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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η σημαντική συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς στη δημιουργία μιας θετικής 
εμπειρίας στον Πολίτη που συναλλάσσεται με το Δημόσιο, αντίστοιχη με 
αυτή που ο ίδιος λαμβάνει σήμερα ως Πελάτης της Τράπεζας.
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Η Τράπεζα Πειραιώς, δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής 
εξυπηρέτησης και των ηλεκτρονικών πληρωμών από τον Ιανουάριο του 2000, 
προσφέροντας ένα πλήθος από καινοτόμες υπηρεσίες, τόσο στους ιδιώτες 
πελάτες της όσο και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς του 
Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Tομέα, κατέχοντας ηγετική θέση στη συ-
γκεκριμένη αγορά.

Στα τέλη του 2009, η Τράπεζα δημιούργησε έναν 
εξειδικευμένο τομέα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, ανταποκρινόμενη στις προσταγές 
των καιρών για προαγωγή των ολοκληρωμένων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος 
στους πολίτες. Ο τομέας αυτός, έχει σα στόχο την 
καλλιέργεια και προώθηση πρωτοπόρων υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τόσο για τους πελάτες 
της Τράπεζας όσο και για όλους τους Έλληνες 
πολίτες, ενώ για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με               
κρατικούς και θεσμικούς φορείς, καθώς και ακα-
δημαϊκά ιδρύματα, μελετώντας και προτείνοντας 
ολοκληρωμένες λύσεις και βελτιστοποιήσεις δια-
δικασιών ή αλλαγής πολιτικών.

Συμμεριζόμενοι το κάλεσμα της Ενωμένης Ευρώπης, 
που κάνει λόγο για συνεργασία του κράτους με 
φορείς του ιδιωτικού τομέα για την προαγωγή των 
υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου 
να παρέχονται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες 
καινοτόμες, ευέλικτες και προσωποποιημένες 
υπηρεσίες1, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει σήμερα μια 
σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών με την αξιοποίηση 
των οποίων οι κρατικοί φορείς μπορούν να ολοκλη- 
ρώσουν τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης ή να ανασχεδιάσουν τις 
υφιστάμενες, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των 
υπηρεσιών αυτών με επίκεντρο την εξυπηρέτηση 
των πολιτών και τη θέσπιση του διαδικτύου σαν πλατφόρμα διαφάνειας και 
ενεργής συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια διοίκηση. 

Διαδικασίες αυτοματοποιημένες, προσβάσιμες από πολλαπλά κανάλια (διαδίκτυο,
ΚΕΠ, γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών,  
τηλεφωνική εξυπηρέτηση, κινητό τηλέφωνο), με τον πολίτη να ταυτοποιείται 
ηλεκτρονικά με απλό τρόπο, αποκτώντας πρόσβαση στο σύνολο των πλη-
ροφοριών και υπηρεσιών που επιθυμεί, αποτελούν μέρος του οράματος αυτού.

1Διακήρυξη της Υπουργικής Συνάντησης Κορυφής για την Η.Δ.Malmο, Σουηδία, 18 Νοεμβρίου 
2009 (http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/conferences/
malmo_2009/press/ministerial-declaration-on-egovernment.pdf)
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Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σήμερα είναι διαθέσιμες σε όλους τους φορείς 
που έχουν συναλλαγές με πολίτες, χωρίζονται σε δύο ευρείες κατηγορίες: τις 
υπηρεσίες πληρωμών στα κανάλια εισπράξεων του φορέα και τις υπηρεσίες 
πληρωμών για λογαριασμό του φορέα, στα κανάλια εισπράξεων της Τρά-
πεζας. Επιπρόσθετα, παρέχονται και εξειδικευμένες υπηρεσίες ειδικά για 
τους φορείς του Δημοσίου, όπως είναι η έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων, 
λύσεις ηλεκτρονικού εισιτηρίου και άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές που 
περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές.
 

Υπηρεσίες Πληρωμών στα Κανάλια Εισπράξεων του Φορέα

Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της «οικογένειας» υπηρεσιών Πειραιώς Paycenter, 
προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους οργανισμούς και φορείς να παρέχουν 
υπηρεσίες πληρωμών στο δικτυακό τόπο τους, εξυπηρετώντας τους πολίτες 
24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Η ίδια τεχνολογική υποδομή 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών μέσω 
τηλεφώνου και fax, αλλά και με αποστολή μαζικού αρχείου χρεώσεων από το 
φορέα προς την Τράπεζα.

Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης, χρη- 
σιμοποιώντας τη χρεωστική, πιστω- 
τική ή προπληρωμένη κάρτα του, 
μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα, εκπλη- 
ρώνοντας τις υποχρεώσεις του προς 
το φορέα. Συγχρόνως ο φορέας ανα-
βαθμίζει την προσφερόμενη υπηρεσία 
σε υπηρεσία ηλεκτρονικής δια- 
κυβέρνησης 4ου επιπέδου2 (εκτέ-
λεση συναλλαγών), καλύπτοντας μια 
από τις απαιτήσεις για γενικότερη ανα-           
βάθμιση των προσφερόμενων ηλεκτρο- 
νικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

2Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών Η.Δ., “The User Challenge Benchmark-
ing The Supply Of Online Public Services”, από την Capgemini για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Γενική Διεύθυνση για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Media, Σεπ. 2007
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Γιατί υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών Πειραιώς Paycenter

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών Πειραιώς Paycenter κα-
λύπτουν απόλυτα τις εξειδικευμένες ανάγκες των οργανισμών του 
Δημοσίου, καθώς δεν απαιτείται εκ μέρους του φορέα η ανάπτυξη 
ασφαλών υποδομών για τη διαχείριση πληροφοριών πιστωτικών 
καρτών των πολιτών, αφού το σύνολο των πληροφοριών αυτών 
διαχειρίζεται από τις ασφαλείς υποδομές της Τράπεζας Πειραιώς 
που συλλειτουργούν με τις υποδομές του φορέα. 

Παράλληλα, ο φορέας έχει πλήρη ενημέρωση για τις εκτελεσθείσες 
συναλλαγές και τους υπόχρεους που αυτές αφορούν μέσω δια-
φόρων τρόπων, όπως η ανταλλαγή αρχείων και η ενημέρωση 
σε πραγματικό χρόνο μέσω web services, αλλά κυριότερα μέσω 
ασφαλούς πρόσβασης στο διαχειριστικό εργαλείο από τις αρμόδιες 
οικονομικές υπηρεσίες του φορέα. 

Επιπλέον, ορισμένοι φορείς επιθυμούν να δέχονται πληρωμές μέσω 
τηλεφώνου ή fax. Μέσω μιας ασφαλούς ιστοσελίδας (VirtualPOS) 
την οποία μπορείτε να επισκευθείτε από οποιονδήποτε υπολογιστή    
–και χρησιμοποιώντας τους ειδικούς κωδικούς πρόσβασης– μπορείτε 
να διεκπεραιώσετε πληρωμές εξ’ αποστάσεως για λογαριασμό 
των πολιτών, εισάγοντας τα στοιχεία της πιστωτικής, χρεωστικής 
ή προπληρωμένης κάρτας τους, λαμβάνοντας την ίδια στιγμή την 
αντίστοιχη έγκριση.

Eπαναλαμβανόμενες πληρωμές και υπηρεσίες DIASDEBIT

Ειδικά για περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων πληρωμών, η Τράπεζα Πειραιώς 
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αποστολής αρχείου μαζικών συναλλαγών με 
πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες. 

Τέτοιες λύσεις καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες Δημοτικών Επιχειρήσεων 
και άλλων φορέων με επαναλαμβανόμενες πληρωμές, συμβάλλοντας σημαντικά 
στη διευκόλυνση των πολιτών αλλά και στην εμπρόθεσμη και ταχύτερη είσπραξη 
των σχετικών οφειλών. 

Τέλος, η Τράπεζα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών του διατραπεζικού 
συστήματος μαζικών εισπράξεων DIASDEBIT (εντολές άμεσης χρέωσης και 
εντολές πληρωμής). Μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών οι πολίτες–πληρωτές 
μπορούν να εξυπηρετούνται από το σύνολο των Τραπεζών που ανήκουν στο 
Διατραπεζικό Σύστημα, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά ή φυσικά κανάλια, ενώ την 
ίδια στιγμή ο φορέας διατηρεί τη μονοσήμαντη συνεργασία του με την Τράπεζα 
Πειραιώς.
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Υπηρεσίες Πληρωμών στα Κανάλια Εισπράξεων της Τράπεζας

Συνδυαστικά με τις παραπάνω δυνατότητες και ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες κάθε πελάτη μας από το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Tομέα, η 
Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα είσπραξης οφειλών από πολίτες – 
πληρωτές, αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά ή φυσικά κανάλια εξυπηρέτησης 
της Τράπεζας.

Σημαντικό πλεονέκτημα και ισχυρός παράγοντας διαφοροποίησης των συ-
γκεκριμένων υπηρεσιών easypay –όπως αυτές ονομάζονται– είναι ότι δεν 
προϋποθέτουν ο πολίτης να είναι πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς.

Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας www.easypay.gr, κάθε πολίτης μπορεί να 
εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς το φορέα, χρησιμοποιώντας την πιστωτική 
/χρεωστική /προπληρωμένη κάρτα του. Αντίστοιχη υπηρεσία προσφέρεται για 
όλους τους πολίτες και μέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
της Τράπεζας Πειραιώς στο τηλέφωνο 18 28 38 ή 210 32 88 000.

