασμών τους, καθώς θα μπορούν να 
τους χρησιμοποιούν όπως και όποτε το επιθυ-
μούν, ακόμα και μέσω τρίτων και όχι αναγκα-
στικά μέσα από τα κανάλια των τραπεζών».

Ο δεύτερος τύπος ιδρυμάτων θα παρέχει υ-
πηρεσίες πληροφόρησης λογαριασμών. Μέσω 
μιας εφαρμογής ο συναλλασσόμενος θα μπο-
ρεί να έχει από μία πηγή ενημέρωση για όλα 
τα προϊόντα που διαθέτει, σε όλες τις τράπεζες. 
Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να βλέπει, π.χ., 
τα υπόλοιπα απ’ όλους τους λογαριασμούς του, 
σε οποιαδήποτε τράπεζα τηρούνται.

Ήδη μεγάλοι όμιλοι με όπλο το μεγάλο πε-
λατολόγιό τους και το πανελλαδικό τους δίκτυο 
προετοιμάζουν τη δραστηριοποίησή τους στον 
ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα με τη δη-
μιουργία ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, 

ενώ Credicom και Επενδυτική Τράπεζα, μέσω 
των τραπεζικών αδειών που διαθέτουν, θα απο-
τελέσουν το όχημα των μετόχων τους για διείσ-
δυση στην αγορά με ηλεκτρονικά κυρίως μέσα.

Εκτίμηση της αγοράς είναι ότι σε λίγα χρό-
νια το τοπίο που θα διαμορφωθεί στον κλάδο 
δεν θα θυμίζει σε τίποτα το σημερινό. Έτσι, 
οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, 
Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) 
θα δουν τους ανταγωνιστές τους να διεκδικούν 
μερίδια από την πίτα μιας αγοράς που μετα-
σχηματίζεται και ηλεκτρονικοποιείται με τα-
χείς ρυθμούς. Τόσο γρήγορους, που οι ειδικοί 
δεν αποκλείουν μέχρι το 2021 το 90% των συ-
ναλλαγών να γίνεται μέσω κινητών συσκευών.

Οι παραδοσιακοί όμιλοι έχουν ήδη αντιλη-
φθεί την επερχόμενη αλλαγή και δεν θέλουν να 
αφήσουν παραθυράκια για να παρεισδύσουν νέοι 
παίκτες που θα κλέψουν μερίδια, έτσι έχουν 
ξεκινήσει την υλοποίηση ενός προγράμματος 
επενδύσεων τριετίας, το ύψος του οποίου θα 
προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ.

Και αυτό γιατί γνωρίζουν καλά ότι παρά-
γοντες όπως η επιταχυνόμενη μετάβαση στη 
νέα ψηφιακή εποχή, οι νέες κοινοτικές οδη-
γίες προς την κατεύθυνση απελευθέρωσης της 
συγκεκριμένης αγοράς και το εμβρυακό ακόμη 
στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές στη χώρα μας έχουν ήδη προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον διεθνών ομίλων με ισχυρή 
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα.

Ήδη άλλωστε την εξασφάλιση άδειας λειτουρ-
γίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος επιδιώ-
κουν πολλοί ξένοι παίκτες, αλλά και Έλληνες, 
όπως η Cardlink, που ανήκει στον όμιλο Quest, 
τα στελέχη της οποίας έκαναν τις απαραίτητες 
συζητήσεις με την εγχώρια νομισματική αρχή.

Σχετική άδεια στην Ελλάδα διαθέτει αυτή 
τη στιγμή η Viva Payments, που δραστηριοποι-
είται εδώ και χρόνια στην αγορά του ψηφιακού 
πορτοφολιού, αλλά και η θυγατρική του ΟΠΑΠ 
Τώρα Wallet, η οποία ετοιμάζεται να εισέλθει 
στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών το αμέ-
σως επόμενο διάστημα.

Να σημειωθεί ότι ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού 
χρήματος δεν μπορεί να προσφέρει καταθετι-
κούς λογαριασμούς ή δανειακά προϊόντα. Έχει, 
ωστόσο, τη δυνατότητα, βάσει της άδειάς του, 
να διαθέτει ηλεκτρονικά πορτοφόλια τα οποία 
μπορούν να «φορτώνονται» με όλους τους τρό-
πους (μετρητά, χρέωση κάρτας, έμβασμα από 
άλλη τράπεζα) και στη συνέχεια να χρησιμο-
ποιούνται για online συναλλαγές.

Οι συγκεκριμένοι «κουμπαράδες» μπορούν 
να συνδεθούν με χρεωστικές ή προπληρωμέ-
νες κάρτες, τις οποίες ο κάτοχός τους έχει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όπου εκείνος 
επιθυμεί: στο διαδίκτυο, τηλεφωνικά ή απευ-
θείας σε POS επιχειρήσεων, για αγορές με φυ-
σική παρουσία.

Το πορτοφόλι, δηλαδή, λειτουργεί σαν ένας 
καταθετικός λογαριασμός, με τη μόνη διαφορά 
ότι απαγορεύεται στο ίδρυμα να προσφέρει ε-
πιτόκιο στον πελάτη του. Κατά τα άλλα, ο κατα-
θέτης μπορεί να μεταφέρει εκεί καταθέσεις του 
και να τις χρησιμοποιεί όπως ο ίδιος επιθυμεί. 
Από την άλλη πλευρά, το κανονιστικό πλαίσιο 
προβλέπει την κατ’ εξαίρεση παροχή πιστώσεων 
για συγκεκριμένο λόγο και χρονική διάρκεια.
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Η επόμενη τραπεζική εμπειρία

Στα νέα ηλεκτρονικά καταστήματα της Τρά-
πεζας Πειραιώς, μέσα σε ένα φιλικό πε-
ριβάλλον με τεχνολογικές καινοτομίες, 
παρέχονται εύχρηστες και πρωτοποριακές 

υπηρεσίες για όλους, οι οποίες καλύπτουν τις εξει-
δικευμένες ανάγκες τραπεζικής εξυπηρέτησης τόσο 
των ιδιωτών όσο και των ελεύθερων επαγγελματι-
ών & επιχειρήσεων. 

