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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ηλεκτρονική επανάσταση
στις τραπεζικές συναλλαγές. Σχεδόν τα πάντα αγοράζονται και πωλούνται μέσω διαδικτύου
από ένα ρούχο μέχρι ένα αεροπλάνο. Φυσικά δεν θα έλειπαν από αυτές τις συναλλαγές οι
τράπεζες οι οποίες φυσικά προσφέρουν ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες τους μέσω
διαδικτύου.
Η Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) έχει προσελκύσει

την μεγάλη προσοχή

τραπεζιτών, άλλων οικονομικών παραγόντων, επιχειρηματιών, αναλυτών, αλλά και τύπου
σε όλον τον κόσμο. Κατά ένα μέρος αυτό οφείλεται στη γρήγορη και σημαντική ανάπτυξη
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και στο γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και
πληρωμές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του. Επίσης οφείλεται στη γνώμη πολλών
αναλυτών, σύμφωνα με την οποία, το e-banking θα επηρεάσει θετικά στην κερδοφορία και
στην ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
πελατών. Παρόλα αυτά, ο νέος αυτός τρόπος συναλλαγής δεν έχει διεισδύσει θεαματικά
στους καταναλωτές, προς το παρόν τουλάχιστον. Αρκετές επιφυλάξεις εκφράζονται τόσο
από τους καταναλωτές όσο και από τις τράπεζες, σε κάποιες περιπτώσεις.
Οι προοπτικές για το e-banking είναι αναμφισβήτητα μεγάλες, μόλις εξοικειωθεί πλήρως
το καταναλωτικό κοινό με τα νέα κανάλια επικοινωνίας.
Τι είναι όμως ηλεκτρονικες συναλλαγές?Από που και πως ξεκίνησαν?Πόσο ασφαλείς
ειναι?Πόσο εύκολα μπορούν να τις εμπιστευθούν οι καταναλωτές ?Σε τι οφείλεται η
ανάπτυξή τους? Πόσο χρήσιμες είναι.Ποια τα πλεονεκτήματα και

μειονεκτηματα

αυτων?Ποια ειναι η γνωμη των καταναλλωτων-πελατών για τις συναλλαγές αυτές?Είναι
κάποια ερωτηματα τα οποία θα αναλυθούν στην παρακάτω έρευνα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

1.1 Τι είναι ηλεκτρονικό εμπόριο;
Εισαγωγή
Στο πρόσφατο παρελθόν οι συναλλαγές και οι αγορές των καταναλωτών και αντίστοιχα
ο πωλήσεις των εμπόρων γίνονταν με καθαρά συμβατικά μέσα. Οι καταναλωτές
προκειμένου να αγοράσουν αυτό που επιθυμούσαν ή να δεχτούν μία υπηρεσία έπρεπε να
μεταβούν στην έδρα του προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών. Στις μέρες μας ο
τρόπος διεξαγωγής των συναλλαγών έχει αλλάξει ριζικά.
Ένας από τους νέους και τάχιστους τρόπους εξυπηρέτησης των καταναλωτών είναι το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό αλλά και στην
Ελλάδα με πιο αργούς όμως ρυθμούς.
Ενδεικτικό της καθυστερημένης ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα
είναι οι δύο υπουργικές αποφάσεις 3035/Β2-48.2001

και 7681/Β2-255.2001

που

προωθούν τη διενέργεια δοκιμαστικής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι αποφάσεις
αυτές είναι του 2001, χρονιά που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανθούσε το ηλεκτρονικό
εμπόριο. Αλλά και οι υπουργικές αποφάσεις 4708/2003, 36/2003 και 10220/Γ3-571/2004
που καταδεικνύουν το ίδιο πράγμα.

Σελίδα 6 από 94

1.2Ορισμός
Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά
μέσα βασίζεται δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο
αποτελεί έκφανση

των λεγόμενων

υπηρεσιών εξ αποστάσεως

(ΠΔ 39.2001)

.

Ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται
μέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων
μερών, δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή, οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται ακόμα και
σε διαφορετικές χώρες. Είναι οποιαδήποτε συναλλαγή που ενέχει διαδικτυακή δέσμευση
για

αγορά

η

πώληση

αγαθών

ή

υπηρεσιών.

Ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρούνται επίσης και οι συναλλαγές μέσω τηλεφώνου και
φαξ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται σε έμμεσο και άμεσο. Ο πρώτος όρος
χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για την ηλεκτρονική παραγγελία υλικών αγαθών που
μπορούν να παραδοθούν μόνο με παραδοσιακούς τρόπους όπως είναι το ταχυδρομείο.
Άμεσο είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο που περιλαμβάνει παραγγελία, πληρωμή και
παράδοση άυλων αγαθών και υπηρεσιών. Η πληρωμή των υπηρεσιών αυτών γίνεται είτε
με πιστωτικές κάρτες είτε με ηλεκτρονικό χρήμα με την αρωγή πάντα και τη σύμπραξη των
τραπεζών.
Πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη)
που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων
ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εμπορικών λειτουργιών και συναλλαγών χωρίς τη χρήση
χαρτιού,

συνήθως

μέσω δικτύων ηλεκτρονικών

υπολογιστών.

Πρόκειται για την

αγοραπωλησία αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
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1.3 Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές
γωνίες:
• Επιχειρήσεις: Ως εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του
αυτοματισμού των συναλλαγών και της ροής εργασιών.
• Υπηρεσίες: Ως μηχανισμός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία
προμηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη ταχύτητα
εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος.
• Απόσταση: Ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του
ΙπίθΓΠθί ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση.
• Επικοινωνία: Ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών,
και πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών
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1.4 Το ηλεκτρονικό εμπόριο σε πρακτικό επίπεδο, μπορεί να
πάρει πολλές ιιορ<ρές:
• Εσωτερικό

εμπόριο:

Στόχος

είναι

η

αποτελεσματικότερη

λειτουργία των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, ώστε να μπορεί
να προσφέρει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της.
Οι εφαρμογές του συνήθως εντάσσονται στη λειτουργία ενός
τοπικού δικτύου (ΙηίτθΠθΐ) και μπορούν να είναι: επικοινωνία μεταξύ
ομάδων

εργασίας,

ηλεκτρονική

δημοσίευση

(άμεση

διανομή

πληροφοριών) κτλ.
• Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (ΒϋβΙπθββ-ίο-ΒϋβΙπθββ - Β2Β): Το ηλεκτρονικό
εμπόριο επιτρέπει

σε επιχειρήσεις να

βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία,

απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, την ταχύτερη αποστολή των
προμηθειών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων. Επιπλέον
καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη την
εξυπηρέτηση πελατών. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές και
διανομείς καθώς και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών βελτιώνουν ακόμη
περισσότερο την αποτελεσματικότητα:

οι

ηλεκτρονικές πληρωμές περιορίζουν το

ανθρώπινο σφάλμα, αυξάνουν την ταχύτητα και μειώνουν το κόστος των συναλλαγών. Το
ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα αυξημένης πληροφόρησης σχετικά με τα
προσφερόμενα προϊόντα - είτε από τους προμηθευτές είτε από ενδιάμεσους οργανισμούς
που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.
• Λιανικές πωλήσεις - Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών
(ΒϋβΙπθββ-Ιο-ΟοπβϋηθΓ - Β20): Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού
εμπορίου. Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε
δικτυακούς κόμβους-καταστήματα, βλέπει, επιλέγει, αν επιθυμεί να αγοράσει είδη ένδυσης
μπορεί ενίοτε και να τα δοκιμάζει (μέσω ειδικών προγραμμάτων), ανακαλύπτει προϊόντα τα
οποία δεν θα μπορούσε να βρει εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιμές και τέλος αγοράζει.
Κι όλα αυτά χωρίς να βγει από το σπίτι του, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και κόπο.
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1.5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου
Δεκαετία του 1970
Εμφανίζονται τα συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς χρηματικών πόρων (EFT)
μεταξύ τραπεζών, που χρησιμοποιούν ασφαλή ιδιωτικά δίκτυα. Τα συστήματα EFT
αλλάζουν τη μορφή των αγορών.
Δεκαετία του 1980
Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική της
ανταλλαγής μηνυμάτων (συστήματα

EDI και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αποκτούν

σημαντική διάδοση. Πολλές δραστηριότητες, που παραδοσιακά διεκπεραιώνονταν με
βασικό μέσο το χαρτί, μπορούν πλέον να γίνουν ταχύτερα και με μικρότερο κόστος. Οι
συναλλαγές,

που

παλαιότερα

απαιτούσαν

έντυπα,

όπως

παραγγελίες

αγοράς,

συνοδευτικά έγγραφα και επιταγές πληρωμής, μπορούν να γίνουν κατά ένα μέρος ή στο
σύνολό τους ηλεκτρονικά - με δομημένο τρόπο χάρη στα συστήματα EDI ή μέσω του
ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου.

Τέλη της δεκαετίας του 1980 - αρχές της δεκαετίας του 1990
Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν μια νέα μορφή κοινωνικής επικοινωνίας, με
δυνατότητες

όπως

ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο

(e-mail),

ηλεκτρονική

διάσκεψη

(conferencing) και ηλεκτρονική συνομιλία (IRC), ομάδες συζήτησης (newsgroups, forums),
μεταφορά αρχείων (FTP) κτλ. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται φθηνότερη λόγω της
διεθνούς απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών.
Μέσα της δεκαετίας του 1990
Η εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) στο Internet και η επικράτηση των
προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα
τύπου Windows, προσφέρουν μεγάλη ευκολία χρήσης λύνοντας το πρόβλημα της
δημοσίευσης και της εύρεσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται
ένας πολύ φθηνότερος τρόπος για την πραγματοποίηση μεγάλου όγκου συναλλαγών, ενώ
συγχρόνως διευκολύνει την παράλληλη λειτουργία πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, επιτρέποντας σε μικρές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες, με
πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις.
Τέλη της δεκαετίας του 1990
Η καθιέρωση μεθόδων κρυπτογράφησης του περιεχομένου και εξακρίβωσης της
ταυτότητας του αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και η σχετική προσαρμογή
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της νομοθεσίας στους τομείς των εισαγωγών-εξαγωγών και των επικοινωνιών, καθιστούν
δυνατή την πραγματοποίηση ασφαλών διεθνών ηλεκτρονικών συναλλαγών.

1.6 Τεχνολογίες και τεχνολογικά πρότυπα για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Οι τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν είναι όλες νέες. Οι περισσότερες από
αυτές χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια από συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή
κλάδους. Αυτό που τους έδωσε την απαιτούμενη ώθηση και έκανε την αντιμετώπισή τους
ενιαία -κάτω από τη μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου- ήταν η αποδοχή διεθνών
προτύπων και η ανάγκη για νέες μορφές οργάνωσης και λειτουργικής διαχείρισης. Έτσι, οι
επιχειρήσεις θα μπορούσαν στο εξής να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες που επιβάλλονται
από τη διεθνοποίηση των αγορών, τις νέες καταναλωτικές αντιλήψεις και κοινωνικές
συνθήκες.

1.7 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI - Electronic Data Interchange
Δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70. Η EDI είναι μια κοινή δομή αρχείων
που σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέψει

σε

μεγάλους οργανισμούς να

μεταδίδουν

πληροφορίες μέσα από μεγάλα ιδιωτικά δίκτυα. Πρόκειται για την ηλεκτρονική ανταλλαγή
εμπορικών και διοικητικών δεδομένων από υπολογιστή σε υπολογιστή, με την ελάχιστη
παρέμβαση χειρόγραφων διαδικασιών. Τα δεδομένα αυτά είναι οργανωμένα σε αυτοτελή
μηνύματα (τιμολόγια, παραγγελίες, τιμοκατάλογοι, φορτωτικές κλπ.), το περιεχόμενο και η
δομή των οποίων καθορίζονται από κάποιο κοινώς αποδεκτό πρότυπο. Τα πρότυπα που
χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο προέρχονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών αναγκών των εμπορικών εταιριών.
Το πρότυπο αυτό είναι το EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and
Transportation).
Έξυπνες κάρτες (Smart Cards)
Οι "έξυπνες κάρτες” αποτελούν εξέλιξη των καρτών μαγνητικής λωρίδας (παθητικό
μέσο αποθήκευσης, τα περιεχόμενα του οποίου μπορούν να διαβαστούν και να
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αλλαχθούν). Οι έξυπνες κάρτες μπορούν να αποθηκεύσουν μεγάλη ποσότητα δεδομένων
και παρέχουν δυνατότητες κρυπτογράφησης και χειρισμού ηλεκτρονικών υπογραφών για
την ασφάλεια των περιεχομένων τους. Η ιδέα της έξυπνης κάρτας ξεκίνησε στη Γαλλία το
1974. Το 1975 τα δικαιώματα ανάπτυξης πέρασαν σε μεγάλες εταιρίες ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Η νέα αυτή τεχνολογία παρουσιάστηκε στο κοινό το 1981. Μια σειρά από
πιλοτικά σχέδια ξεκίνησε αμέσως, και το 1984 με μια συλλογική αξιολόγησή τους
εκδόθηκαν νέες ολοκληρωμένες προδιαγραφές.
Σήμερα επικρατεί η λανθασμένη εντύπωση ότι οι Smart Cards είναι τραπεζικές ή
πιστωτικές κάρτες,

με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται το μεγάλο εύρος των

δυνατοτήτων τους.