Την ίδια στιγμή, για όσους είναι πελάτες 
και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τρα-          
πεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, προ-
σφέρεται επιπλέον η δυνατότητα πλη-
ρωμής με χρέωση του τραπεζικού τους 
λογαριασμού. 

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι εισπράξεις, 
πιστώνονται απευθείας στο λογαριασμό 
του φορέα, ενώ εξουσιοδοτημένος υπάλ-
ληλος μπορεί να λαμβάνει ειδοποίηση 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κά- 
θε πληρωμή ή τις πληρωμές της ημέρας. 
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Μηχανήματα Αυτόματων Συναλλαγών easypay

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με πολλούς φορείς του 
Δημόσιου αλλά και του Iδιωτικού Tομέα, έχει εγκαταστήσει σε 
χώρους που εξυπηρετούν το κοινό (δικαστήρια, καταστήματα 
λιανικής – supermarket, εκπαιδευτικά ιδρύματα, νομαρχίες κ.ά.), 
Μηχανήματα Αυτόματων Συναλλαγών easypay τα οποία 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος εισάγοντας 
μετρητά για την οφειλή του, η οποία έχει βεβαιωθεί είτε μέσω 
εισαγωγής κωδικού πληρωμής ή μέσω ανάγνωσης κατάλληλου 
γραμμικού κωδικού. Εν συνεχεία, μπορεί να λάβει αποδεικτικό 
εξόφλησης, εφόσον το μηχάνημα διαθέτει τη δυνατότητα επιτόπου 
καταμέτρησης. Αντίστοιχα μηχανήματα υπάρχουν εγκατεστημένα και 
σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας.

Σε πιο εξειδικευμένα σενάρια χρήσης, τα ίδια μηχανήματα μπορούν 
να εκδώσουν ειδικά παράβολα, τα οποία ο ενδιαφερόμενος 
μπορεί να καταθέσει στο φορέα ως αποδεικτικά καταβολής ενός 
συγκεκριμένου χρηματικού αντιτίμου. 

Με αντίστοιχο τρόπο, εξυπηρετούνται σήμερα και πολλοί οργανισμοί, 
οι οποίοι διαθέτουν στο κοινό εισιτήρια, μέσα από τα Μηχανήματα 
Αυτόματων Συναλλαγών easypay της Τράπεζας Πειραιώς.
 

Δυνατότητες Αυτοδιαχείρισης για τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων

Στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών και συντόμευσης του χρόνου 
εκτέλεσης των εργασιών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών, η 
Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει την εξειδικευμένη πλατφόρμα διαχείρισης 
Paycenter AdminTool, προσφέροντας ένα πλήθος λειτουργιών όπως:

• Συγκεκριμένες προσβάσεις και δικαιώματα χρήσης ανάλογα με τις αρμο-
διότητες και το ρόλο του κάθε διοικητικού παράγοντα, λογιστών κ.ά.

• Λεπτομερή παρουσίαση της κατάστασης των συναλλαγών των πολιτών με 
το φορέα

• Συγκεντρωτική παρουσίαση των συναλλαγών από όλα τα ηλεκτρονικά 
κανάλια

• Εύκολος αντιλογισμός συναλλαγών με ένα «κλικ» (ακύρωση, επιστροφή 
ποσού)

• Πρόσβαση σε αναλυτικές αναφορές σχετικά με τα έσοδα – εισπράξεις
• Σύνδεση με την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
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Η υιοθέτηση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους πολίτες, 
προϋποθέτει την εμπιστοσύνη τους και την πεποίθηση εκ μέρους τους ότι οι 
συναλλαγές με τους φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Tομέα 
εκτελούνται με ασφάλεια για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επιπλέον, οι φορείς 
οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τους ίδιους αλλά και 
για τους πολίτες που επιλέγουν τα ηλεκτρονικά κανάλια για να διεκπεραιώσουν 
τις υποθέσεις τους.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι πρωτοπόρος στην υιοθέτηση νέων προτύπων 
ασφαλείας συναλλαγών στην πληρωμή με κάρτες, όπως το πρωτόκολλο 3D-
Secure που αποτελεί τη βάση μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχονται από τη 
MasterCard και τη Visa διεθνώς (Verified by Visa & MasterCard Secure 
Code), προστατεύοντας τα συναλλασσόμενα μέρη και ελαχιστοποιώντας την 
πιθανότητα κακόβουλης χρέωσης του φορέα.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς 
αξιοποιεί εξελιγμένα συστήματα 
ανίχνευσης και αποτροπής απάτης 
στις πληρωμές με κάρτες, έχει κα-
θιερώσει την υποχρεωτική χρήση 
του προτύπου SSL 128 για την 
ασφαλή μεταφορά δεδομένων, 
διαθέτει υπηρεσίες εξυπηρέτησης 
έτοιμες να απαντήσουν στα ερω- 
τήματά σας 24 ώρες το 24 ώρο             
και προσφέρει πληθώρα «ειδο-
ποιήσεων» (μέσω e-mail, sms ή 
/και τηλεφωνήματος) σύμφωνα 
με τις ανάγκες σας σχετικά με τις 
συναλλαγές που σας αφορούν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
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Πάνω από 1.500 Επιχειρήσεις και Οργανισμοί μάς εμπιστεύονται