Στα e-branch έχει δημιουργηθεί μια σύγχρονη 
εμπειρία εξυπηρέτησης προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Οι 
πελάτες, ανεξαρτήτως ηλικίας και βαθμού εξοι-
κείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες, μπορούν 
να εξυπηρετηθούν  άμεσα και ταυτόχρονα να εκ-
παιδευτούν σε μία νέα αντίληψη για τις τραπεζικές 
συναλλαγές. Υπό αυτό το πρίσμα, μόνο τυχαίο δεν 
είναι το γεγονός ότι τα e-branch έχουν σημαντική 
απήχηση ακόμα και σε μεγαλύτερους σε ηλικία 
πελάτες.

Τα καταστήματα e-branch βρίσκονται στις περιο-
χές Αμπελοκήπων, Γλυφάδας, Χαλανδρίου και στο 
εκ πτωτικό χωριό McArthurGlen, ενώ λειτουργούν 
τις καθημερινές με διευρυμένο ωράριο, καθώς και 
το Σάββατο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του ωραρίου λειτουργίας των e-branches, 
υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό όπου οι πελάτες 
μπορούν να απευθυνθούν ώστε να ενημερωθούν 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να εκπαιδευτούν 
στη χρήση των μηχανημάτων & ψηφιακών υπηρε-
σιών της τράπεζας και να βοηθηθούν σε κάθε τους 
συναλλαγή.
Μερικές από τις πρωτοποριακές υπηρεσίες του e-
branch είναι:
•  Ο «Ταμίας από απόσταση», όπου ο πελάτης μπορεί 

να εκτελέσει, μέσω video κλήσης με έμπειρο ταμία 
της τράπεζας, τουλάχιστον το 90% των προσφερό-

μενων συναλλαγών ενός κανονικού ταμείου, με 
την ίδια ευκολία και απλότητα

•  Άμεση έκδοση και παραλαβή prepaid gift card από 
το ειδικό μηχάνημα.

•  Απομακρυσμένη εγγραφή στην υπηρεσία ηλε-
κτρονικής τραπεζικής.

•  Χρήση των διαθέσιμων, στο κατάστημα, ηλεκτρο-
νικών συσκευών (PC & tablets) για γνωριμία και 
εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 
Τράπεζας (digital corner)

•  Γνωριμία με προϊόντα και υπηρεσίες των διαφό-
ρων συνεργατών της Τράπεζας (exhibition area)

•  Πραγματοποίηση συναντήσεων για παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών στον ειδικό χώρο του 
meeting room

•  Πραγματοποίηση συναλλαγών ATM & EasyPay 
24/7, σε εσωτερικό κλειστό χώρο

Επιπλέον των παραπάνω, για τις επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελματίες προσφέρονται:
•  Κατάθεση επιταγών μέσω της υπηρεσίας «Ταμίας 

από απόσταση»
•  Καταμέτρηση μεγάλου πλήθους χαρτονομισμά-

των/ κερμάτων και κατάθεση σε λογαριασμό με 
άμεση διαθεσιμότητα

Επίσης, στα e-branch διατίθενται πρωτοπορι-
ακές υπηρεσίες για τρεις κατηγορίες πολιτών 
ΑμεΑ:
•  Για άτομα με πρόβλημα όρασης, εκτέλεση συναλ-

λαγών ταμείου χωρίς την ανάγκη παράστασης και 
συνυπογραφής δύο μαρτύρων  

•  Για άτομα με πρόβλημα ακοής, δυνατότητα εξυ-
πηρέτησης στη νοηματική γλώσσα για συναλλαγές 
ταμείου

•  Για άτομα με κινητικά προβλήματα, εύκολη προ-
σβασιμότητα στο κατάστημα και στον «Ταμία από 
απόσταση»

Όπως αναφέρουν στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, 
η ανταπόκριση των πελατών είναι εντυπωσιακή, 
καθώς περισσότεροι από 37.000 πελάτες κάθε μήνα 
πραγματοποιούν πάνω από 32.000 συναλλαγές στα 
e-branch, αξιοποιώντας και το διευρυμένο ωράριο 
που προσφέρουν. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία «Ταμίας από 
απόσταση» είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους ηλικι-
ωμένους πελάτες – ένας στους τρεις χρήστες είναι 
άνω των 60 ετών – βοηθώντας σε μεγάλο βαθμό 
προς την ψηφιακή τους εκπαίδευση.
Ως αναγνώριση των πρωτοποριακών της υπη-
ρεσιών, η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε την ιδιαίτερα 
σημαντική διάκριση για το νέου τύπου κατάστημα 
e-branch «Highly Commended: Piraeus Bank 
- Remote cashier» στην κατηγορία «Best Use of 
IT in Retail Banking», στην τελετή απονομής των 
Banking Technology Awards που διεξήχθησαν 
στο Λονδίνο.

Το κατάστημα της νέας εποχής, απο την Τράπεζα Πειραιώς

«Στα e-branch παρέχονται 
πρωτοποριακές υπηρεσίες 
που καλύπτουν τις εξειδι-
κευμένες ανάγκες τόσο των 
ιδιωτών, όσο και των ελεύ-
θερων επαγγελματιών & 
επι χειρήσεων»
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Κατανάλωση, επικοινωνία παντού, 
διαχείριση κινδύνων, διαχείριση 
στόλου, αλλά και απλές καθηµε-
ρινές λύσεις, είναι η ολοένα αυξα-
νόµενη συνεισφορά της τεχνολο-

γίας σε έναν πολύ απαιτητικό κλάδο, ο οποίος είναι 
ίσως ο µοναδικός που µας δίνει ακόµη παγκόσµιες 
πρωτιές: τη ναυτιλία. Με την εξάρτηση της ναυτι-
λίας από την τεχνολογία να αυξάνεται, αλλά και τις 
απαιτήσεις της επίσης, η εν λόγω αγορά παρουσι-
άζει προκλήσεις και ευκαιρίες.