Η τεχνολογία των έξυπνων καρτών προσφέρει απεριόριστες

δυνατότητες χρήσης στη βιομηχανία, το εμπόριο και τη δημόσια διοίκηση.
Πιστοποίηση και ασφάλεια
Για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιμοποιούνται ευρέως τα
firewalls. Το firewall αποτελεί λογισμικό ή υλικό, που επιτρέπει μόνο στους εξωτερικούς
χρήστες που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, να προσπελάσουν το προστατευόμενο
δίκτυο. Ένα firewall επιτρέπει στους εσωτερικούς χρήστες να έχουν πλήρη πρόσβαση στις
παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να πιστοποιηθούν. Υπάρχουν
πολλοί τύποι firewalls, καθένας από τους οποίους παρέχει διαφορετικά επίπεδα
προστασίας. Ο συνηθέστερος τρόπος χρησιμοποίησης ενός firewall είναι η τοποθέτηση
ενός υπολογιστή ή δρομολογητή μεταξύ συγκεκριμένου δικτύου και του Internet, και η
παρακολούθηση όλης της κυκλοφορίας μεταξύ του εξωτερικού και του τοπικού δικτύου.
Η εμπιστευτική πληροφορία που διακινείται στο δίκτυο μπορεί να προστατευθεί με
κρυπτογράφηση και χρήση μυστικών κωδικών. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού εμπορίου
βασίζεται κατεξοχήν στην κρυπτογράφηση, δηλαδή στην κωδικοποίηση του μεταδιδόμενου
κειμένου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο με τη χρήση του
ειδικού κλειδιού αποκρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση συνοδεύεται πολλές φορές και
από την ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να
βεβαιωθεί για την ταυτότητα του πρώτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές:
Η εξάπλωση του e-banking είναι ραγδαία σε όλο τον κόσμο. Ειδικοί εκτιμούν ότι στο
μέλλον οι σύγχρονες τράπεζες θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μέσω των νέων
τεχνολογιών. Ενδεικτικά, στη Γερμανία το 42% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες
e-banking, στη Σουηδία το 28%, στη Βρετανία το 7%. Μάθετε περισσότερα για τις
ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές στην Ελλάδα μέσα από τα ειδικά αφιερώματα του goonline.gr ή πληροφορηθείτε για τις σχετικές υπηρεσίες των ελληνικών τραπεζών από τους
σχετικούς συνδέσμους που παρατίθενται.
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2.2 Ορισμός e-bankinq
Με τον όρο e-banking ή ηλεκτρονική τραπεζική περιγράφονται

όλες εκείνες οι

υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες μέσω του Διαδικτύου, χωρίς δηλαδή τη φυσική
παρουσία του πελάτη στο υποκατάστημα μιας τράπεζας. Εναλλακτικά θα μπορούσε να
οριστεί

η

ηλεκτρονική

τραπεζική

ως

την

αυτοματοποιημένη

παροχή

νέων

και

παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσης, απευθείας στους
πελάτες

μέσω ηλεκτρονικών,

αλληλεπιδραστικών

καναλιών επικοινωνίας.

Οι πιο

συνηθισμένες υπηρεσίες που παρέχονται online στα πλαίσια της ηλεκτρονικής τραπεζικής
αφορούν πληροφορίες σχετικά με λογαριασμούς, κινήσεις λογαριασμών, υπόλοιπα και
κινήσεις πιστωτικών καρτών, πληρωμές δόσεων δανείων, εξοφλήσεις κάθε είδους
λογαριασμών και πάγιων εντολών πληρωμής προς ΔΕΚΟ. Επιπλέον, διατίθενται και πιο
εξειδικευμένες

υπηρεσίες

όπως

real-time

χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου των μετοχών του πελάτη καθώς επίσης και
προσωπικές υπηρεσίες πελάτη όπως για παράδειγμα προσωπικά μηνύματα από την
τράπεζα, εκτύπωση αποδείξεων συναλλαγών και προσωπικές προσφορές.
2.3 Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (e-bankinq). H σημερινή εφαρμογή τους
στην Ελλάδα
Το e-banking (ή internet banking) υπόσχεται την επανάσταση στις τραπεζικές
συναλλαγές. "Μεταφέρει" την ίδια την τράπεζα στην οθόνη του υπολογιστή μέσω
Διαδικτύου, με άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, παρέχοντας τη
δυνατότητα διεκπεραίωσης συναλλαγών, παρακολούθησης της πορείας χαρτοφυλακίων,
εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ και πιστωτικών καρτών, καθώς και πλήθος άλλων
υπηρεσιών
Οι πελάτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) ωφελούνται σημαντικά από τη χρήση των
υπηρεσιών e-banking, καθώς τους παρέχεται η δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ένα
μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους με την τράπεζα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια 24
ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Για τις ΜΜΕ το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο,
καθώς περιορίζεται το κόστος λειτουργίας τους όσον αφορά σε λειτουργικά έξοδα,
προμήθειες και κινδύνους απώλειας χρήματος, ενώ παράλληλα εξοικονομείται πολύτιμος
χρόνος.
Με το e-banking οι τραπεζικές υπηρεσίες προσφέρονται ανά πάσα στιγμή, ο δε
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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 Intemet, γεγονός που από μόνο του
είναι ικανό να προσελκύσει σημαντική μερίδα καταναλωτών που αναζητούν προσφορές.

2.4 Οι βασικότερες υπηρεσίες που παρέχουν μέσω Internet οι ελληνικές τράπεζες
είναι οι εξής:
• Πληροφορίες υπολοίπων για τους τηρούμενους λογαριασμούς.
• Μεταφορές ποσών μεταξύ των τηρούμενων λογαριασμών του ιδίου νομίσματος.
• Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες κινήσεις των τηρούμενων λογαριασμών.
• Δυνατότητα έκδοσης και αποστολής παλαιότερων κινήσεων των τηρούμενων
λογαριασμών.
• Παραγγελία μπλοκ επιταγών.
• Δυνατότητα υποβολής αίτησης για ανάκληση επιταγών ή ολόκληρου του μπλοκ
επιταγών.
• Εντολές αγοραπωλησίας μετοχών.
• Ενημέρωση για την κίνηση των προσωπικών αμοιβαίων κεφαλαίων.
• Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εμβασμάτων.
• Αλλαγή του απορρήτου κωδικού PIN.
• Προσωπικά μηνύματα.
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα συστήματα πληρωμών είναι περισσότερο
ανεπτυγμένα και τυποποιημένα, ο προσανατολισμός των τραπεζών στρέφεται σταδιακά
στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (corporate sites), πεδίο στο
οποίο η γκάμα των επιλογών είναι ιδιαίτερα διευρυμένη.

2.5 Είδη Θ^βηΚίηα
Το e-banking χωρίζεται κυρίως σε τέσσερα είδη, λαμβάνοντας ως κριτήριο το μέσο
μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι τραπεζικές συναλλαγές. Τα είδη αυτά είναι:
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1. Internet banking (Τραπεζική μέσω διαδικτύου)
2. Phone banking (Τραπεζική μέσω τηλεφώνου)
3. Mobile banking (Τραπεζική μέσω κινητού)
4. ATM (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ)
Ανάλογα με το κανάλι που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών,
εντοπίζονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανά περίπτωση. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν
τον αριθμό των προσφερόμενων υπηρεσιών, το περιβάλλον χρήσης (user interface), τον
τρόπο πρόσβασης (authentication -authorization).

2.5.1 Internet Banking
Το internet banking πραγματοποιείται κατά βάση μέσω του διαδικτύου (internet).
Ένας χρήστης για να εκμεταλλευτεί τις υπηρεσίες του e-banking χρειάζεται απαραίτητα να
διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο internet. Συνήθως στις περισσότερες
των περιπτώσεων ο υπολογιστής και η σύνδεση αρκούν για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες.
Ωστόσο λόγω αναγκών αυξημένης ασφάλειας που διέπουν τις ηλεκτρονικές
τραπεζικές συναλλαγές, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται και προμήθεια επιπλέον
συσκευών ασφαλείας,

όπως για παράδειγμα,

tokens ή έξυπνοι αναγνώστες,

ή

εγκατάσταση ειδικού λογισμικού ασφαλείας όπως ψηφιακού πιστοποιητικού, τα οποία
παρέχουν οι Τράπεζες στους πελάτες τους.
Μέσω του Internet Banking, ο πελάτης μιας τράπεζας, έχει σχεδόν όλη την γκάμα
των τραπεζικών συναλλαγών και της πληροφόρησης που χρειάζεται, όπως Μεταφορές
Κεφαλαίων, Πληρωμές Δημοσίου, Πληρωμές Τρίτων Οργανισμών, Πληρωμές Πιστωτικών
Καρτών και Δανείων, Πάγιες Εντολές, Κινήσεις Λογαριασμών και Πιστωτικών Καρτών,
Παρακολούθηση συνολικού χαρτοφυλακίου, Statement Λογαριασμών, Μηνιαία statement
Πιστωτικών, Καρτών, και πολλές ακόμα ευκολίες.
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Οι Τράπεζες έχουν πλέον την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να προσωποποιούν
τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες, ανάλογα με την κατηγορία πελατών που αντιπροσωπεύει
ο χρήστης και με τον τρόπο αυτό υπάρχουν επιπρόσθετες δυνατότητες για εταιρικούς
χρήστες σε σχέση με ιδιώτες.
Μεγάλη γίνεται και στο θέμα ασφάλειας που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την
αξιοπιστία των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων. Άλλωστε η ασφάλεια είναι ο κύριος
ίσως παράγοντας αποτροπής χρήσης του internet banking από τους περισσότερους
πελάτες των τραπεζών. Ήδη έχουν γίνει μεγάλα βήματα από τις τράπεζες στη διαχείριση
και εξασφάλιση ασφαλών συναλλαγών από τους πελάτες τους.

2.5.2 Phone Banking
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω phone banking χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες:
• Αυτές που διεκπεραιώνονται από πράκτορες (agents) τηλεφωνικού κέντρου(^ίί
center), και
• Αυτές που διεκπεραιώνονται αυτόματα μέσω συστημάτων αναγνώρισης φωνής
(IVRS).
Στην πρώτη περίπτωση από την πλευρά του χρήστη απαιτείται η χρήση μιας απλής
τηλεφωνικής συσκευής. Ο πελάτης επικοινωνεί φωνητικά με πράκτορα της τράπεζας και
του μεταβιβάζει τα αιτήματα του. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι πράκτορες
ακολουθούν διαδικασίες ταυτοποίησης του πελάτη, ώστε να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα
και εμπιστευτικότητα των συναλλαγών και αιτημάτων του.
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Στη δεύτερη περίπτωση ο πελάτης διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του χωρίς την
ενδιάμεση παρεμβολή πράκτορα. Όλη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο πελάτης
απαντά στα φωνητικά μηνύματα που ακούει στο τηλέφωνό του. Όπως και προηγουμένως,
έτσι και τώρα στα IVR συστήματα (Interactive Voice Response), ακολουθούνται διαδικασίες
πιστοποίησης και ταυτοποίησης του πελάτη που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των
συναλλαγών του.
Μέσω του Phone Banking, ο πελάτης μιας τράπεζας, έχει στη διάθεσή του, σχεδόν
όλες τις συναλλαγές είτε οικονομικές είτε πληροφοριακές που έχει και μέσω Internet
Banking. Μπορεί να πραγματοποιήσει Μεταφορές Κεφαλαίων, να πληρώσει λογαριασμούς
Δημοσίου, Κινητής και Σταθερής Τηλεφωνίας, Πιστωτικών Καρτών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, να δώσει
εντολή για αγορά ή πώληση μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων, να μάθει το υπόλοιπο του,
ή την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του.

2.5.3 Mobile Banking

Το mobile banking δεν έχει εδραιωθεί ακόμη σε σχέση με το internet και το phone
banking. Υπό την έννοια αυτή το πεδίο δόξας του χώρου προδιαγράφεται λαμπρό. Αν
ληφθεί υπόψη και η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στα ελληνικά νοικοκυριά, τότε το
mobile banking έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει στο κοντινό μέλλον ένα ευρέως
χρησιμοποιούμενο κανάλι πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, διαφέρουν σε αρκετές περιπτώσεις από
αυτές του internet banking. Τελευταία εισήχθη στην χώρα μας και το i-mode, που κάνει
θραύση στην Ιαπωνία, και το οποίο επιχειρούν να εκμεταλλευτούν και οι Τράπεζες.
Μεγάλη σημασία δίνεται και στην περίπτωση του mobile banking στην ασφάλεια των
συναλλαγών και στην πιστοποίηση του χρήστη.