Περισσότερες από 1.500 Ελληνικές Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί του 
Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Tομέα αξιοποιούν σήμερα τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες μας, εξυπηρετώντας χιλιάδες πολίτες και πελάτες τους καθημερινά: 

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Αεροπορικές Επιχειρήσεις

Επιμελητήρια

Σταθερή Τηλεφωνία

Πάροχοι Διαδικτυακών Υπηρεσιών

Τουριστικά Γραφεία

Εταιρίες Ενοικίασης Σκαφών

Σύλλογοι – Ενώσεις – Σωματεία

Αυτοκινητόδρομοι – Διόδια

Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών

Εταιρίες Διοργάνωσης Συνεδρίων

Ηλεκτρονικός /Ηλεκτρικός Εξοπλισμός

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις

Κινητή Τηλεφωνία

Ασφαλιστικές Εταιρίες

Καταλύματα

Εκδόσεις – Περιοδικά – Εφημερίδες

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Supermarket

Ηλεκτρονικές Αγορές (eMarketplace)

Λιανικό Εμπόριο

Εταιρίες Ενοικίασης Αυτοκινήτων
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ & ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει επιπλέον μια σειρά εξειδικευμένων και 
εξελιγμένων λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ολοκληρώνοντας το    
φάσμα των υπηρεσιών της προς φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου 
Δημοσίου Τομέα:

• eΠαράβολα
• Κωδικοί πληρωμών
• Υπηρεσίες πιστοποίησης και ταυτοποίησης χρηστών
• Προπληρωμένες – επαναφορτιζόμενες κάρτες
• eΤicketing
• Λύσεις ηλεκτρονικής πληρωμής κλήσεων 
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Οι διακρίσεις της Τράπεζας Πειραιώς στο χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής 
από το 2000 είναι συνεχείς σε ελληνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο 
επίπεδο, με βραβεύσεις από κλαδικούς οργανισμούς και τον ειδικό τύπο. 

H υπηρεσία easypay της Τράπεζας Πειραιώς κέρδισε το 2005 
την πρώτη θέση στην κατηγορία «Best Payments Achieve-
ment», στα βραβεία «The European Banking Technology 
Awards» που διοργανώνει το διεθνούς κύρους περιοδικό 
Banking Technology. 
Η βράβευση αποτελεί την καλύτερη αναγνώριση των καινο-
τόμων υπηρεσιών μας και των υψηλών προτύπων ποιότητας 
που έχουμε θεσπίσει, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Η winbank, η Hλεκτρονική Tραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς, 
αποδεικνύοντας την πρωτοπορία της και την προσήλωση στην 
ικανοποίηση των πελατών της, είναι η πρώτη ηλεκτρονική 
τραπεζική στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 
το 2004. Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 της winbank 
επιβραβεύει τη διαρκή πρωτοπορία της Τράπεζας Πειραιώς, 
ενώ αποτελεί ισχυρό εχέγγυο αξιοπιστίας και ποιότητας 
για όλους τους οργανισμούς και φορείς που αξιοποιούν τις 
υπηρεσίες μας. 

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ιδρυτικό μέλος του Greek 
Interoperability Council, μίας πρωτοβουλίας οργανισμών και 
επιχειρήσεων για την προώθηση της διαλειτουργικότητας 
και της συνεργατικής προσέγγισης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στο 
επιχειρείν. Μέλη του Council είναι σήμερα επιχειρήσεις από διάφορους 
χώρους δραστηριότητας καθώς και σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ενώ η δράση υποστηρίζεται και συντονίζεται από το Greek Interoperability 
Centre (http://www.iocenter.eu/).

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ



Η Τράπεζα Πειραιώς
σάς καλωσορίζει στην εποχή
της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης!

Αµερικής 4, 105 64 Aθήνα, τηλ. :  210 33 35 000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ900

KATAΣTHMATA
σε όλη την Eλλάδα και στο εξωτερικό σε:
Αίγυπτο, Aλβανία, Bουλγαρία, Κύπρο,

 Ουκρανία, Pουµανία, Σερβία και
Λονδίνο, Nέα Yόρκη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
winbank internet banking
phone & mobile banking

www.piraeusbank.gr
18 28 38
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