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι, αν και παραδο-
σιακός κλάδος, «βλέπει» πολυετή θέµατα να λύνο-
νται από τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Ειδικότερα, 
οι εξελίξεις της ψηφιοποίησης (digitalization) και οι 
πολλαπλές εφαρµογές της έχουν εισβάλει σε όλο το 
φάσµα της λειτουργίας των θαλάσσιων µεταφορών, 
προκαλώντας κυριολεκτικά «επανάσταση» στην κα-
θηµερινότητα της λειτουργίας του πλοίου, των ναυ-
τικών, των λιµανιών και των ναυτιλιακών γραφείων.

Με τη χρήση της τεχνολογίας, πλέον τα µέρη του 
πλοίου, όπως στην αυτοκινητοβιοµηχανία, µπορούν 
να αναπαραχθούν µε ευκολία µε την τρισδιάστατη 
εκτύπωση (3D Printing) που αλλάζει την τεχνική 
εκτύπωσης µετάλλων. Άρα, πλέον, µε την τεχνική 
εκτύπωσης µετάλλων µπορούν να κατασκευαστούν 
πλοία µε εκτύπωση, αλλάζοντας τα φορτία και τα 
καύσιµά τους.

Επιπρόσθετα, µε την τηλεµατική, αλλά και τις 
υπηρεσίες cloud, αρχίζει να διαφαίνεται η στιγµή 
που τα πλοία θα είναι αυτόνοµα και θα λειτουργούν 
εξ αποστάσεως µε remote control.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική startup που το 
80% της απέκτησε ο Όµιλος Olympia συµφερόντων 
Πάνου Γερµανού, η METIS Cyberspace Technology 
SA, έχει αναπτύξει µια παγκόσµια ναυτιλιακή πα-
τέντα ελέγχου και «σκαναρίσµατος» των πλοίων. 
Μια πατέντα κατοχυρωµένη, που µέσω ενός ειδι-
κού «µαύρου κουτιού» πάνω στο πλοίο επιτρέπει 
στη ναυτιλιακή εταιρεία να έχει πλήρη άποψη για 
όλα όσα λαµβάνουν χώρα στο ταξίδι του εκάστοτε 
βαποριού της, αδιάκοπα, επί 24ωρο, όλο το έτος, σε 
οποιαδήποτε θάλασσα του πλανήτη.

Η METIS (Maritime Efficiency Through 

Intelligent Systems) ανέπτυξε το METIS WIC 
(Wireless Intelligent Collector), µια έξυπνη συ-
σκευή µε επαρκή ισχύ επεξεργασίας για τη συλλογή 
και ανάλυση αναλογικών και ψηφιακών σηµάτων, 
και µεταδίδει τα αποτελέσµατα µέσω ενός ισχυρού 
ασύρµατου δικτύου. Παρακολουθεί, µετράει, διαγι-
γνώσκει και συµβουλεύει για διάφορες πτυχές της 
διαχείρισης επιδόσεων των πλοίων.

Και αν αυτά φαίνονται σενάρια µιας άλλης, ε-
περχόµενης εποχής, ας παραθέσουµε τα συµπερά-
σµατα του Συµβουλίου Υπουργών Μεταφορών, που 
υιοθέτησε τη ∆ιακήρυξη της Valletta επί προεδρίας 
Μάλτας (29/03/2017), που είναι χαρακτηριστικά: «Το 
Συµβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προ-
τείνει µία κατάλληλη συνέχεια στην αναθεώρηση της 
Οδηγίας περί Reporting Formalities, συµπεριλαµ-
βανοµένης της εισαγωγής ενός ηλεκτρονικού εγγρά-
φου e-manifest σε ένα εναρµονισµένο περιβάλλον 
ευρωπαϊκού single window, µε στόχο τη δηµιουρ-
γία ευρωπαϊκού ναυτιλιακού χώρου χωρίς σύνορα.

»Το Συµβούλιο τονίζει την ανάγκη προώθησης 
της αρχής της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής 
εξακρίβωσης των πιστοποιητικών πλοίων και ναυ-
τικών σε διεθνές επίπεδο και ενθαρρύνει την ηλε-
κτρονική διαθεσιµότητα των πιστοποιητικών. Το 
Συµβούλιο αναγνωρίζει τη σηµασία ανταλλαγής 
δεδοµένων και της πρόσβασης σε αυτά όλων των 
µερών, µε στόχο τη βελτιστοποίηση των αλυσίδων 
logistics και υιοθετεί τις πρωτοβουλίες της δηµιουρ-
γίας smart ports, καθώς και ενός Digital Transport 
and Logistics Forum.

»Το Συµβούλιο σηµειώνει τη δυναµική της αυ-
τοµατοποίησης που συµπληρώνει την ψηφιοποί-
ηση, µειώνει την κατανάλωση καυσίµων, αυξάνει 
την αποδοτικότητα και βελτιώνει τη ροή φορτίων 
στα logistics. Συνεπώς, τονίζει τη σηµασία της πε-
ραιτέρω ανάπτυξης ψηφιοποιηµένων λύσεων και 
αναπτυγµένης ναυτιλιακής τεχνολογίας».

Από την πλευρά της, η Ένωση Ευρωπαϊκών Ε-
φοπλιστικών Ενώσεων, στο υπόµνηµα «Setting Sail 
for 2017» για το έτος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας 2017, 
τονίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες που συνδέο-
νται µε τον κατάπλου πλοίων είναι απαρχαιωµένες, 
άχρηστες και επαναλαµβανόµενες κατά την προσέγ-

γιση από κράτος-µέλος σε κράτος-µέλος όσον αφορά 
τα πιστοποιητικά πλοίου και ναυτικών. Χρειάζεται 
ένα ευρωπαϊκό single window και η κατάθεση α-
ναφοράς (reporting) στις διοικητικές αρχές, καθώς 
και η κατάθεση εναρµονισµένου ηλεκτρονικού ναυ-
λωτικού φορτίου (cargo manifest).