Συναλλαγές μέσω κινητών δεν

προσφέρουν σήμερα όλες οι ελληνικές τράπεζες που έχουν υπηρεσίες e-banking.
Συνήθως η πλειοψηφία των εγχώριων τραπεζών έχει εγκαταστήσει υπηρεσίες μέσω
internet και phone.
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2.5.4 ΑΤΜ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ)

Το γνωστό σε όλους μας ΑΤΜ το οποίο είναι μέρος της καθημερινότητας πολλών
συναλλασσόμενων που καθόλη τη διάρκεια της μέρας χρειάζονται μετρητά χρήματα και όχι
μόνο διότι αποφεύγουν την ουρά στο ταμείο, δεν θα μπορούσε να έλειπε από την λίστα
των ηλεκτρονικών συναλλαγών δομή του ειναι περίπλοκη και διότι ανήκει σε ένα ευρύτερο
σύστημα δικτύων ΑΤΜ το οποίο θα δούμε παρακάτω.
Διατραπεζικό Σύστημα Διασύνδεσης ΑΤΜ (ΡΙΑβΑΤΜ)
Το Σύστημα ϋΙΑβΑΤΜ διασυνδέει τα δίκτυα των ΑΤΜ όλων των τραπεζών με σκοπό
να προσφέρει στους καταθέτες των τραπεζών τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν μετρητά
από οποιοδήποτε ΑΤΜ, οποιασδήποτε τράπεζας, με τη χρήση της κάρτας τους και του
προσωπικού κωδικού τους αριθμού.
Μέσω του Συστήματος είναι δυνατή
• Ανάληψη μετρητών (μέχρι του ποσού των 600 ευρώ ημερησίως)
• Ερώτηση υπολοίπου
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε τράπεζα
• Ανάληψη χρημάτων σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία υπάρχει έστω
και ένα ΑΤΜ τράπεζας
• Ανάληψη χρημάτων καθ’ όλο το 24ωρο
• Κέρδος χρόνου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η ΔΙΑΣ Α.Ε. παρέχει λειτουργική υποστήριξη και διαχείριση του δικτύου των ΑΤΜ
όσων τραπεζών το επιθυμούν.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στην εξυπηρετούμενη τράπεζα από τη ΔΙΑΣ Α.Ε.
είναι:
• Ανάληψη μετρητών
• Ερώτηση υπολοίπου
• Κατάθεση σε λογαριασμό
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• Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου ΑΤΜ από οποιαδήποτε τράπεζα
• Δυνατότητα συμμετοχής της στο Διατραπεζικό Σύστημα DIASATM
• 24ωρη λειτουργία
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA , EMPORIKI BANK , EFG EUROBANK, ERGASIAS ΑΤΤΙΚΗΣ
,ΚΥΠΡΟΥ , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ, PROBANK A.E, AMERICAN EXPRESS, ΑTE
BANK, CITIBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ XΑΝΙΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ , MARFIN
EGNATIAASPIS BANK , PROTON BANK, MILLENNIUM BANK, GENIKI BANK, ABN
AMRO BANK, HSBC, BNP PARIBAS, BANK OF AMERICA, ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/KH, ΤΡΑΠEZA
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
Όσες τράπεζες επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν στη ΔΙΑΣ Α.Ε. με
ανταγωνιστικό κόστος, την έκδοση και διαχείριση καρτών ανάληψης μετρητών (Cash
Cards) για χρήση στα ΑΤΜ.
Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την έκδοση των καρτών, τον υπολογισμό του προσωπικού
κωδικού (ΡΙΝ) και την εκτύπωση των ειδικών εντύπων γνωστοποίησης του ΡΙΝ. Οι κάρτες
και τα PINs παραδίδονται στους πελάτες από την τράπεζά τους.
Η διαχείριση του αρχείου των καρτών είναι αποκλειστική ευθύνη της τράπεζας. Με
την υπηρεσία αυτή οι τράπεζες αποφεύγουν το κόστος δημιουργίας και συντήρησης της
υποδομής, που απαιτείται για την έκδοση και διαχείριση των καρτών ανάληψης μετρητών
Πολλές πληροφοριακές και οικονομικές συναλλαγές γίνονται μέσω mobile banking.
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο του και τα υπόλοιπα
του, να μεταφέρει χρήματα, να πληρώνει λογαριασμούς και κάρτες, να αιτείται τραπεζικά
προϊόντα και υπηρεσίες.
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2.5.4.1 Τραπεζικές συναλλαγές μέσω Α.Τ.Μ.
Αντί να περιμένουμε, στην ουρά, στο γκισέ, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις αυτόματες
ταμιακές μηχανές, τα γνωστά Α.Τ.Μ., για να κάνουμε αρκετές, από τις συναλλαγές μας. Τα
μηχανήματα αυτά μας δίνουν, επίσης, τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε συναλλαγές,
ολόκληρο το 24ωρο 7 μέρες την εβδομάδα. Επίσης, πολλές συναλλαγές, που είχαν ειδικές
χρεώσεις, όταν τις πραγματοποιούσαμε, στο γκισέ, απαλλάσσονται από τις χρεώσεις,
μέσω Α. Τ. Μ.
Στα Α.Τ.Μ. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πιστωτική, τη χρεωστική ή την κάρτα, που
έχουμε συνδέσει με τους λογαριασμούς μας.
Για τις συναλλαγές μας μέσω Α.Τ.Μ., πρέπει να προσέχουμε:
1. Να μη σημειώνουμε τον προσωπικό μας κωδικό, σε σημείο, που να μπορεί να
υποκλαπεί, εύκολα.
2. Ο επόμενος πελάτης να βρίσκεται, σε απόσταση ασφαλείας.
3. Να καλύπτουμε, με το χέρι μας, την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ.
4. Να επικοινωνήσουμε, άμεσα, με την τράπεζα, σε περίπτωση παρακράτησης της κάρτας,
από το μηχάνημα.
5. Να μη γνωστοποιούμε τον προσωπικό του κωδικό, σε κανέναν και σε καμία περίπτωση.
6. Ενημερωνόμαστε, από την τράπεζά μας, ποιες υπηρεσίες μας παρέχει, μέσω Α.Τ.Μ. και
ποιες είναι οι χρεώσεις, για κάθε υπηρεσία, λεπτομερώς.

2.6 Internet και e-bankinq
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις
αναφορές του e-banking, είναι η χρήση των τηλεπικοινωνιακών μέσων και ιδιαιτέρως του
Internet, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
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2.7 Το e-bankinq στην Ελλάδα
Η πρώτη Τράπεζα που ανέπτυξε και διέθεσε e-banking στην Ελλάδα ήταν η
ΕΓΝΑΤΙΑ Τράπεζα το 1997. Η αρχική του μορφή περιλάμβανε πληροφορικές συναλλαγές,
όπως ερώτηση υπολοίπου, mini statement λογαριασμών και μεταφορές κεφαλαίων εντός
Τ ράπεζας.
Το 2000 η Τράπεζα Πειραιώς εισήγαγε την πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα
υπηρεσιών στην ελληνική αγορά, με το δικό της brand name WIN BANK.
Έκτοτε σχεδόν όλοι οι εγχώριοι τραπεζικοί οργανισμοί εισήγαγαν πλατφόρμες e-banking
για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, οι οποίες παρέχουν πλέον όλες τις σύγχρονες
ευκολίες, όπως πληροφοριακές συναλλαγές, μεταφορές κεφαλαίων εντός και εκτός
Ελλάδος, διαφόρων ειδών πληρωμές, χρηματιστηριακές συναλλαγές, αγοραπωλησίες
ακινήτων και καταστημάτων,

κ.ά. ’’ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑ’’
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2.9 Διείσδυση
Σύμφωνα με έρευνες, όλο και περισσότεροι ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις στην
Ελλάδα προτιμούν να διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω Διαδικτύου.
Τα αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της
Πληροφορίας δείχνουν ότι το 2001 περίπου 150.000 πελάτες (1%-1,5% του πληθυσμού)
πραγματοποίησαν τραπεζικές συναλλαγές ηλεκτρονικά. Το 2002 ο αριθμός αυτός
ξεπέρασε τους 250.000 (2,5% του συνολικού πληθυσμού). Σύμφωνα με εκτιμήσεις
τραπεζών, το 2001 ο τζίρος από online τραπεζικές συναλλαγές έφθασε τα 2 δισ. ευρώ. Το
2002 το ποσό αυτό εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε 10 δισ. ευρώ, ενώ για φέτος αναμένεται να
υπερβεί τα 12 δισεκατομμύρια.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, οι συναλλαγές μέσω Winbank
Internet παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη: το 2003 οι εγχρήματες συναλλαγές αυξάνονται
με ρυθμό της τάξεως του 150% έναντι του 2002. Επίσης, το 50% όλων των πληρωμών IKA
πραγματοποιείται online, ενώ οι ηλεκτρονικές χρηματιστηριακές συναλλαγές υπερβαίνουν
το 15% επί του συνόλου.
Η εξάπλωση του e-banking είναι ραγδαία σε όλο τον κόσμο. Ειδικοί εκτιμούν ότι στο
μέλλον οι σύγχρονες τράπεζες θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μέσω των νέων
τεχνολογιών. Ενδεικτικά, στη Γερμανία το 42% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες
e-banking, στη Σουηδία το 28%, στη Βρετανία το 7%.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Banking
Οφέλη χρήσης e-banking
Είναι πολύ σημαντικό, ο πελάτης

μιας τράπεζας να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα

χρήσης του e-banking και τα οφέλη που έχει από τη χρήση του. Παρακάτω, αναφέρονται
συνοπτικά τα οφέλη αυτά διαχωρισμένα σε οφέλη για ιδιώτη ή πελάτη και για εταιρία.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα οφέλη του ιδιώτη ισχύουν και για μια εταιρία. Επειδή όμως
αρκετές υπηρεσίες του e-banking απευθύνονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις, για το λόγο
αυτό υπάρχουν επιπλέον πλεονεκτήματα για τις εταιρίες.
Ορισμένα θέματα που σχετίζονται με το e-banking μπορούν να θεωρηθούν
πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα ανάλογα με την οπτική γωνία που εξετάζονται. Για
παράδειγμα ο χρήστης έχει το πλεονέκτημα συλλογής πληροφοριών και άμεσης
σύγκρισης των τιμολογίων των τραπεζών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Επομένως ο ανταγωνισμός ενισχύεται και ο πελάτης δεν είναι πλέον πιστός σε μία μόνο
τράπεζα. Φυσικά αυτό αποτελεί μειονέκτημα για τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά για το κοινό
αποτελεί πλεονέκτημα, επειδή θα ωθήσει τις τράπεζες να μειώσουν τα τιμολόγια τους και
να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών .
Για την λειτουργία του internet banking απαιτείται τεχνογνωσία και εξειδικευμένο
προσωπικό για την υποστήριξη του.

Τα πιστωτικά ιδρύματα για να προσελκύσουν

αξιόλογα στελέχη, παρακάμπτουν τις διαδικασίες πρόσληψης ,αμοιβής και ιεραρχικής
εξέλιξης. Με την διάδοση του internet και με την εξοικείωση του κοινού με την χρήση του
e-banking, τα πιστωτικά ιδρύματα θα χρειάζονται λιγότερους υπαλλήλους για την
διεκπεραίωση των απλών συναλλαγών. Έτσι το προσωπικό θα τοποθετηθεί σε άλλες
θέσεις που θα απαιτείται επιπλέον γνώσεις, που αυτό όμως για άτομα κάποιας ηλικίας
είναι

ιδιαίτερο

δύσκολο

με

αποτέλεσμα

να

δημιουργηθούν

δυσαρέσκειες

και

αναποτελεσματικοί εργαζόμενοι. Υπάρχει και το ενδεχόμενο οι τράπεζες να προβούν σε
απολύσεις, εφόσον με την διάδοση του e-banking θα απαιτείται λιγότερο προσωπικό για
Σελίδα 24 από 94

την λειτουργία τους. Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα για τις
τράπεζες, ενώ οι εξελίξεις αυτές θα είναι λίαν αρνητικές για τους εργαζομένους.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του e - banking από την πλευρά των πελατών
Εφόσον το e-banking έχει γίνει μέρος της ζωής μιας μερίδας καταναλωτών και είναι
ένα μέρος της ανάπτυξης της κάθε τράπεζας είναι φυσικό να έχουν πλεονεκτήματα διότι
δημιουργήθηκαν για να κάνουν τη ζωή εκείνων που το χρησιμοποιούν πιο εύκολη
παρακάτω βλέπουμε μερικά από αυτά.

3.1 Πλεονεκτήματα του e - banking.
• Εξυπηρέτηση

24/7:

Οι

υπηρεσίες

του

e-banking

είναι

διαθέσιμες

και

προσφέρονται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεπώς ο πελάτης
μπορεί να

εξυπηρετηθεί οποιαδήποτε στιγμή αυτός το απαιτεί. Αν αναλογιστεί

κανείς τον παραδοσιακό τρόπο εξυπηρέτησης που προϋποθέτει φυσική παρουσία
του συναλλασσομένου στο γκισέ της τράπεζας, ο πελάτης έχει στη διάθεση του 6,5
ώρες την ημέρα και

μόνο στις πέντε

εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Άρα

μπορούν εύκολα να διακριθούν τα οφέλη της συνεχούς εξυπηρέτησης.
• Αποφυγή ουράς εξυπηρέτησης :Ο πελάτης δεν χρειάζεται να περιμένει σε
ουρά εξυπηρέτησης είτε σε ταμείο καταστήματος της τράπεζας είτε σε ATM.
Εύκολα και άμεσα εκτελεί την συναλλαγή που επιθυμεί με όλη του την άνεση. Με το
e-banking εξαλείφεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας του πελάτη σε κατάστημα της
τράπεζας.
• Εξοικονόμηση χρόνου: Ο χρόνος, ιδιαίτερα στις μέρες μας, είναι χρήμα. Ο
χρήστης του e-banking κερδίζει χρόνο, αφού δεν είναι απαραίτητο να φύγει από την
οικία του ή την εργασία του για να μεταβεί σε κάποιο από τα καταστήματα της
τράπεζας προκειμένου να εκτελέσει την συναλλαγή που θέλει.
• Οn line παρακολούθηση τραπεζικών προϊόντων: Οι λογαριασμοί, οι κάρτες,
οι επιταγές, τα δάνεια και γενικότερα οποιοδήποτε προϊόν κατέχει ένας πελάτης της
τράπεζας, είναι πρoσβάσιμα Οn line. Ο χρήστης μέσα από λίγες οθόνες ή κλήσεις
ενημερώνεται εύκολα και γρήγορα για τα υπόλοιπα του, τις κινήσεις του, τις εντολές
του κ. ά.
• Οn line μεταφορές κεφαλαίων: Με εξαιρετικά συνοπτικές διαδικασίες ο χρήστης
του e-banking μπορεί να μεταφέρει κεφάλαια τόσο εντός της τράπεζας του, όσο και
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σε άλλες τράπεζες, ελέγχοντας πλήρως τις οφειλές και τις υποχρεώσεις του.
• Μείωση χρήσης χαρτιού: Δεν είναι απαραίτητη πλέον η χρήση μεγάλου όγκου
χαρτιού εκ μέρους του πελάτη. Τα statement των λογαριασμών, οι κινήσεις τους, οι
κινήσεις καρτών, οι δόσεις δανείων, η κατάσταση των επιταγών είναι διαθέσιμα
μέσω internet banking. Όποτε επιθυμεί ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει μόνο την
πληροφορία που επιθυμεί.
• Εύκολη πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου: Από την στιγμή
που ο πελάτης μιας τράπεζας διαθέτει πρόσβαση στο internet, μπορεί ανά πάσα
στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να έχει άμεση πρόσβαση στο
τραπεζικό του χαρτοφυλάκιο και τις συναλλαγές. Φανταστείτε να είστε ταξίδι στο
εξωτερικό και στη

