Προτάσεις προς την πολιτεία για τις ηλεκτρονικές πληρωμές
Η βασική άποψη που επικράτησε κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων ήταν
ότι η Πολιτεία έχει να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και
υιοθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών. Για το λόγο αυτό ο όγκος των
προτάσεων της ομάδας εργασίας αφορά κυρίως την Πολιτεία και τις ενέργειες στις
οποίες οφείλει να προβεί εφόσον επιθυμεί να προωθήσει τις ηλεκτρονικές πληρωμές
στην Ελλάδα.


Διεκπεραίωση των συναλλαγών με το δημόσιο μέσω ηλεκτρονικών
συστημάτων. Με την εφαρμογή του Taxis η Πολιτεία έδειξε ότι διαθέτει και
την τεχνογνωσία αλλά κυρίως την βούληση να μεταφέρει ένα σημαντικό όγκο
συναλλαγών με τους πολίτες στο διαδίκτυο όπου και διεκπεραιώνονται
ταχύτερα. Η συστηματική μεταφορά των πληρωμών προς το Δημόσιο σε
ηλεκτρονικά συστήματα θα δημιουργήσει αφενός ένα κρίσιμο όγκο χρηστών
που σταδιακά θα επεκτείνει τη χρήση των συστημάτων αυτών και για αγορές
καταναλωτικών αγαθών και αφετέρου θα άρει τους φόβους και την δυσπιστία
των χρηστών σχετικά με τα συστήματα αυτά.



Ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών. Ένα σημαντικό πρόβλημα
στην υιοθέτηση των συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών κυρίως από
καταναλωτές είναι η μεγάλη δυσπιστία που επιδεικνύουν σε ότι αφορά στην
ασφάλεια των συναλλαγών. Είναι απαραίτητη η συστηματική ενημέρωση των
καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ιδιαίτερα
σημαντική είναι επίσης και η ενημέρωση σε θέματα ασφαλείας αλλά και η
εκπαίδευση των καταναλωτών στην χρήση των συστημάτων αυτών και στην
τήρηση των κανόνων ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα
των συναλλαγών.



Ταχύτερη υιοθέτηση νομοθετημάτων. Αν και τα βασικότερα ευρωπαϊκά
νομοθετήματα σε θέματα ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν υιοθετηθεί από το
ελληνικό κράτος, είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί ο ρυθμός υιοθέτησης ώστε
να διαμορφωθεί σχετικά σύντομα ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει στο
σύνολο τους τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό η
έκδοση εξειδικευμένων κανονισμών από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να

δοθεί η απαραίτητη ώθηση τόσο στο ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και στις
ηλεκτρονικές πληρωμές στην χώρα μας


Ομαλοποίηση και εκσυγχρονισμός των συναλλακτικών ηθών: Ένα
σημαντικό εμπόδιο ιδιαίτερα στην υιοθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικών
πληρωμών
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συναλλακτικών ηθών που δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν αυτούσια στον
εικονικό κόσμο. Η Πολιτεία οφείλει να καλέσει τους αρμόδιους φορείς
(Επιμελητήρια, Τράπεζες, Συλλόγους) σε διαβούλευση προκειμένου να
χαραχθεί μια σταδιακή πορεία προς των εκσυγχρονισμό των συναλλακτικών
ηθών στο εμπόριο κατά τρόπο τέτοιο που να μην υπάρχουν εμπόδια στην
περαιτέρω ψηφιοποίηση τους.