Η Ηµερίδα της Ψηφιοποίησης των Μεταφορών 
(Digital Transport Days) στο Ταλίν της Εσθονίας 
υιοθέτησε ∆ιακήρυξη για την Ψηφιοποίηση στις 
Μεταφορές (Digital Transport Declaration), απαι-
τώντας: α) υψηλότερα επίπεδα προστασίας δεδοµέ-
νων µέσω του Ευρωπαϊκού Κανονισµού Προστα-
σίας General Data (GDPR), β) µεγαλύτερη συνει-
δητοποίηση των κινδύνων από τις επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, γ) επενδύσεις για εκπαίδευση προς 
απόκτηση των νέων δεξιοτήτων της ψηφιοποίησης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη το πρώτο αυτόνοµο 
εµπορικό φορτηγό πλοίο παγκοσµίως ναυπηγείται 
από δύο νορβηγικές εταιρείες για το 2020 και στη 
Μεγάλη Βρετανία ήδη νηολογήθηκε το πρώτο µη ε-
πανδρωµένο αυτόνοµο πλοίο βοηθητικών υπηρεσιών.

Το internet στα πλοία εισάγεται σταδιακά για 
την προσέλκυση ναυτικών, καθιστώντας την καθη-
µερινότητά τους πιο ευχάριστη, παρέχοντας άµεση 
επαφή µε τους οικείους τους. Ωστόσο, η αυξηµένη 
χρήση της ψηφιοποίησης εκθέτει σηµαντικές πλη-
ροφορίες σε χάκερ, που µπορούν να ελέγξουν τα 
στοιχεία GPS και να εντοπίσουν την ακριβή θέση 
του πλοίου και την ύπαρξη πολύτιµου φορτίου.

Τέλος, η αγορά της ναυτιλίας είναι πολύ «ευ-
αίσθητη» σε θέµατα ασφάλειας, ενώ πολλές φορές 
δεν πρόκειται απλώς για πολιτική της εκάστοτε ε-
ταιρείας αλλά και για θέµα κανονιστικής συµµόρ-
φωσης µε βάση διεθνείς ντιρεκτίβες.

Με όλα αυτά, ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η δη-
µιουργία του Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτο-
µίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη που εγκρίθηκε από 
το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής. Το έργο, που 
θα χρηµατοδοτηθεί µε 1.800.000 ευρώ από ίδιους 
πόρους της Περιφέρειας Αττικής, φιλοδοξεί να κι-
νητοποιήσει νέους επιστήµονες και επιχειρηµατίες 
στον τοµέα της γαλάζιας οικονοµίας, να αναπτύξει 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να αξιοποιήσει τις 
νέες τεχνολογίες.

Τεχνολογική 
επανάσταση 
εν πλω

Με την εξάρτηση 
της ναυτιλίας από 
την τεχνολογία να 
αυξάνεται, αλλά και 
τις απαιτήσεις της 
επίσης, η εν λόγω 
αγορά παρουσιάζει 
προκλήσεις και 
ευκαιρίες.



Την ολοκλήρωση του European Aviation Network (EAN), του 
δικτύου που θα παρέχει ευρυζωνικό internet σε πτήσεις πάνω 
από την Ευρώπη, ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη 
Τύπου, η Deutsche Telekom και ο Inmarsat,  μαζί  με 

τη Nokia, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρήση των smartphones και άλλων 
φορητών συσκευών στα αεροπλάνα, για εκατομμύρια επιβάτες πτήσεων 
πάνω από την Ευρώπη. Η εμπορική διάθεση του EAN θα ξεκινήσει μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο του 2018, αλλάζοντας τα δεδομένα στην αεροπορική 
αγορά και τους πελάτες της. 

Το EAN είναι το πρώτο στον κόσμο ενοποιημένο δίκτυο, που συνδυά-
ζει τη δορυφορική τεχνολογία S-band και συμπληρωματικά την επίγεια τε-
χνολογία LTE και αποτελείται από 300 σταθμούς βάσης στο σύνολο των 
28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοκλήρωση του δικτύου 
των σταθμών βάσης ακολούθησε την επιτυχή εκτόξευση του δορυφόρου 
του Inmarsat το περασμένο καλοκαίρι, ο οποίος έκτοτε έχει δοκιμαστεί 
εκτενώς και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του 2017.

Η υπηρεσία δοκιμάστηκε σε αρκετές πτήσεις επιβεβαιώνοντας ότι η 
πραγματική απόδοση του EAN ανταποκρίνεται στον σχεδιαστικό στόχο, 
επιτυγχάνοντας ασύγκριτα χαμηλή χρονική καθυστέρηση (latency), μι-
κρότερη από 100 ms.

Ο όμιλος International Airlines Group (IAG), στον οποίο ανήκουν  
αεροπορικές εταιρείες, όπως η British Airways, η Iberia, η Aer Lingus 
και η Vueling, είναι ο πιλοτικός πελάτης της νέας υπηρεσίας και έχει ήδη  
ξεκινήσει την εγκατάσταση του εξοπλισμού του EAN σε αεροσκάφη. 

Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ:  
Πύλη μεταξύ διαστήματος-εδάφους για το ΕΑΝ
Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη του δικτύου ΕΑΝ,  
καθώς επιλέχθηκε από τον  Inmarsat ώστε να αναλάβει την εγκατάσταση 
και λειτουργία της επίγειας δορυφορικής υποδομής του νέου δικτύου. 
Ο δορυφορικός σταθμός, που εγκαταστάθηκε στο Κέντρο Δορυφορικών 
Επικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στην Νεμέα, αποτελεί  το σημείο δια-

σύνδεσης με τον δορυφόρο του Inmarsat. Ο δορυφόρος επικοινωνεί με 
τον τερματικό εξοπλισμό των αεροσκαφών (OBE) και εξασφαλίζει την α-
διάλειπτη παροχή υπηρεσιών Internet. 