διάρκεια της απουσίας σας, να υπάρχει ανάγκη να

πραγματοποιήσετε πληρωμές. Αρκεί η σύνδεση στο site τη ς e-banking υπηρεσίας
της τράπεζάς σας, για την πραγματοποίηση των συναλλαγών σας.
• Διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών από το γραφείο ή και το σπίτι: Η
δυνατότητα τέλεσης τραπεζικών συναλλαγών από το γραφείο ή το σπίτι, εστιάζει
στην άνεση που παρέχει στον πελάτη της, n τράπεζα να συναλλάσσεται μαζί της.
Μεγάλη γκάμα εξόφλησης λογαριασμών Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Οι πελάτες
βρίσκουν μια συνεχώς αυξανόμενη γκάμα επιχειρήσεων για να εξοφλήσουν τις οφειλέςλογαριασμούς τους από ένα σημείο πρόσβασης, ώστε να έχουν συγκεντρωτική
ενημέρωση αλλά και να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό των υποχρεώσεων τους.
• Δυνατότητα επενδυτικών συναλλαγών (Χρηματιστήριο, Α/Κ): Οι χρήστες
υπηρεσιών e-banking μπορούν να εκτελούν επενδυτικές συναλλαγές και να
ελέγχουν οι ίδιοι τις εντολές τους, τα χαρτοφυλάκια τους και την αποτίμηση αυτών.
• Μικρότερο κόστος συναλλαγών: Όλο το εύρος των τραπεζικών εργασιών
παρέχεται με μικρότερο κόστος στον πελάτη του e-banking. Πέραν αυτού πολλές
συναλλαγές παρέχονται εντελώς δωρεάν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ακόμα και n
προμήθεια ενός statement λογαριασμού χρεώνεται πλέον από τα καταστήματα των
τραπεζών,

όπως και n μεταφορά εντός τράπεζας.

Παρόμοιες συναλλαγές

παρέχονται εντελώς δωρεάν μέσω e-banking.
• Εύκολες συναλλαγές για άτομα με ειδικές ανάγκες : Αρκετοί συνάνθρωποί
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μας, με κινητικά κυρίως προβλήματα, μπορούν να συναλλάσσονται εύκολα και
γρήγορα με την τράπεζά τους, χωρίς να χρειάζεται η ιδιαιτέρως δύσκολη γι' αυτούς
μετακίνηση σε κατάστημα της τράπεζας.
• Γνωριμία με νέες τεχνολογίες Η διενέργεια συναλλαγών μέσω e-banking φέρνει
αντιμέτωπο τον πελάτη της τράπεζας με νέες τεχνολογίες. Πελάτες που δεν είχαν
διανοηθεί ποτέ να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή ή κινητό και πόσο μάλλον για
πρόσβαση

στο

internet,

αρχίζουν

δειλά

-

δειλά

να

επωφελούνται

των

πλεονεκτημάτων του e-banking, γνωρίζοντας ταυτόχρονα και τις νέες τεχνολογίες.

3.2 Μειονεκτήματα του e - banking.
Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει το e-banking δεν λείπουν τα μειονεκτήματα
που κάνουν τον πελάτη να το σκέφτεται και μια δεύτερη φορά για το αν τελικά θα
προτιμήσει να συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με την τράπεζά του.
• Χρονοβόρα εγγραφή πελατώνΓια να γραφτεί κάποιος στο online πρόγραμμα
της τράπεζάς του, θα πρέπει να δώσει στοιχεία ταυτότητας και να υπογράψει ένα
έντυπο στο τραπεζικό κατάστημα ή αν πρόκειται για μια αποκλειστικά ηλεκτρονική
τράπεζα, τα έντυπα θα του αποσταλούν ταχυδρομικώς έτσι ώστε να συμπληρωθούν
και να σταλούν ξανά στην τράπεζα.
• Δυσκολία στο χειρισμό. Οι τραπεζικοί δικτυακοί τόποι ίσως φανούν δύσχρηστοι
σε κάποιον που δεν ξέρει να χειρίζεται καλά το Internet. Το άνοιγμα ενός online
λογαριασμού ή η online λήψη ενός δανείου μπορεί να τρομάζει κάποιους λόγω
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ελλιπών γνώσεων πάνω στις νέες τεχνολογίες.

• Δυσπιστία του χρήστη. Πολλοί άνθρωποι δεν εμπιστεύονται την ηλεκτρονική
τραπεζική. Θέλουν να βλέπουν αυτόν που θα επεξεργαστεί το λογαριασμό τους,
ενώ η ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων τους προκαλεί αμφιβολίες.
3.3 Πλεονεκτήματα του e - banking για την εταιρία - πελάτη.
Πέραν των πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω,

υπάρχουν και

επιπρόσθετα πλεονεκτήματα για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το e-banking.
• Ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών πληρω μών για επιχειρήσεις :Μια εταιρία
έχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον πληρωμών, τόσο των οφειλών της στο Δημόσιο
(ΦΠΑ, εργοδοτικές εισφορές Ι ΚΑ, τέλη κυκλοφορίας), όσο και των οφειλών της σε
ΔΕΚΟ και οργανισμούς.
• Εύκολη ενημέρωση των μμηχανογραφικών συστημάτων της εταιρίας:
Μέσω της ευκολίας του downloading που προσφέρουν οι τράπεζες μέσω e-banking,
οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα και άμεσα να ενημερώνουν τα μηχανογραφικά και
λογιστικά τους συστήματα με τις κινήσεις των λογαριασμών της εταιρίας.
• Εκτέλεση μισθοδοσίας προσωπικού ή μαζικών πληρω μών προμηθευτών:
Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα με πολύ συνοπτική διαδικασία να εκτελεί τη
μισθοδοσία του προσωπικού της, ή να πληρώνει τους προμηθευτές της και να
παρακολουθεί online την κατάσταση των πληρωμών της.
• Διαφορετικά δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης: Η εταιρία μπορεί να
επιλέξει ποιοι υπάλληλοι της θα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες
και τι δικαιώματα θα έχουν, τόσο σε επίπεδο πρόσβασης σε λογαριασμούς και
κάρτες, όσο και σε επίπεδο τέλεσης συναλλαγών. Στους εταιρικούς πελάτες δίνεται
και η δυνατότητα της έγκρισης συναλλαγών, δηλαδή άλλος χρήστης να καταχωρεί
τις εντολές και διαφορετικός χρήστης να δίνει την έγκριση για την εκτέλεση τους.
• Δημιουργία εναλλακτικού δικτύου εξόφλησης λογαριασμών: Πολλές εταιρίες
μπορούν να εκμεταλλευτούν το e-banking, ως ένα επιπλέον δίκτυο είσπραξης των
υποχρεώσεων των πελατών της. Ήδη αρκετές εταιρίες όπως η TELLAS, η
FORTHNET,

η VOLKSWAGEΝ

ΒΑΝΚ και άλλες χρησιμοποιούν πλέον το

διατραπεζικό σύστημα DIAS ϋΕΒΙΤ σε συνεργασία με τράπεζες του εσωτερικού για
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την εξόφληση των λογαριασμών τους.
Επίσης στα πλεονεκτήματα του πελάτη περιλαμβάνεται η ύπαρξη ιδιωτικού χώρου
κατά την διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγών καθώς και η ασφάλεια που παρέχει
το e-banking. Από την άλλη αυτό αποτελεί μειονέκτημα γιατί ο πελάτης δεν έχει εξοικειωθεί
στην ιδέα να επενδύει μόνος του και δεν έχει ακόμα υιοθετήσει τα νέα <<ήθη>> στις
τραπεζικές συναλλαγές απευθείας μεταξύ των πελατών. Υπάρχει δηλαδή η έλλειψη της
προσωπικής επαφής, που πιθανόν στο μέλλον να συμβάλλει στην περαιτέρω αποξένωση
και απομόνωση του ατόμου. Επιπλέον, πλεονέκτημα της εφαρμογής e-banking είναι η
διασφάλιση του απορρήτου στην επικοινωνία, όπου η αναγνώριση του πελάτη γίνεται με
το user ID ή την ψηφιακή υπογραφή. Αυτό όμως αποτελεί και μειονέκτημα επειδή εκθέτει
το σύστημα σε ενδεχόμενη απάτη.
3.4 Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα του e- banking από την πλευρά των τραπεζών.
Εφόσον είδαμε ένα μέρος των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων απο την
πλευρά του πελάτη-καταναλωτή θα πρέπει να εξεταστούν και τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα απο την πλευρά της τράπεζας έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη και σφαιρική
άποψη για το πόσο οι συναλλαγές αυτές συμφέρουν και κατα πόσο και τις τράπεζες που
προσφέρουν τις συναλλαγές αυτές
3.4.1 Πλεονεκτήματα τραπεζών
• Μείωση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών
Η απόφαση μιας τράπεζας να ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής
τραπεζικής θα έχει ως αποτέλεσμα το κόστος λειτουργίας της να μειωθεί σημαντικά
καθώς οι συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πελάτες σ’ ένα τραπεζικό
υποκατάστημα

στοιχίζουν

στην

τράπεζα

πολύ

περισσότερο

από

τις

αυτοματοποιημένες online συναλλαγές της ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Σύμφωνα με στοιχεία της McKinsey & Consultants για την αμερικανική αγορά, το
κόστος μιας τυπικής τραπεζικής συναλλαγής μέσω υποκαταστήματος είναι κατά
μέσο όρο $2,5, μέσω τηλεφώνου πέφτει στο $1, μέσω ATM στα $0,24, ενώ μέσω
Internet είναι μόλις $0,1.Τα πλεονεκτήματα λοιπόν είναι τα εξής:
• Διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής
από μια τράπεζα δίνει στην τράπεζα τη δυνατότητα να αποκτήσει περισσότερα
κανάλια διανομής για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Επιπλέον, η παροχή online
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υπηρεσιών δεν περιορίζει γεωγραφικά την τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η
δυνατότητα να προσελκύσει απομακρυσμένους πελάτες και να διευρύνει την
πελατειακή της
βάση. Υποψήφιοι πελάτες πλέον των τραπεζών δεν είναι όσοι μένουν κοντά σε
κάποιο νέο υποκατάστημα αλλά ολόκληρος ο κόσμος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας καθώς όσο αυξάνονται οι χρήστες του ebanking, τόσο μειώνεται το κόστος ανά συναλλαγή καθώς η υποδομή είναι η ίδια για
όλους τους χρήστες.
• Ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών.

Πολλοί τραπεζικοί αναλυτές

υποστηρίζουν ότι μέσω των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής ενισχύεται η
αφοσίωση των πελατών καθώς η σχέση μεταξύ πελάτη και τράπεζας τίθεται σε νέα
βάση. Επομένως, οι πελάτες που έχουν εξοικειωθεί με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που προσφέρει μια τράπεζα είναι πολύ πιο διστακτικοί να αλλάξουν τράπεζα.
3.4.2 Μειονεκτήματα τραπεζών
•

Υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης. Όπως συμβαίνει με όλες τις νέες

τεχνολογίες, το αρχικό κόστος εγκατάστασης είναι υψηλό. Η επένδυση που πρέπει
να κάνει η τράπεζα για να αγοράσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και για να
εκπαιδεύσει το προσωπικό της πάνω στις νέες τεχνολογίες είναι μεγάλη και πρέπει
να γίνει με προσοχή και να είναι συμβατή με τη γενικότερη επιχειρηματική
στρατηγική της τράπεζας.
•

Ασφάλεια. Οι ηλεκτρονικές επιθέσεις και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα

τραπεζικά ηλεκτρονικά συστήματα είναι συχνή. Η ασφάλεια λοιπόν των συναλλαγών
και η προστασία των συναλλασσομένων είναι θέματα ύψιστης σημασίας για τις
τράπεζες. Καθώς κανένα υπολογιστικό σύστημα δεν είναι 100% ασφαλές, οι
τράπεζες πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίσουν τα περιουσιακά στοιχεία των
πελατών τους από επιθέσεις hacker και ηλεκτρονικές απάτες. Από έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, έχει υπολογιστεί ότι κάθε χρόνο χάνονται περίπου
11 δις. δολάρια λόγω της ελλιπούς ασφάλειας. Για να καταστήσουν οι τράπεζες την
ηλεκτρονική τραπεζική ασφαλή για τους πελάτες τους, πρέπει να επενδύσουν σε
εξοπλισμό που περιλαμβάνει firewalls και συστήματα ενεργούς παρακολούθησης,
καθώς και σε ανθρώπινο δυναμικό προσλαμβάνοντας ειδικούς συμβούλους σε
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θέματα ασφαλείας δικτύων.
3.5 Εξυπηρέτηση Πελατών
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ηλεκτρονικής
τραπεζικής. Ο κοινός στόχος της μονάδας πρέπει να είναι n σωστή και φιλική εξυπηρέτηση
του πελάτη. Με τον όρο πελάτη στη συγκεκριμένη παράγραφο εννοείται τόσο ο εξωτερικός
πελάτης (πελάτης της τράπεζας), όσο ο εσωτερικός πελάτης (εργαζόμενος της τράπεζας).
Διάφορα ζητήματα συντείνουν στο γεγονός, ότι η εξυπηρέτηση πελατών e-banking είναι
πολύ συχνή σε σχέση με την αντίστοιχη άλλων μονάδων. Αυτά είναι:
• Νέα εναλλακτικά κανάλια: Οι περισσότεροι πελάτες δεν είναι εξοικειωμένοι με
το e-banking. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι σχετικά νέες και ο συναλλασσόμενος
δεν έχει αποκτήσει ™ν απόλυτη γνώση τους. Άρα συχνά δημιουργούνται απορίες
και ερωτήματα, που πρέπει να απαντά το εξειδικευμένο προσωπικό.
• Έλλειψη παιδείας: Αρκετοί πελάτες των τραπεζών είναι άνω των 45 -50 ετών
και αυτό έχει ως συνέπεια να μην έχουν γνωρίσει και εκπαιδευτεί σε πολλά
προαπαιτούμενα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, όπως η χρήση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και internet, η χρήση κινητών τηλεφώνων, κ.ά. Συνεπώς οι πελάτες
αυτοί συχνά απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό της τράπεζας για να
λύσουν τις απορίες τους.
• 24ωρη διαθεσιμότητα: Η παροχή των υπηρεσιών 24 ώρες ™ν ημέρα, αυξάνει
την ζήτηση της εξυπηρέτησης, καθώς ο πελάτης έχει τη σωστή απαίτηση, να μπορεί
να εξυπηρετηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
Οι «μικρές» τράπεζες διαθέτουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εξυπηρέτηση
πελατών, το οποίο κάποιες από αυτές το εκμεταλλεύονται και κάποιες όχι. Επειδή ο
αριθμός των πελατών τους είναι μικρότερος από αυτόν των «μεγάλων» τραπεζών, μπορεί
ευκολότερα να δομηθεί μια προσωπική σχέση με τον χρήστη του e-banking, η οποία βοη
θά στην καλύτερη και πιο στοχευμένη εξυπηρέτηση του.
Αντίθετα στις «μεγάλες» τράπεζες, την εξυπηρέτηση αναλαμβάνει συνήθως

το

τηλεφωνικό κέντρο της τράπεζας, το οποίο έχει και άλλες αρμοδιότητες, πλην της
εξυπηρέτησης των πελατών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Σαφώς και δεν πρέπει ο μεγάλος
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αριθμός

πελατών να αποτελεί παράγοντα μη ποιοτικής

εξυπηρέτησης. Απλά στην

περίπτωση αυτή , δεν είναι τόσο έντονο το προσωπικό στοιχείο στην επαφή με τον
πελάτη.

Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνεται και ο κίνδυνος που εμπερικλείει η εκτέλεση
τραπεζικών λογαριασμών μέσω Διαδικτύου. Η πλήρης απελευθέρωση στον τομέα
παροχής υπηρεσιών και η ραγδαία ανάπτυξη της οικονομικής τεχνολογίας έκαναν τις
δραστηριότητες των τραπεζών πολυσύνθετες. Επίσης η χρήση πολύ υψηλής αυτόματης
τεχνολογίας, όπως το e-banking, ενδεχομένως να μετασχηματισθεί σε κίνδυνο από
ανθρώπινα λάθη, αν το σύστημα δεν ελέγχεται επαρκώς. Ακόμη πρόβλημα σε τεχνικό
επίπεδο αποτελεί αποτυχία διενέργειας συναλλαγών, λάθη κατά την εισαγωγή στοιχείων,
μη εγκεκριμένη πρόσβαση πελατών και σχετικές αντιδικίες με τους πελάτες. Τέλος η
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου εμπερικλείει κινδύνους για εξωτερική απάτη, επειδή
η ασφάλεια

που

παρέχεται

στο

σύστημα

αυτό

δεν

θεωρείτε

ακόμα

πλήρως

εξασφαλισμένη.
3.6 Η εξυπηρέτηση του πελάτη μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες:
1. Προληπτική εξυπηρέτηση
2. Εξυπηρέτηση κατόπιν αίτησης του πελάτη

Με τον όρο προληπτική εξυπηρέτηση, εννοείται, η εξυπηρέτηση του πελάτη που
εκκινείτε από το ίδιο το προσωπικό της μονάδας, χωρίς προηγούμενα να έχει
επικοινωνήσει μαζί του ο πελάτης. Παραδείγματα, τέτοιας μορφής εξυπηρέτησης, είναι:
• Επικοινωνία με τον πελάτη μερικές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
πληρωμών, κυρίως Δημοσίου, η μη πληρωμή των οποίων επιφέρει πρόστιμο σε
αυτόν. Με τον τρόπο αυτό η μονάδα ηλεκτρονικής τραπεζικής προλαβαίνει
περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει ξεχάσει την υποχρέωσή του και εμπεδώνει ένα
αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μαζί του.
• Επικοινωνία με τον πελάτη, σε περίπτωση που το υπόλοιπο στο λογαριασμό του
δεν επαρκεί για την πληρωμή που καταχώρησε. Οι πληρωμές Δημοσίου έχουν και
εδώ την τιμητική τους.
• Επαφή με τον πελάτη, όταν γίνονται αλλαγές σε συναλλαγές που χρησιμοποιεί
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συχνά και ενημέρωσή του για τα νέα δεδομένα.
• Περιοδική επικοινωνία με καλούς πελάτες, ώστε το στέλεχος της μονάδας να
γνωρίζει τις ανάγκες τους, τις νέες απαιτήσεις τους και να αφουγκράζεται το επίπεδο
της συνεργασίας μαζί τους,
• Επικοινωνία με τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε περίπτωση που ανιχνευθεί
κάποιο σφάλμα στην επικοινωνία με τα host συστήματα της τράπεζας και δεν έχει
γίνει αντιληπτή εκ μέρους του εμπόρου, κ.ά.
Δημιουργία εναλλακτικού δικτύου πώλησης προϊόντων και

υπηρεσιών:

Με

συνεργασίες στο χώρο του e-Commerce και των e-Payments, οι εταιρίες προσφέρουν σε
όλους τους πελάτες τους έναν εναλλακτικό, ασφαλή και εξ αποστάσεως τρόπο αγορών και
πληρωμής των οφειλών τους.
3.7 Επιχειρηματικά ρίσκα των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν e-banking.
Εκτός από τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το e-banking στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπάρχουν και ρίσκα που σχετίζονται με αυτό και ιδιαίτερα με
την αυξημένη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας.

3.7.1 Στρατηγικά ρίσκα (Strategic risks)
Το σημαντικότερο στρατηγικό ρίσκο στην διαδικασία του e-banking είναι η
επιχείρηση να μην είναι ικανή να ακολουθήσει πιστά τις νέες τεχνολογίες που απαιτείται.
Εφόσον μια τράπεζα αποφασίσει να υιοθετήσει τις πρακτικές e-banking, τότε συνεχώς θα
πρέπει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες, γιατί το e-banking στηρίζεται σε αυτές. Όπως είναι
φυσικό οι καινοτόμες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο, γιατί είναι αδύνατο να
προβλεφθεί εάν ένα νέο προϊόν θα επιβιώσει στην αγορά ή ένα project θα ολοκληρωθεί με
επιτυχία.
Πολλές τράπεζες ακολουθούν την λογική της μίμησης. Έτσι λοιπόν εξοικονομούνται
χρήματα και μειώνεται ο κίνδυνος αποτυχίας αφού υπάρχουν ήδη σημάδια για το αν η
αγορά αποδέχθηκε τους νέους τρόπους συναλλαγής. Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής
είναι ότι μεγάλο τμήμα της αγοράς να έχει ήδη καταληφθεί από τους "πρωτοπόρους".
Τέτοιου είδους αποφάσεις για την υιοθέτηση ή όχι του e-banking στο μια τράπεζα, πρέπει
να λαμβάνονται όσο τον δυνατόν πιο γρήγορα αλλά και έξυπνα γιατί τόσο οι τεχνολογίες
αλλά και οι προτιμήσεις των καταναλωτών αλλάζουν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα συχνά
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να υπάρχει αβεβαιότητα και δισταγμός από την σειρά των τραπεζών .

3.7.2 Λειτουργικά ρίσκα (Operational risks)
Πρόκειται για τα ρίσκα που στοχεύουν στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Πηγές
τέτοιων ρίσκων είναι τεχνικές δυσλειτουργίες, ανθρώπινα λάθη, λανθασμένες ή ανεπαρκείς
επιχειρηματικές δομές. Αν αυτά τα ρίσκα δεν διαχειριστούν αποτελεσματικά τότε θα
υπάρχουν οικονομικές συνέπειες αλλά και καθαρά λειτουργικές όπως "κατάρρευση" του
server .Τέτοιου είδους κίνδυνοι

με την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας έγιναν

καταφανείς. Στον τομέα αυτόν ανήκει και η ασφάλεια των συστημάτων, ίσως το πιο
σημαντικό λειτουργικό θέμα όσον αφορά το e-banking.

3.7.3 Κίνδυνος Φήμης (Reputation risk)
Ο τραπεζικός τομέας είναι από τους τομείς που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος καθώς
στηρίζεται στο καλό όνομα που αποκτά η τράπεζα στην αγορά καθώς και η σχέση
εμπιστοσύνης που αποκτά με τους πελάτες της. Πρέπει λοιπόν από την στιγμή που
υιοθετήσει το e-banking να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί απόλυτα στις απαιτήσεις των
πελατών της με ταχύτητα και συνέπεια. Οι πελάτες που ούτως ή άλλως είναι επιφυλακτικοί
στα νέα κανάλια επικοινωνίας μπορεί να επηρεαστεί πολύ αρνητικά στην πρώτη
δυσλειτουργία του συστήματος με αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη τους στην
τράπεζα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Η ασφάλεια των συναλλαγών
Οι περισσότερες τράπεζες ακολουθούν το πρωτόκολλο SET (Secure Electronic
Transaction), που υποστηρίζεται από τους δύο σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς, τη MasterCard και τη Visa, καθώς και από εταιρίες όπως η IBM, η Microsoft
και

η

Netscape.

Το

πρωτόκολλο

SET

βασίζεται

στην

κρυπτογραφία.

Δύο είναι οι κύριες μέθοδοι κρυπτογράφησης: η συμμετρική και η ασύμμετρη. Στη
συμμετρική, η κρυπτογράφηση υλοποιείται με τη χρήση του ίδιου "κλειδιού", τόσο στην
κωδικοποίηση όσο και στην αποκωδικοποίηση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο
αποστολέας και ο παραλήπτης του μηνύματος μοιράζονται το ίδιο κλειδί. Το κλειδί αυτό θα
πρέπει να είναι γνωστό μόνο στα εξουσιοδοτημένα μέρη και, κατά συνέπεια, απαιτείται
κάποιο ασφαλές μέσο για τη μετάδοσή του, όπως μια προσωπική συνάντηση, κατά την
οποία θα συμφωνηθεί το κλειδί που θα χρησιμοποιείται. Ένας από τους πιο γνωστούς
αλγόριθμους που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο είναι το DES (Data Description
Standard), που χρησιμοποιείται από τραπεζικούς οργανισμούς για τη δημιουργία των
αριθμών

PIN.

Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση χρησιμοποιεί δύο κλειδιά: το ένα (κοινό κλειδί) για να
κωδικοποιήσει το μήνυμα και ένα άλλο (ιδιωτικό κλειδί) για να το αποκωδικοποιήσει. Ένα
μήνυμα που θα κωδικοποιηθεί με το ένα κλειδί θα μπορέσει να αποκωδικοποιηθεί μόνο με
το άλλο. Η τράπεζα μπορεί να διανείμει το κοινό κλειδί, κρατώντας το ιδιωτικό κλειδί για την
αποκωδικοποίηση.
Όσον αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές, κάθε τράπεζα ακολουθεί τη δική της
λύση, όπως είναι οι αριθμοί PIN, τα ψηφιακά πιστοποιητικά και οι αριθμοί ΤΑΝ, που
ακολουθούν κάθε συναλλαγή. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση
http://www.setco.org,

όπου

περιγράφονται

αναλυτικά

οι

προδιαγραφές

και

οι

προϋποθέσεις για να πιστοποιηθεί μια συναλλαγή. Υπάρχουν αρκετές εταιρίες που μπορεί
να χρησιμοποιήσει ένας οργανισμός για να πετύχει ασφαλή πρόσβαση. Μία από αυτές
είναι η VeriSign, το λογισμικό της οποίας χρησιμοποιείται στις τραπεζικές όσο και σε άλλου
τύπου διαδικτυακές συναλλαγές.
H πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη και κάθε συναλλαγή του εξασφαλίζονται
με τη βοήθεια ενός μοναδικού ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate). Αυτό το
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πιστοποιητικό αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπει τις συναλλαγές και τις
μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών μόνο από το συγκεκριμένο υπολογιστή. Τα
πιστοποιητικά αυτά εξασφαλίζονται εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα από την αντίστοιχη
εταιρία πιστοποίησης.
Σημείωση: Χρήσιμες πληροφορίες νομικής φύσεως σχετικά με το e-banking
μπορείτε να βρείτε στο Lawnet.gr (www.lawnet.gr).
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4.2 Ε-bankinq και διαδικτυακό έγκλημα
Παρά τις εξελιγμένες μεθόδους για τη διασφάλιση των τραπεζικών συναλλαγών, η
συχνότητα των ηλεκτρονικών επιθέσεων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση αυτή
προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς, καθώς διακυβεύονται τεράστια ποσά, ειδικά στις
περιπτώσεις

κατά

τις

οποίες

θύματα

απάτης

γίνονται

επιχειρήσεις.