Από την COSMOTE η κάλυψη του εναέριου χώρου  
της Ελλάδας
Όσον αφορά στην υλοποίηση του επίγειου δικτύου του European Aviation 
Network, η COSMOTE ανέλαβε την κάλυψη του εναέριου χώρου της Ελ-
λάδας. Παρά τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του έργου, με δεδομένο ότι η χώρα 
μας καλύπτεται κατά 2/3 από θάλασσα, η COSMOTE προχώρησε σε ει-
δικό σχεδιασμό και εγκατέστησε σταθμούς βάσης προηγμένης τεχνολο-
γίας με ακτίνα κάλυψης 150 χιλιομέτρων στην ηπειρωτική και τη νησιω-
τική Ελλάδα, καλύπτοντας -νωρίτερα από το προγραμματισμένο χρονο-
διάγραμμα- το σύνολο του ελληνικού εναέριου χώρου. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EAN: 
www.europeanaviationnetwork.com

Mobile internet 
στα αεροπλάνα στην Ευρώπη 
Έτοιμο το πρώτο πανευρωπαϊκό 
δίκτυο (European Aviation Network).

Από τον Όμιλο 
ΟΤΕ η επίγεια 
δορυφορική 
υποδομή για το 
ΕΑΝ

Η εμπορική διάθεση θα γίνει το πρώτο εξάμηνο 
του 2018.
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Π
ερισσότερο από το 1/3 των Ελ-
λήνων πραγµατοποιεί online 
αγορές µε τζίρο που αγγίζει 
τα 5 δισ. ευρώ, δείχνοντας µε 
έναν µοναδικό τρόπο ότι η 
τεχνολογία έχει µπει για τα 

καλά στη ζωή µας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την τε-
λευταία διαθέσιµη έρευνα για το ηλεκτρονικό εµπό-
ριο B2C στην Ελλάδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρο-
νικού Εµπορίου (ELTRUN) του Οικονοµικού Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών, υπάρχουν περισσότερες από 
700 επιχειρήσεις µε ψηφιακό κανάλι πώλησης, το 
λεγόµενο e-shop, ενώ το 25% των συνολικών ψηφι-
ακών αγορών γίνεται σε εταιρείες του εξωτερικού.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, έχουµε ακόµη φόβους 
που εκφράζονται από το υψηλό ποσοστό αντικα-
ταβολής, καθώς, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, α-
γοράζουµε ολοένα και περισσότερο online αγαθά 
και υπηρεσίες αλλά πληρώνουµε offline, καθώς η 
πληρωµή µε αντικαταβολή επιλέγεται για το 70% 
των συναλλαγών, ποσοστό που αν και υποχώρησε 
µετά την επιβολή των capital controls, εντούτοις 
συνεχίζει να αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό πα-
νευρωπαϊκά.

Το υψηλό ποσοστό της αντικαταβολής στην Ελ-
λάδα συνδέεται µε τον φόβο των καταναλωτών για 
θέµατα ασφάλειας και διαφύλαξης προσωπικών δε-
δοµένων (διαδικτυακή απάτη), καθώς και µε την α-
νησυχία για το προϊόν που τελικά θα παραλάβουν 
(ποιότητα, δυνατότητα επιστροφής ή αλλαγής κ.ά.). 
Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες καταναλωτές γίνονται 
όλο και πιο τολµηροί όσον αφορά τα είδη που α-
γοράζουν, επιλέγοντας ακόµη και έπιπλα από ηλε-
κτρονικά καταστήµατα.

Υπενθυµίζεται επίσης ότι προκειµένου να υ-
ποστηρίξει την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών επι-
χειρήσεων, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου (GRECA) προχώρησε στη θεσµοθέτηση 
του Σήµατος Αξιοπιστίας για το Ελληνικό Ηλεκτρο-
νικό Εµπόριο, το οποίο χορηγείται σε όσες εται-

ρείες πληρούν 120 κριτήρια πιστότητας και ποιό-
τητας. Ήδη 70 επιχειρήσεις (από τα 300 µέλη του 
συνδέσµου) έχουν πιστοποιηθεί, ενώ προχωρά η 
διαδικασία ώστε τα πιστοποιηµένα µέλη να ανέλ-
θουν σε 100.

Οι Έλληνες αγοράζουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες 
κατά 83%, διαµονή σε καταλύµατα κατά 72%, 67% 
εξαρτήµατα και εξοπλισµό, 66% εισιτήρια και 59% 
έτοιµο φαγητό, ενώ σηµαντικό είναι και το ποσο-
στό αγοράς βιβλίων, στο 49%.

Την ίδια ώρα αυξανόµενος βαίνει ο τζίρος του 
ηλεκτρονικού εµπορίου παγκοσµίως, µε την τάση 
να παραµένει ανοδική τουλάχιστον έως το 2021. 
Το 2017 το παγκόσµιο ηλεκτρονικό εµπόριο συ-
νέχισε την αυξητική του πορεία, καθώς οι online 
πωλήσεις εκτιµάται ότι αυξήθηκαν κατά 24,8% σε 
σχέση µε το 2016, υπερβαίνοντας τα 2,3 τρισ. δολά-
ρια. Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιοποίησε το 
eMarketer, το 2017, για πρώτη φορά, οι πωλήσεις 
ηλεκτρονικού εµπορίου αντιπροσώπευαν το 1/10 
των συνολικών λιανικών πωλήσεων παγκοσµίως 
(10,1%). Μάλιστα, έως το 2021 οι online πωλήσεις 
αναµένεται να διαµορφωθούν σε 4,479 τρισ. δολά-
ρια και να αντιπροσωπεύουν το 16% του συνολικού 
τζίρου του λιανικού εµπορίου.

Συνολικά, οι λιανικές πωλήσεις υπολογίζεται 
ότι αυξήθηκαν, σε διεθνές επίπεδο, κατά 5,8% το 
2017 σε σχέση µε έναν χρόνο νωρίτερα, φτάνο-
ντας τα 22,737 τρισ. δολάρια, κυρίως λόγω των πολύ 
καλών επιδόσεων της αγοράς της Κίνας. Οι ηλεκτρο-
νικές πωλήσεις υπολογίζεται ότι «έτρεξαν» στη δι-
άρκεια του 2017 µε τετραπλάσιο ρυθµό ανάπτυξης 
σε σχέση µε την πορεία του λιανεµπορίου παγκο-
σµίως (23,2%).

Η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρονικού εµπο-
ρίου, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του eMarketer, 
θα παραµείνει σε διψήφιο ποσοστό καθ’ όλη την 
περίοδο των προβλέψεων (έως το 2021). Από την 
ίδια ανάλυση προκύπτει ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ ει-
σέφεραν το 2017 1,584 τρισ. δολάρια στον παγκό-

σµιο τζίρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, αντιπρο-
σωπεύοντας το 69,1% του παγκόσµιου ηλεκτρονι-
κού εµπορίου.

Πάντως, να σηµειωθεί ότι το eMarketer έχει χα-
µηλώσει τον πήχη των εκτιµήσεών του για την πο-
ρεία των ηλεκτρονικών αγορών την περίοδο 2017-
2021, κυρίως λόγω των χαµηλών συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών των άλλων νοµισµάτων σε σχέση µε το 
αµερικανικό δολάριο.

Μobile commerce
Ανοδικός είναι ο ρυθµός ανάπτυξης και των ηλε-
κτρονικών πωλήσεων που πραγµατοποιούνται µέσω 
φορητών συσκευών (mobile commerce). Για το 
2017 το mobile commerce αντιπροσώπευε πάνω 
από το 70% των πωλήσεων ηλεκτρονικού εµπορίου 
τόσο στην Κίνα όσο και στην Ινδία και το 59% στη 
Νότια Κορέα. Στη Γερµανία, στο Ηνωµένο Βασί-
λειο και στις ΗΠΑ το mobile commerce αντιπρο-
σώπευε τουλάχιστον το 1/3 των συνολικών πωλή-
σεων ηλεκτρονικού εµπορίου λιανικής.

Συνολικά, το 2017 οι ηλεκτρονικές αγορές µέσω 
φορητών συσκευών ανήλθαν σε 1,357 τρισ. δολά-
ρια, που αντιστοιχεί στο 58,9% των ηλεκτρονικών 
αγορών, µια σηµαντική αύξηση έναντι του 40,2% 
που ήταν η συµµετοχή του mobile commerce στο 
σύνολο το 2015.

Σύµφωνα µε την ανάλυση του eMarketer, η 
πλειονότητα των νέων ψηφιακών αγοραστών ολο-
κληρώνει τώρα τις συναλλαγές µέσω κινητών συ-
σκευών και ειδικότερα µέσω smartphones. «Καθώς 
αυτό το κοινό γίνεται όλο και πιο ώριµο ψηφιακά, 
η συχνότητα των αγορών και το ύψος των δαπανών 
µέσω mobile commerce θα αυξάνονται» σηµειώ-
νουν οι αναλυτές.

∆εν είναι τυχαίο ότι σχεδόν σε όλες τις περιο-
χές του πλανήτη οι ηλεκτρονικές αγορές µέσω φο-
ρητών συσκευών αυξήθηκαν το 2017: στην Ασία-Ει-
ρηνικό το ποσοστό αυξήθηκε από 70,3% το 2016 
σε 76,1% το 2017, ενώ στη ∆υτική Ευρώπη ενισχύ-

Ψήφος ε�πιστοσύνης στην τεχνολογία 
για αγορές παντού
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

θηκε από 31,3% σε 35,4% την ίδια περίοδο.
Ένθερµοι οπαδοί των διαδικτυακών αγορών, αλλά από 

καταστήµατα λιανικής έξω από τη χώρα διαµονής τους, α-
ναδεικνύονται οι Ευρωπαίοι. Ήδη επτά στους δέκα Ευρω-
παίους διαδικτυακούς πελάτες αγόρασαν αντικείµενα από 
λιανεµπόρους έξω από τη χώρα διαµονής τους, κυρίως λόγω 
των καλύτερων τιµών και αναζήτησης µίας συγκεκριµένης 
µάρκας ή προϊόντος. Σύµφωνα µε τη µελέτη που πραγµα-
τοποίησε η UPS το 2017 («Ο παλµός του Ευρωπαίου δια-
δικτυακού καταναλωτή»), το γεγονός αυτό δείχνει αφενός 
ότι υπάρχουν ευκαιρίες σύνδεσης για τους λιανεµπόρους 
µε πελάτες από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και α-
φετέρου ότι οι λιανέµποροι πρέπει, επίσης, να παρέχουν 
ένα εξατοµικευµένο, ευρύ φάσµα υπηρεσιών για να αντα-
ποκρίνονται στις προσδοκίες των διαδικτυακών αγοραστών.

Η µελέτη διαπίστωσε ότι τα κορυφαία κριτήρια κατά 
την αγορά από λιανεµπόρους άλλης χώρας περιλαµβάνουν: 
ασφάλεια πληρωµών (75%), ξεκάθαρη αναφορά στο συνο-
λικό κόστος της παραγγελίας συµπεριλαµβανοµένων των 
δασµών και των τελών (72%), σαφή πολιτική επιστροφής 
(63%), τιµές στο νόµισµα του αγοραστή (63%) και ταχύ-
τητα παράδοσης (62%).

Η µελέτη της UPS διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν όλοι 
(96%) οι Ευρωπαίοι αγοραστές που χρησιµοποιούν το δια-
δίκτυο αγόρασαν από πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου. 
Από αυτούς, 67% αναφέρουν τις καλύτερες τιµές ως τον λόγο 
για να πραγµατοποιήσουν µια αγορά σε παρόµοιου είδους 
πλατφόρµες αντί απευθείας από τον λιανέµπορο, ενώ το 
43% παραθέτει ως λόγο τις ευρύτερες επιλογές προϊόντων 
σε οποιαδήποτε δεδοµένη κατηγορία.
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Το Mobile Word Congress (MWC) είναι ένα από τα σηµαντικότερα και µεγαλύτερα συνέδρια – 
εκθέσεις στην παγκόσµια αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη 
της Ισπανίας. Κάθε χρόνο το MWC συγκεντρώνει στις εγκαταστάσεις του την αφρόκρεµα του 
κλάδου παγκοσµίως, µε τους εκθέτες προϊόντων αιχµής να ξεπερνούν τους 2.300 και τους 
επισκέπτες να αγγίζουν τους 108.000 από 208 χώρες.