Οι επίδοξοι εισβολείς έχουν πολλούς τρόπους για να επιτύχουν τους σκοπούς τους.
Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι δεν προέρχονται από ατέλειες των συστημάτων ασφαλείας και
κρυπτογράφησης αλλά από τον ανθρώπινο παράγοντα. Έρευνες ειδικών σε θέματα
ασφάλειας αποδεικνύουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων, οι εισβολείς είτε
είχαν την ακούσια -συνήθως- βοήθεια και κάποιου που εργαζόταν στην τράπεζα, είτε
υπέκλεψαν κωδικούς χρηστών. Οι επιχειρήσεις-πελάτες είναι συνήθως προσεκτικές και
χρησιμοποιούν συστήματα ασφαλείας στα δίκτυά τους. Την ίδια "σοφία" ή προσοχή δεν
δείχνουν και οι ιδιώτες πελάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν χρησιμοποιούν
λογισμικό για ασφάλεια. Οι απλοί χρήστες γίνονται εύκολα θύματα προγραμμάτων που
στην πραγματικότητα ανοίγουν "τρύπες" ασφάλειας στο σύστημα επιτρέποντας σε
επιτήδειους να έχουν πρόσβαση σε αυτό.
Ωστόσο και οι επιχειρήσεις δεν είναι πάντοτε ασφαλείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
εταιρίες συνεργάζονται με τράπεζες προκειμένου να διαχειριστούν τις πληρωμές των
λογαριασμών και τις συναλλαγές με εταιρικούς πελάτες. Οι τράπεζες ενίοτε επιτρέπουν
στις εταιρίες αυτές να διαχειρίζονται ολόκληρο το δίκτυό τους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι
επιτήδειοι μελετούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επεξεργάζονται τις πληρωμές
και μεταφέρουν τα χρήματα. Μόλις βρεθεί μια αδυναμία, μεταφέρουν με λίγες απλές
κινήσεις ολόκληρους εταιρικούς λογαριασμούς στις προσωπικές τους θυρίδες. Να
σημειωθεί, πάντως, πως η πρακτική αυτή, η διαχείριση δηλαδή τραπεζικού δικτύου από
εταιρικό πελάτη, δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα. Εξάλλου μέχρι σήμερα δεν έχουν δει το
φως της δημοσιότητας περιπτώσεις απάτης στον τομέα του ελληνικού e-banking.

4.3 Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων (SSL - Secure Sockets Layer)
Το πρωτόκολλο αυτό σχεδιάστηκε προκειμένου να πραγματοποιεί ασφαλή σύνδεση
με τον εξυπηρετητή (server). Το SSL χρησιμοποιεί "κλειδί" δημόσιας κρυπτογράφησης, με
σκοπό

να

προστατεύει

τα

δεδομένα

καθώς
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"ταξιδεύουν"

μέσα

στο

Internet.

4.4 Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (SET - Secure Electronic Transactions)
Το SET κωδικοποιεί τους αριθμούς της πιστωτικής κάρτας που αποθηκεύονται στον
εξυπηρετητή του εμπόρου. Το πρότυπο αυτό, που δημιουργήθηκε από τη Visa και τη
MasterCard,

απολαμβάνει

μεγάλης

αποδοχής

από

την

τραπεζική

κοινότητα.

4.5 Γραμμωτός κώδικας (Barcode)
Η τεχνολογία του γραμμωτού κώδικα αποτελεί τμήμα του γενικότερου τομέα των
τεχνολογιών αυτόματης αναγνώρισης (Auto ID Technologies). Είναι ένα σύγχρονο
εργαλείο, το οποίο βοηθά καταλυτικά στην ομαλή διακίνηση και διαχείριση (logistics)
προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας του γραμμωτού κώδικα ξεκίνησε στις αρχές της
δεκαετίας του 1960, με σκοπό να εξυπηρετήσει την πληρωμή προϊόντων στα καταστήματα
τροφίμων. Οι πρώτες εφαρμογές σε βιομηχανικό περιβάλλον εμφανίστηκαν στα τέλη της
ίδιας δεκαετίας σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, για τον περιορισμό του κόστους
εργασίας που σχετιζόταν με την παραγωγή. Εκτεταμένη χρήση παρουσιάστηκε μετά την
ανάπτυξη των πρώτων προτύπων (λόγω των πιέσεων των αρκετών πλέον χρηστών προμηθευτών, υποκατασκευαστών των μεγάλων βιομηχανιών) στα τέλη της δεκαετίας του
1970. Κατά τη δεκαετία του 1980 υπήρξε αλματώδης ανάπτυξη του εξοπλισμού, κατ'
επέκταση

και

των

τρόπων

χρήσης

της
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τεχνολογίας

γραμμωτού

κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η διαδικασία κατά η οποία πραγματοποιήθηκε η
έρευνα και η οποία θα τοποθετηθεί σε ένα επιστημονικό πλαίσιο ευρύτερο καθώς επίσης
θα αναλυθούν ο σκοπός, ο χρόνος και η τοποθεσία που έγινε η έρευνα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπός της έρευνας είναι:
>

να εξετάσει πόσοι καταναλωτές χρησιμοποιούν το β-όΒπΚπς

>

να καταγράψει πόσα χρόνια το χρησιμοποιούν

>

να διαπιστώσει τι μόρφωση και την ηλικία των καταναλωτών

>

να μελετήσει αν γνωρίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται και αν

γνωρίζουν για την ασφάλεια αυτων.
>

να εξετάσει τι είδους ηλεκτρονικές συναλλαγές προτιμούν και το βαθμό

ικανοποίησης τους
>

να διαπιστώσει τους λόγους που το χρησιμοποιούν

>

και να διαστώσει τους λόγους που δεν το χρησιμοποιούν

5.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Από την στιγμή που το πρόβλημα έχει καθοριστεί θα πρέπει να ακολουθήσει η
διαδικασία της συλλογής στοιχείων καθώς και πληροφορίες ώστε βρεθεί άμεσα η λύση
του. Φυσικά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την συλλογή των στοιχείων και των
πληροφοριών αυτών και ένα από αυτούς είναι το ερωτηματολόγιο,
Με τη μέθοδο αυτή είναι εύκολο να συγκεντρωθούν στοιχεία με βάση τις απαντήσεις
οι οποίες θα δοθούν απο τους καταναλωτές περιεχόμενο του ερωτηματολογίου εξαρτάται
από το σκοπό της έρευνας. Για την σύνταξη όμως ενός ερωτηματολογίου υπάρχουν
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κάποιοι κανόνες. Καταρχήν θα πρέπει να μην είναι πολύ μεγάλο ώστε να κουράζει τον
ερωτούμενο.

Επίσης να έχει συνταχθεί με τρόπο που να υπάρχει λογική και

αλληλεξάρτηση στην σειρά των ερωτήσεων επίσης ο τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων
θα πρέπει να μην είναι δυσνόητος έτσι ώστε οι καταναλωτές να καταλαβαίνουν και στο
έπακρο τις ερωτήσεις που θα απαντήσουν
Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα υπάρχουν 2 ενοτήτων ερωτήσεις
Στην 1η ενότητα θα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ανοιχτού τύπου οι
οποίες έχουν ως σκοπό να καταγράψουν τις διαθέσεις των καταναλωτών απέναντι στις
ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.
Στην 2η ενότητα θα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κλειστού τύπου οι
οποίες θα έχουν ως σκοπό να καταγράψουν τη δημογραφικότητα του κάθε καταναλωτή
Στο κεφάλαιο <6>θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής με την
μέθοδο των γραφημάτων του θχοθ! ώστε να δειχθούν παραστατικότερα.

5.2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Η δειγματοληψία ειναι η βασικότερη διαδικασία ώστε να προκύψουν σωστά
συμπεράσματα για αυτό και αναφέρεται σε καταναλωτές οι οποίοι έχουν κάποια κοινά
στοιχεία τα οποία ο ερευνητής καλείται να εξερευνήσει.
Η Συγκεκριμένη έρευνα έλαβε χώρα στο νησί ΚΩΣ στην πόλη της ΛΑΡΙΣΑΣ και της
ΑΘΗΝΑΣ την περίοδο 01/03/2010 έως 31/03/2010 και οι ερωτώμενοι είναι πελάτες
διαφόρων καταστημάτων τραπεζών με διάφορα δημογραφικά στοιχεία. Στην έρευνα
συμμετείχαν 100 καταναλωτές για καλύτερα στατιστικά στοιχειά ωστόσο είναι πιθανή και
στατιστική περίπτωση του σφάλματος.
Η έρευνα αυτή είναι προσωπική και τα ερωτηματολόγια δόθηκαν απο εμένα τον ίδιο
στον κάθε ερωτώμενο ξεχωριστά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έχοντας ως δείγμα 100 εναγωμένους
έγιναν με το πρόγραμμα Excel και δείχνουν τα εξής:
Αποτέλεσμα της 1ης ερώτησης, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 1, που αφόρα
τα έτη χρήσης ε-banking έδειξε ότι το 45% του δείγματος κάνει χρήση του e-banking 1-2
έτη και το 38% 2-4 έτη
Διάγραμμα 1

6 ΚΑΙ ΑΝΩ
4-6 ΕΤΗ

4%

1-2 ΕΤΗ

□ 1-2 ΕΤΗ

45%

□ 2-4 ΕΤΗ
□ 4-6 ΕΤΗ
□ 6 Κ Α ΑΝΩ

2-4 Ε
38
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Το αποτέλεσμα της 2ης ερώτησης που αφορά το είδος των προϊόντων που
χρησιμοποιούν οι καταναλωτές απάντησαν πως το 30% προτιμά ως τραπεζοασφαλιστικό
προϊόν τις αναλήψεις και το 27% τις κάρτες. Τα αποτελέσματα όπως φαίνονται στο
διάγραμμα 2 .

Διάγραμμα 2

35
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10
5
0
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./

/* ' /

&
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/
Το διάγραμμα 3 απεικονίζει την πηγή ενημέρωσης των ερωτηθέντων για τις
υπηρεσίες των τραπεζών. Το 45% ενημερώνεται από τους υπάλληλους των τραπεζών και
το 32% από διαφημίσεις
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□ ΥΠ ΑΛ Λ Η Λ Ο Ι
□ ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ
□ ΕΝΤΥΠΑ

Διάγραμμα 3

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία και με ποσοστό 88%όπως φαίνεται από το
διάγραμμα 4 οι καταναλωτές έχουν συνεργασία με παραπάνω από 1 τράπεζες

Διάγραμμα 4

12%

□ ΝΑΙ
□ ΌΧΙ
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Το διάγραμμα 4β απεικονίζει την απάντηση του δείγματος σχετικά με το πόσες
τράπεζες εκτός από μια συναλλάσσεται . Το δείγμα στην πλειοψηφία του 52%
συναλλάσσεται με άλλη μια τράπεζα και σε ένα ποσοστό 22% με άλλες 2 τράπεζες

Διάγραμμα 4β

Στο διάγραμμα 5 σχετικά με το ποιες υπηρεσίες γνωρίζουν οι καταναλωτές η
πλειοψηφία απαντά σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 80% ότι γνωρίζει το ΑΤΜ < μηχάνημα
αυτόματης ανάληψης > και ακολουθεί με ποσοστό 12% το internet banking
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Διάγραμμα 5

Στο διάγραμμα 6 αποτυπώνεται η προτίμηση των καταναλωτών ως προς το είδος
των ηλεκτρονικών συναλλαγών που χρησιμοποιούν. και προτιμούν στο 88% το ΑΤΜ και
στο 12% το internet banking.

Διάγραμμα 6
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Το διάγραμμα 7 απεικονίζει τα χρόνια που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις
ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές Σε ποσοστό 64% το χρησιμοποιεί από 1-3 έτη και το
30% για λιγότερο από ένα έτος
Διάγραμμα 7
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Στην ερώτηση τι είδος συναλλαγές πραγματοποιούν οι καταναλωτές απάντησαν σε
ποσοστό 28% πως προτιμά τις καταθέσεις και το 12% την ανάληψη χρημάτων. <
διάγραμμα 8>
Διάγραμμα 8

Στο διάγραμμα 9 φαίνονται οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά το βόΒπΚίπς οι καταναλωτές. Το 30% το κάνει για καταθέσεις και το 26% για αναλήψεις ενώ το
10% κάνει μεταφορές χρημάτων .
Διάγραμμα 9

□ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
6%

3%

16%

□ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
□ ΕΛΕΓΧΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
10%

□ ΑΝΑΛΗΨΗ

30%

□ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

9%

□ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
26%

□ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
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Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι λόγοι που το χρησιμοποιούν οι καταναλωτές
ανάλογα με τις ευκολίες που προσφέρονται. Το μεγαλύτερο ποσοστό

δείχνει πως το

προτιμούν για την 24ωρη εξυπηρέτηση την ταχύτητα των συναλλαγών την πληθώρα των
επιλογών και το μηδαμινό κόστος

□ 2 4 Ω Ρ Ο ΚΑΙ Κ Ο Σ Τ Ο Σ
□ 2 4 Ω Ρ Ο ΚΑΙ Ά Λ Λ Ο
□ Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ο ΚΑΙ
ΠΛΗΘΩΡΑ
□ Γ Ρ Η Ρ Ο Ρ Ο ΚΑΙ Κ Ο Σ Τ Ο Σ
□ Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ο ΚΑΙ Ά Λ Λ Ο
□ Π Λ Η Θ Ω Ρ Α ΚΑΙ Κ Ο Σ Τ Ο Σ
□ Π Λ Η Θ Ω Ρ Α ΚΑΙ Ά Λ Λ Ο
□ Κ Ο Σ Τ Ο Σ ΚΑΙ Ά Λ Λ Ο
□ 24Ω ΡΟ
□ ΓΡΗΓΟ ΡΟ
□ Π Λ Η Θ Ω Ρ Α Ε Π ΙΛ Ο Γ Ω Ν
□ ΚΟΣΤΟΣ
□ ΆΛΛΟ
□ 24Ω ΡΟ ΓΡΗΓΟ ΡΟ
ΠΛΗΘΩ ΡΑ ΚΟΣΤΟΣ
□ 2 4 Ω Ρ Ο ΚΑΙ Π Λ Η Θ Ω Ρ Α
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Στο διάγραμμα 11 απεικονίζεται ο βαθμός τις ικανοποίησης του δείγματος από τις
υπηρεσίες που προσφέρονται. Το 32% απαντά πως είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, σε ποσοστο
22% και 20% είναι οι αρκετά και οι πολύ ικανοποιημένοι αντίστοιχα,