Η… ναυµαχία του Mobile World Congress 2018

GREECE SCALES UP | #GREECEMWC18

Πιστή στο καθιερωµένο ραντεβού του Mobile World Congress θα παραµείνει για 6η συνεχή χρονιά και η Ελλάδα, δίνοντας για ακόµα µια φορά το στίγµα της µέσα από ένα ευρύτατο 
πλαίσιο συνεργειών. Η φετινή ελληνική παρουσία στην κορυφαία αυτή εκδήλωση θα είναι µάλιστα αναβαθµισµένη µε δύο εθνικά περίπτερα, ένα στον κεντρικό χώρο της έκθεσης και 
ένα στον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων Four Years from Now (4YFN), στα οποία καλούνται να συµµετέχουν όλοι οι συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων από τον χώρο της ψηφιακής 

τεχνολογίας και επικοινωνίας, αλλά και τα συναφή ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, καθώς και οι δοµές υποστήριξης της startup επιχειρηµατικότητας.
Η ελληνική συµµετοχή συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Enterprise Greece και τον ΣΕΚΕΕ, µε την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, του Corallia και της ΕΕΚΤ, στο 

πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων για τον κλάδο της τεχνολογίας και περιλαµβάνει τη συµµετοχή στις µεγαλύτερες 
διεθνείς εκδηλώσεις. Κυριότερες από αυτές είναι οι: CeBIT, IoT World Congress, Game Connection, Aerospace Show, κλαδικές εκθέσεις Ναυτιλιακής Τεχνολογίας, Αγροδιατροφής κ.ά. 
Επιπλέον, η ελληνική συµµετοχή τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και της ΓΓΕΤ, ενώ έχει τη χορηγική υποστήριξη της SAMSUNG και της EUROBANK.

ASUS
Στην επίσηµη ανακοίνωση της νέας σειράς «Zenfone 5» 
σχεδιάζει να προχωρήσει η ASUS σε εκδήλωση που θα λάβει 
χώρα στις 27 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη. Στην πρόσκληση 
που έχει σταλεί στους δηµοσιογράφους η ταϊβανέζικη 
εταιρεία, πέραν του αριθµού του επερχόµενου µοντέλου, 
δεν αποκαλύπτει περισσότερα στοιχεία για τα προϊόντα που 
αναµένεται να παρουσιάσει. Πληροφορίες, ωστόσο, κάνουν 
λόγο για την παρουσίαση ενός «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου 
µεσαίας κατηγορίας µε λειτουργικό σύστηµα «Android 8.0 
Oreo», το οποίο µάλιστα θα είναι διαθέσιµο και σε διάφορες 
εκδόσεις.

MEIZU
Αν και η MEIZU έχει ήδη δροµολογήσει την ανακοίνωση της 
ανανεωµένης σειράς «Ε3» λίγες ηµέρες µετά τη λήξη του 

  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ*

Τ
ις «ναυαρχίδες» τους στα βαθιά… νερά του φετινού 
Mobile World Congress στη Βαρκελώνη ετοιµάζονται 
να ρίξουν οι κολοσσοί της κινητής τηλεφωνίας 
παγκοσµίως, µε τις οποίες ευελπιστούν να αυξήσουν 
το µερίδιό τους στην αγορά αυτού του ανταγωνιστικού 

βιοµηχανικού κλάδου της τεχνολογίας για το 2018.
Οι Samsung, Huawei, Sony, Asus, Meizu, ZTE, Xiaomi, 

LG, Ulefone, είναι ορισµένες µόνο από τις εκατοντάδες 
κατασκευάστριες εταιρείες τεχνολογικών προϊόντων που 
θα συµµετάσχουν για ακόµα µια χρόνια στη µεγαλύτερη 
έκθεση κινητής τηλεφωνίας στον κόσµο, όπου αναµένεται να 
παρουσιάσουν τις «έξυπνες» φορητές συσκευές επικοινωνίας 
του αύριο.

Ωστόσο, το Mobile World Congress (MWC) του GSMA, που 
θα πραγµατοποιηθεί από 26 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου, 
δεν είναι µόνο µια έκθεση παρουσίασης νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών αλλά ένας χώρος συνάντησης νέων επιχειρηµατιών 
και στελεχών που εκπροσωπούν παρόχους κινητής τηλεφωνίας, 
κατασκευαστές συσκευών, προµηθευτές τεχνολογικού 
εξοπλισµού, απ’ όλα τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη της γης.

Η έκθεση το 2017 συγκέντρωσε περισσότερους από 2.300 
εκθέτες, περισσότερες από 400 εταιρείες παρόχους, µε πάνω 
από 10.000 εκπροσώπους, ενώ οι συµµετέχοντες άγγιξαν 
τους 108.000 από 208 χώρες του πλανήτη. Οι επισκέπτες του 
MWC18 θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν το µέλλον της 
κινητής τηλεφωνίας και των εφαρµογών, καθώς οι κορυφαίες 
εταιρείες δίνουν µια αποκλειστική πρώτη µατιά στις τελευταίες 
καινοτοµίες.

*Ο Παναγιώτης Μαυραγάνης ειναι δηµοσιογράφος, blogger & Viralbpm CEO

φετινού MWC, η κινεζική εταιρεία αναµέ νεται να αποκαλύψει 
περισσότερες πληροφορίες για το έξυπνο κινητό τηλέφωνο 
«Μ15», το οποίο χαρακτηρίζεται ως η «ναυαρχίδα» του 
τεχνολογικού κολοσσού για το 2018. 

SAMSUNG
Τα «αποκαλυπτήρια» των Galaxy S9 και Galaxy S9+ θα 
πραγµατοποιήσει η Samsung σε ειδική εκδήλωση που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου, δηλαδή µία ηµέρα 
πριν από την επίσηµη έναρξη του φετινού MWC. Σύµφωνα 
µε τις προσκλήσεις που έχουν σταλεί και φέρουν τίτλο 
«The Camera. Reimagined», η Samsung εκτιµάται ότι θα 
παρουσιάσει αυτά τα δύο ανανεωµένα µοντέλα µε νέας γενιάς 
κάµερες, τα οποία οι συµµετέχοντες στην έκθεση θα έχουν την 
ευκαιρία να δοκιµάσουν στο περίπτερο του νοτιοκορεάτικου 
κολοσσού.

ASUS MEIZU
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HUAWEI
Το «παρών» στο φετινό MWC θα δώσει και η κορυφαία 
κατασκευάστρια εταιρεία «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων 
και τάµπλετ ΗUAWEI, η οποία έχει κάνει ήδη γνωστό ότι δεν 
πρόκειται να παρουσιάσει τις πολυαναµενόµενες εκδόσεις του 
smartphone «P20» στη Βαρκελώνη, αλλά σε ειδική εκδήλωση 
που θα λάβει χώρα στις 27 Μαρτίου στο Παρίσι. ∆εδοµένης, 
ωστόσο, της ραγδαίας ανάπτυξης του κορεάτικου κολοσσού 
στην παγκόσµια αγορά, τεχνολογικοί αναλυτές εκτιµούν ότι 
η HUAWEI θα προχωρήσει είτε στην παρουσίαση ενός νέου 
mediapad και ενός smartwatch είτε στην ανακοίνωση του 
συστήµατος πληρωµών «Huawei Pay» στην Ευρώπη.

ΖΤΕ
Την «τιµητική» της στο MWC της Βαρκελώνης θα έχει φέτος και 
η ΖΤΕ, καθώς η κινεζική εταιρεία θα παρουσιάσει το µεσαίας 
κατηγορίας µοντέλο «Blade V9». Πρόκειται για το πρώτο full 
display µοντέλο της ΖΤΕ µε πλήρη IPS-LCD οθόνη 5.7 ιντσών, 
αναλογίας 18:9 και ανάλυσης 2.160x1.080 pixels, ενώ εκτιµάται 
ότι το λογισµικό που θα αξιοποιεί η συσκευή θα είναι αυτό του 
Android 8.0 Oreo της Google.

ΧΙΑΟΜΙ
Η  κινεζική εταιρεία XIAOMI δεν θα παρουσιάσει τελικά κάποια 
καινούργια συσκευή στο MWC της Βαρκελώνης. Σύµφωνα µε τις 
φήµες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου όλο αυτό το διάστηµα, 
η ΧΙΑΟΜΙ αναµενόταν να λανσάρει είτε το µοντέλο «Mi Mix 2S» 
είτε την επερχόµενη «ναυαρχίδα» της «Mi 7». ∆υστυχώς, όµως, 
καµία από αυτές τις πληροφορίες δεν επιβεβαιώνεται, καθώς τα 
στελέχη του κινεζικού κολοσσού ετοιµάζονται πυρετωδώς για 
την είσοδο της ΧΙΑΟΜΙ στις αγορές, µε εγγυήτριες τράπεζες στο 
IPO τη Morgan Stanley, την Goldman Sachs, την Credit Suisse 
και την Deutsche Bank και εκτίµηση αξιολόγησης που µπορεί 
και να φτάσει τα 100 δισ. δολάρια. 

SONY
Μπορεί η πρόσκληση για την επίσηµη εκδήλωση της SONY στο 
MWC18 στις 26 Φεβρουαρίου να µη φανερώνει τίποτα σχετικά 
µε την παρουσίαση ενός νέου «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου, 
ωστόσο ειδικοί αναλυτές εκτιµούν ότι η ιαπωνική εταιρεία θα 
παρουσιάσει τουλάχιστον τρία νέα µοντέλα Xperia. Μεταξύ 
αυτών και το «Xperia XZ2», χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί 
ή απορριφθεί η παρουσίαση για κάποια από τις δύο αυτές 
συσκευές.

ULEFONE
Εντυπωσιακή εκτιµάται ότι θα είναι και η παρουσία ακόµα µιας 
κινεζικής εταιρείας, της ULEFONE, η οποία θα παρουσιάσει το 
«T2 Pro» µε πλήρη οθόνη 19:9 και τον επερχόµενο –και πολλά 
υποσχόµενο– οκταπύρηνο επεξεργαστή Helio P70 της ταϊβανέζικης 
MediaTek. Η ULEFONE δεν έχει µοιραστεί άλλες προδιαγραφές 
για το νέο της smartphone, αλλά υπόσχεται να αποκαλύψει πολλά 
εντυπωσιακά χαρακτηριστικά στο περίπτερό της.

ALCATEL
Τρεις νέες σειρές κινητών τηλεφώνων, τις 1, 3 και 5, που θα 
διαθέτουν οθόνες µε αναλογία πλευρών 18:9, θα παρουσιάσει 
η ALCATEL στο MWC. Μία από αυτές τις συσκευές είναι 
και το Alcatel 3V, το οποίο θα κυκλοφορήσει µε οθόνη 6,0 
ιντσών, ανάλυσης 2160x1080 pixels και µε τετραπύρηνο 
επεξεργαστή της ταϊβανέζικης MediaTek. Ωστόσο, δεν έχει 
γίνει γνωστό ποια έκδοση Android θα διαθέτει.

LG
Μεταξύ των εταιρειών που δεν θα παρουσιάσουν τη συσκευή 
που εκτιµάται ότι θα είναι η «ναυαρχίδα» τους για το 2018 είναι 
και η LG, η οποία δεν θα προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του 
µοντέλου µε φηµολογούµενη ονοµασία «G7» στη Βαρκελώνη. 
Σύµφωνα µε στελέχη της εταιρείας, ωστόσο, το γεγονός 
αυτό δεν σηµαίνει ότι η LG θα πάει µε άδεια χέρια στη φετινή 
MWC, καθώς η νοτιοκορεάτικη εταιρεία είναι πολύ πιθανό να 
παρουσιάσει µια αναβαθµισµένη έκδοση του LG V30 και νέες 
χρωµατικές επιλογές για το LG G6.

HUAWEI

SONY

LG

ULEFONE

XIAOMI

ALCATEL

ZTE
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