Διάγραμμα 11

□ ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚ Α Ν Ο Π Ο ΙΗ Μ Ε Ν Ο Σ
□ ΛΙΓΟ ΙΚ Α Ν Ο Π Ο ΙΗ Μ Ε Ν Ο Σ

□ ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΟΥΤΕ ΠΟΛΎ

□ ΑΡ Κ Ε Τ Α
ΙΚ Α Ν Ο Π Ο ΙΗ Μ Ε Ν Ο Σ
□ ΠΟΛΎ
ΙΚ Α Ν Ο Π Ο ΙΗ Μ Ε Ν Ο Σ
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Στο αν οι συναλλαγές είναι ευχάριστες το ποσοστό που συμφωνεί είναι 28% και οι
συμφωνούντες απόλυτα ακολούθουν με 25% ενώ ουδέτερη στάση κρατεί το 20%
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ε-ΒΑΝΚΙΝβ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

□ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
□ ΔΙΑΦΩΝΩ
□ΟΥΔΕΤΕΡΗ
□ ΣΥΜΦΩΝΩ
□ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

Α>

Στο αν βρίσκουν τις συναλλαγές μη αγχωτικές το 28%δηλώνει πως συμφωνεί ενώ
στο 25%ανερχονται οι καταναλωτές που κρατούν μια ουδέτερη στάση ενώ το 22% απαντά
πως τις βρίσκει σίγουρα μη αγχωτικές
ΜΗ ΑΓΧΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
22%

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
15%
□ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΔΙΑΦΩΝΩ
12%

□ ΔΙΑΦΩΝΩ
□ ΟΥΔΕΤΕΡΗ
□ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ
26%

ΟΥΔΕΤΕΡΗ
25%

Β>
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□ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

Στην ερώτηση εάν οι υπηρεσίες αυτές είναι εύκολες στην πρόσβαση το
30%συμφωνει απόλυτα ενώ το 25%συμφωνει απλα. Το 18% δεν τις βρίσκει εύκολα
προσβάσιμες.
ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΥΜ ΦΩΝΩ

Δ ΙΑ Φ Ω Ν Ω Α Π Ο Α Υ Τ Α

ΑΠΟΛΥΤΑ
3 ° /ο

12%
Δ ΙΑ Φ Ω Ν Ω
1 8 /0
—

ΣΥΜ ΦΩΝΩ
25%

|

^

Δ ΙΑ Φ Ω Ν Ω Α Π Ο ΛΥ ΤΑ
Δ ΙΑ Φ Ω Ν Ω
ΟΥΔΕΤΕΡΗ
ΣΥΜ ΦΩΝΩ

ο Υ Δ Ε 1Ε Ρ Η
15 %

ΣΥΜ ΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

Γ>
Στο αν οι υπηρεσίες αυτές είναι εύκολες στην χρήση το σε σύνολο 52% συμφωνέι
και συμφωνεί απόλυτα ενώ ουδέτερο φαίνεται το 24% του δείγματος
ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
□ ΔΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
□ ΔΑΦΩΝΩ
□ ΟΥΔΕΤΕΡΗ
□ ΣΥΜΦΩΝΩ
□ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

Δ>
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Στο αν οι υπηρεσίες αυτές είναι αδιάφορες σε σύνολο 56% διαφωνεί και διαφωνεί
απόλυτα ενώ το 24% είναι ουδέτερο ως προς την ερώτηση αυτή.
ΑΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
ΣΥΜΦΩΝΩ
8%
12%

ΔΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
20%

□ ΔΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
□ ΔΑΦΩΝΩ
□ ΟΥΔΕΤΕΡΗ
□ ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΥΔΕΤΕΡ
24%

ΔΑΦΩΝΩ
36%

□ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

Ε>

Όσον αφορά το αν τις συναλλαγές αυτές τις βρίσκουν ασφαλείς οι καταναλωτές
απαντούν στην πλειοψηφία τους με ποσοστό στο σύνολο 38% διαφωνούν και διαφωνούν
απόλυτα πως δεν τις βρίσκουν ασφαλείς ενώ ουδέτερη στάση κρατά το 30%
ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Σελίδα 52 από 94

Στο αν οι συναλλαγές αυτές είναι έξυπνες το δείγμα συμφωνεί απόλυτα στο 35% και
στο 26% απλά συμφωνεί. Το 18% δείχνει φαίνεται όμως να μη συμφωνεί με την άποψη
αυτή.
ΕΞΥΠΝΕΣ

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
8%

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
35%

ΔΙΑΦΩΝΩ
18%

□ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
□ ΔΙΑΦΩΝΩ
□ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΣΥΜΦΩΝΩ
26%

ΟΥΔΕΤΕΡΗ
13%

□ ΣΥΜΦΩΝΩ
□ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

Ζ>

Στην ερώτηση αν οι συναλλαγές αυτές είναι συμφέρουσες σε σύνολο ποσοστού
68% συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα ενώ το 16% κρατά μια ουδέτερη στάση.
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ
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Η συντριπτική πλειοψηφία <διάγραμμα 13> θεωρεί το e-banking το μέλλον των
συναλλαγών και μάλιστα με ποσοστό 84% έναντι 16% από το δείγμα που δεν πιστεύει σε
κάτι τέτοιο.
Διάγραμμα 13

Στην ερώτηση για το αν θα πρότειναν το e-banking και σε άλλους το δείγμα στο
45% λέει ναι αλλά με επιφυλάξεις και το 40% σίγουρα θα το πρότεινε. Το 15% δεν θα το
πρότεινε καθόλου < διάγραμμα 14>
Διάγραμμα 14
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Οι λόγοι που δεν θα το πρότειναν σε άλλους να χρησιμοποιήσουν το e-banking
όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 15 είναι η έλλειψη ασφάλειας των συναλλαγών σε
ποσοστό 52% και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών με 32%
Διάγραμμα15

Παρ όλου που από το διάγραμμα 13 θεωρείται το μέλλον των συναλλαγών. Το
δείγμα απαντά σε ποσοστό μόνο 61% ότι προτίθεται να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον

70
60
50
□ ΝΑΙ

40

□ ΌΧΙ
30
20
10
0
ΝΑΙ

ΌΧ

διάγραμμα 16
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Στην έρευνα σε δείγμα 100 καταναλωτών βρέθηκαν να είναι 66 άνδρες και 34 γυναίκες<
διάγραμμα 17>
Διάγραμμα 17

Στο διάγραμμα 18 φαίνονται οι ηλικίες των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα
αυτή. Το μεγαλύτερο ποσοστό 38% είναι από 26-35 ετών και σε ποσοστό 32% είναι
καταναλωτές ηλικίας από 36-45 στο 18%ανερχονται πιο νεαροί καταναλωτές από 18-25
ετών.
Διάγραμμα 18

10%

2%

18%
□ 18ΕΩΣ25
□ 26 ΕΩΣ 35
□ 36 ΕΩΣ 45
□ 46 ΕΩΣ 55

32%

□ 55ΚΑΙ ΑΝΩ
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Το επίπεδο της μόρφωσης όπως φαίνεται στο διάγραμμα 19 δείχνει ότι στην πλειοψηφία
τους οι ερωτώμενοι είναι στον τομέα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 38% και
ακολουθούν της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 32%

Διάγραμμα 19

□ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
□ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΑ ΕΚΠΕΔΕΘΣΗ
□ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
□ ΜΑΣΤΕΡ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Όσον αφορά το επάγγελμα που κάνουν οι καταναλωτές αυτοί εκείνοι που φαίνεται να τις
χρησιμοποιούν περισσότερο με 24% είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα στελέχη
δημόσιας και ιδιωτικής επιχείρησης με 21% και 19% αντίστοιχα <διάγραμμα 19>
Διάγραμμα 19
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Στην ερώτηση για το μέσο οικογενειακό τους εισόδημα οι ερωτώμενοι καταναλωτές
και χρήστες ανεξαρτήτως είδους ηλεκτρονικών συναλλαγών συναλλασσόμενοι απάντησαν
πως το εισόδημα τους είναι από 1000-1500 σε ποσοστό 32% σε ποσοστό 17% 501-999
και σε ποσοστό 21% από 1501-2000<διάγραμμα 20>

Διάγραμμα 20

12%
21%

8%

2%

8%

17%

32%

□
□
□
□
□
□
□

ΕΩΣ 500
501 ΕΩΣ 999
1000 ΕΩΣ 1500
1501 ΕΩΣ 2000
2001 ΕΩΣ 3000
3001 ΕΩΣ 5000
5000 ΚΑΙ ΑΝΩ

τα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η έρευνα για το πόσοι

καταναλωτές γνωρίζουν ποιες είναι οι ηλεκτρονικές

τραπεζικές συναλλαγές και για το αν γνωρίζουν αν είναι ασφαλείς καθώς και πόσα χρόνια
τις χρησιμοποιούν έδειξε πως ναι τις γνωρίζουν και κάνουν χρήση αυτών τα τελευταία 3
χρόνια όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα 4, 5 και 7. Τις χρησιμοποιούν όμως όχι όλες
αλλά στην πλειοψηφία τους κάνουν χρήση του ΑΤΜ < μηχανήματος αυτόματης ανάληψης
>σε ποσοστό 80%.
Η έρευνα επίσης εξετάζει το επίπεδο μορφώσεως και το επίπεδο της ηλικίας των
καταναλωτών που όπως φαίνεται από τα διαγράμματα 18 και 19 είναι κυρίως νέοι ηλικίας
από 26-35 και λίγο μεγαλύτεροι από 36-45 με ποσοστά 38% και 32% αντίστοιχα και η
μόρφωση

είναι

κυρίως

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

με

ποσοστό

38%

και

πανεπιστημιακής με 32% .
Ένας άλλος σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τι είδους ηλεκτρονικές
συναλλαγές χρησιμοποιούν οι καταναλωτές καθώς και το αν είναι ικανοποιημένοι από αυτό
που όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8 προτιμούν να κάνουν σε ποσοστό 28% καταθέσεις
και σε 26% αναλήψεις και ένα μικρό ποσοστό 16% κάνει πληρωμές, οι καταναλωτές από
τις υπηρεσίες δείχνουν στην πλειοψηφία τους ευχαριστημένοι σε σύνολο ποσοστού 42%<
ικανοποιημένοι και αρκετά ικανοποιημένοι > εκείνο όμως που προβληματίζει είναι ότι το
30% είναι ουδέτερο στην ερώτηση αυτή.< διάγραμμα 11>
Ακόμη ένας λόγος που εξετάζει η έρευνα είναι , ποιοι είναι οι λόγοι που
χρησιμοποιούν οι καταναλωτές τις συναλλαγές αυτές. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 10
είναι ο συνδυασμός της 24ωρης εξυπηρέτησης της ταχύτητας που προσφέρουν αυτές
καθώς και την πληθώρα των επιλογών που υπάρχουν καθώς και το σημαντικά χαμηλό
κόστος
Ένας άλλος σκοπός της έρευνας

είναι να διαπιστώσει τους λόγους για τους

οποίους οι καταναλωτές δεν κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών που όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 15 από τις απαντήσεις τους ο λόγος που δεν το θα το συνιστούσαν είναι η
ασφάλεια με 52% συνεπώς δεν το εμπιστεύονται και επίσης το βρίσκουν και αρκετά
περίπλοκο σε ποσοστό 32%των ερωτηθέντων
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ναι μεν όλοι το θεωρούν το μέλλον των
συναλλαγών με ποσοστό 84%<διαγραμμα 13>εντούτοις δεν θα το κάνουν απαραίτητα και
χρήση καθώς το 61% υποστηρίζει ότι θα το κάνει χρήση στο μέλλον< διαγραμμα 16>
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Επίσης μέσω των διαγραμμάτων <11α και 11 β >βλέπουμε πως οι πλειοψηφία τις
θεωρεί έξυπνες και μη αγχωτικές τις συναλλαγές αυτές με σύνολο ποσοστών 53% και 48%
αντίστοιχα < συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα> επίσης θεωρούνται εύκολα προσβάσιμες
από το διάγραμμα 11γ καθώς και εύκολες στην χρήση διάγραμμα 11 δ.
Ακόμη θεωρούνται έξυπνες ,συμφέρουσες και καθόλου αδιάφορες δεν πείθουν
όμως τους καταναλωτές για την ασφάλειά τους <διαγράμματα 11ε,11στ,11ζ,11η>
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1

Η έρευνα που γίνεται με αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό τη διερεύνηση της
εμπ ισ τοσύνης των καταναλω τών στις ηλεκτρονικές τραπ εζικές συναλλαγές

2

Η έρευνα έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Η συμμετοχή σας θεωρείται απαραίτητη και θα
βοηθήσει ουσιαστικά.

3 Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να είναι
πραγματικά εσείς πιστεύετε).
4

ειλικρινείς

και

Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

5 Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυμία.
6

αληθινές

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Πόσα χρόνια χρησιμοποιείται τραπεζικές υπηρεσίες ;

□
□
□
□
□

το τελευταίο χρόνο
1- 2 χρόνια
2 -4 χρόνια
4 -6 χρόνια
6 χρόνια και άνω

2. Ποια τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα χρησιμοποιείται;

□
□
□
□
□
□
□

Ε μ β ά σ μ α τα
Δ ά νεια
Κ α τα θέσ εις π λη ρ ω μ ές
Α σ φ άλειες
Κ άρτες
Α να λήψ εις
Ά λλο ........................................

3. Από πού ενημερώνεστε για τις υπηρεσίες των τραπεζών;

□ Υ π α λλή λο υς
□ Δ ιαφ ήμισ η
□ Έ ντυ π α
4. α) Έχετε συναλλαγές με άλλες τράπεζες ;

□ Ν αι

□ Ό χι

β)Αν ναι, με πόσες άλλες;

□
□
□
□

1
2
3
3 και άνω

5. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες γνωρίζετε;

Σελίδα 62 από 94

(βασισμένες στο τι

□ Internet banking (τραπ εζική μέσ ω διαδικτύου)
□ P h on e banking (τραπ εζική μέσ ω τηλεφ ώ νου)
□ M obile banking (τραπ εζική μέσ ω κινητού)
□ Χ ρ ήσ η Α Τ Μ (μ η χά νη μ α α υ τό μ α τη ς ανά λη ψ η ς)

6. Ποια είδη e-banking χρησιμοποιείτε;

□ Internet banking (τραπ εζική μέσ ω διαδικτύου)
□ P h on e banking (τραπ εζική μέσ ω τηλεφ ώ νου)
□ M obile banking (τραπ εζική μέσ ω κινητού)
□ Χ ρ ήσ η Α Τ Μ (μ η χά νη μ α α υ τό μ α τη ς ανά λη ψ η ς)
7. Ποσά χρόνια χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking);

□ λιγότερο απ ό 1 χρόνο
□ 1-3 χρόνια
□ 3 -5 χρόνια
□ 5 και π λέο ν χρόνια
8. Τι είδους συναλλαγές πραγματοποιείτε μέσω του e-banking;

□ π λη ρ ω μ ές
□ μ εταφ ορ ές χ ρ η μ άτω ν
□ έλεγχο κινήσεω ν
□ ανάληψ η
□ κατάθεσ η
□ ενημ έρ ω σ η τω ν μ μ ηχανο γρ α φ ικώ ν σ υσ τη μά τω ν της εταιρ ία ς <για εταιρίες>
□ επ ενδ υτικές σ υ να λλα γές
9. Υπάρχουν συναλλαγές για τις οποίες χρησιμοποιείται αποκλειστικά τις υπηρεσίες e-banking;

□ π λη ρ ω μ ές
□ μ εταφ ορ ές χ ρ η μ άτω ν
□ έλεγχο κινήσεω ν
□ ανάληψ η
□ κατάθεσ η
□ ενημ έρ ω σ η τω ν μ μ ηχανο γρ α φ ικώ ν σ υσ τη μά τω ν της εταιρ ία ς <για εταιρίες>
□ επ ενδ υτικές σ υ να λλα γές
10. Ποιες οι ευκολίες που σας προσφέρει το e-banking; (διαλέγετε μία ή και περισσότερες
απαντήσεις)

□ Π ρ όσ βα σ η όλο το 2 4 ω ρ ο
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□ Γρήγορη εξυπ η ρ έτη σ η
□ Π λ η θ ώ ρ α επ ιλογώ ν
□ Κ όστος
□ Ά λλο__________
11. Είστε ικανοποιημένος/η από τις υπηρεσίες που σας προσφέρονται από το e-banking;

□ καθόλου ικανοπ οιημένος
□ λίγο ικανοπ οιημένος
□ ο ύτε πολύ ούτε λίγο ικανοπ οιημένος
□ α ρ κετά ικανοπ οιημένος
□ π ά ρ α πολύ ικανοπ οιημένος
12. Οι παρακάτω φράσεις περιγράφουν την άποψή μου για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από
το e-Banking;

α /α

Δ ια φ ω νώ

Δ ια φ ω νώ

απ όλυτα
1

Ε υχάρ ισ τες

2

Μ η αγχω τικές

3

Ε ύκο λες στην π ρόσ βασ η

4

Ε ύκο λες στην χρήση

5

Α δ ιά φ ο ρ ες

6

Α σ φ αλείς

7

Έ ξυ π ν ες

8

Συ μ φ έρ ο υ σ ες

Ο υδ έτερ η

Συμ φ ω νώ

Συ μ φ ω νώ
απ όλυτα

13. Θεωρείτε το e-Banking το μέλλον των συναλλαγών?

□ Ναι
□ Ό χι
14. Θα προτείνατε σε κάποιον άλλο την χρήση Internet Banking ;

□ Ό χι
□ Ν αι με επ ιφ υλάξεις
□ Σίγο υρ α ναι
15. Για ποιους λόγους δεν θα προτείνατε σε κάποιον την χρήση των υπηρεσιών του e-Banking;

□ Έ λλειψ η επ α ρ κο ύς α σ φ ά λειας
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□ Π ολύπ λοκο για τον απ λό χρήστη
□ Ά λλο ς λόγος ........................................
16.

Στο μέλλον προτίθεστε να το χρησιμοποιήσετε?

□ Ναι
□ Ό χι

ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ι.Φύλο

Άνδρας
2.

□

Γυναίκα □

Ηλικία

1 8 -2 5 □

2 6 -3 5 □

3 6 -4 5 □

46 - 55 □

6 0 ΚΑΙ Α Ν Ω □

3. Επίπεδο Εκπαίδευσης

Δ ημοτικό Σχολείο □

Δ ευ τερ ο β ά θ μ ια Ε κπ αίδευσ η □

Π ανεπ ισ τη μ ια κή Ε κπ αίδευσ η □

Μ εταπ τυχια κό (M a s te r) / Δ ιδακτορικό □

4. Επάγγελμα

Ά νερ γο ς □

Ιδιω τικός Υ π ά λλη λο ς □

Φ ο ιτη τής □

Στέλεχος Ιδιω τικής επ ιχείρ ησ ης □

Συ ντα ξιο ύ χο ς □

Δ η μ ό σ ιο ς υπ άλληλος □

Ο ικιακά □

Στέλεχος δημόσ ιας υπ ηρ εσ ίας □

Ε λ εύ θ ερ ο ς επ α γγελμα τία ς □

Ά λ λ ο ..................

5. ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

έω ς 5 0 0 ευρ ώ

2 0 0 1 -3 0 0 0 ευρ ώ

501 -9 9 9 ευρ ώ

3 0 0 1 -5 0 0 0 ευρ ώ

1 0 0 0 -1 5 0 0 ευρ ώ

π άνω απ ό 5001 ευρ ώ

1 5 0 1 -2 0 0 0 ευρ ώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα
1. Πόσο προσοδοφόρο είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο;
Αρκετές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο το ηλεκτρονικού εμπορίου δεν
παρουσιάζουν ικανοποιητικά κέρδη. Ορισμένες, μάλιστα, έρευνες κάνουν λόγο για το ένα
τρίτο των online εμπόρων. Από την άλλη πλευρά όμως, οι μελέτες δείχνουν ότι οι
περισσότεροι χρήστες του Internet ενημερώνονται για ένα προϊόν online και στη συνέχεια
το αγοράζουν από αλλού. Έτσι, ακόμη κι αν ένα δικτυακό κατάστημα δεν σημειώνει
αρκετές πωλήσεις, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση των αγορών μέσα από
άλλα κανάλια.
Όσον αφορά στις εταιρίες που εστιάζουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων με
άλλες εταιρίες μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο, στόχος τους δεν είναι τόσο η άντληση
οικονομικού κέρδους, όσο η περικοπή των εξόδων και η βελτίωση των υπηρεσιών προς
τους πελάτες.
2. Είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο ασφαλές για τις επιχειρήσεις;
Κανείς δεν είναι 100% ασφαλής online.

Επιτήδειοι πάντοτε υπάρχουν, αλλά η

κρυπτογράφηση και τα συστήματα ασφαλείας αναπτύσσονται συνεχώς.

Ωστόσο,

επενδυτές και αναλυτές συμφωνούν ότι οι συναλλαγές είναι λιγότερο επικίνδυνες στο
Internet συγκριτικά με το "φυσικό" κόσμο.
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι περισσότερο ασφαλές από
ένα "πραγματικό" κατάστημα, το οποίο μπορεί να λεηλατηθεί, να καεί, να πλημμυρίσει. Η
δυσκολία έγκειται στο να κάνουν τους πελάτες να εξοικειωθούν με την ιδέα ότι το
ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ασφαλές γι' αυτούς.
3. Είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο ασφαλές για τους πελάτες;
Μολονότι θεωρείται ότι οι συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας στο Internet δεν είναι
ασφαλείς, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι online συναλλαγές εν
γένει είναι ασφαλέστερες από τις αγορές με πιστωτικές κάρτες σε "φυσικά" καταστήματα.
Κάθε φορά που ο πελάτης πληρώνει με πιστωτική κάρτα σε ένα κατάστημα ή εστιατόριο
και κάθε φορά που πετά την απόδειξη μιας πιστωτικής κάρτας γίνεται περισσότερο
ευάλωτος στην απάτη.
4. Πώς προσελκύονται πελάτες online;
Τα "μυστικά" για μια επιτυχημένη παρουσία στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τα
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εξής:
• Ο δικτυακός κόμβος πρέπει να είναι πάντοτε ενημερωμένος.
• Ο κόμβος πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τις ασφαλέστερες δυνατές
συναλλαγές. Επίσης πρέπει να φαίνεται επαγγελματικός και να λειτουργεί άψογα.
• Ο δικτυακός κόμβος οφείλει να είναι απλός, εύχρηστος και γρήγορος. Απλή πρέπει να
είναι και η διαδικασία εύρεσης συγκεκριμένων προϊόντων. Οι σελίδες πρέπει να
"κατεβαίνουν" γρήγορα. Στο καταναλωτικό κοινό δεν αρέσει να περιμένει περισσότερο από
όσο περιμένει σε μια μικρή σειρά.
• Πάντοτε βοηθά η παροχή online επιλογών συγκρίσιμων με οτιδήποτε προσφέρεται
αλλού. Είναι προτιμότερη η πώληση προϊόντων που ο κόσμος θέλει να τα αγοράσει online.
Αν ένα προϊόν είναι επιτυχημένο στις πωλήσεις μέσω ταχυδρομικών καταλόγων, θα
πουλήσει εξίσου καλά και στο Internet.
• Οι τιμές πρέπει να παραμένουν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.
5. Ποιό είναι το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου;
Το μέλλον βρίσκεται στην έννοια της ηλεκτρονικής επιχείρησης (σε αντίθεση με το
"απλό" μοντέλο του ηλεκτρονικού καταστήματος) όπου οι συναλλαγές και οι διεργασίες της
επιχείρησης μεταβάλλονται ώστε να γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα.
Σημαντικό κομμάτι για τη σωστή διαχείριση της επιχείρησης δεν είναι η διαχείριση
των αγαθών όσο της πληροφορίας και η καλύτερη δυνατή οργάνωση και ολοκλήρωσή της
με τελικό στόχο τις καλύτερες δυνατές παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πελάτη. Η
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των αγαθών είναι από τους βασικότερους
παράγοντες αυτής της αλλαγής, όπως και η συνεχής παρακολούθηση των αιτημάτων των
πελατών. Για τον ελλαδικό χώρο, ως πλέον σημαντική εμφανίζεται η αύξηση των καναλιών
διάθεσης των προϊόντων και του εύρους της αγοράς. Παγκοσμιοποίηση των αγορών
συντελείται μέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών επιχειρήσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Ο δεκάλογος του e-Business Forum για το ηλεκτρονικό εμπόριο

1. Με ενδιαφέρει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι δυνατότητες που ανοίγονται 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
Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καταρτίστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)
για τη δραστηριοποίησή σας στο πεδίο αυτό. Σκεφθείτε τον τρόπο με τον οποίο
θα μπορούσατε να το εκμεταλλευθείτε: ποιά προϊόντα και ποιές υπηρεσίες μπορείτε να
παρέχετε, πόσα χρήματα είσαστε σε θέση να επενδύσετε στην ηλεκτρονική επιχειρηματική
δραστηριότητα (και μέσα σε ποιό χρονικό διάστημα), αν διαθέτετε τα στελέχη που θα
μπορούσαν 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 Ηλεκτρονικού Εμπορίου
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση; Πώς επηρεάζουν την ηλεκτρονική
δραστηριότητα της δικής μου επιχείρησης;
Το e-commerce αποτελεί μία μορφή εμπορίου και συνεπώς βρίσκουν σε αυτό
ανάλογη εφαρμογή οι Κοινοτικές οδηγίες (Κοινοτικό Δίκαιο) και οι εθνικές διατάξεις που
αφορούν στο εμπόριο γενικότερα. Για παράδειγμα, ο Νόμος 2251/94 για την ''Προστασία
των Καταναλωτών” περιέχει διατάξεις για τις συμβάσεις από απόσταση (Άρθρο 4), που
εφαρμόζονται και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική σας επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σύμφωνη με
την ισχύουσα νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Ενημερωθείτε για όλες τις ειδικές
διατάξεις που αφορούν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε
αμφιβολία για τα νομικά θέματα που σχετίζονται με το σχέδιό σας, απευθυνθείτε στους
συλλογικούς σας φορείς ή σε εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους για να λάβετε τις
κατάλληλες απαντήσεις. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών
που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό σας κατάστημα αποτελεί βασική σας υποχρέωση. Οι
ρυθμίσεις που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται και
στο διαδικτυακό περιβάλλον. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι "ελεύθερο εμπόρευμα”.
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Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και να
διατηρούνται μόνο όσο είναι αναγκαίο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που δεν εντάσσονται σε
συγκεκριμένη συναλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των καταναλωτών,
αφού προηγουμένως ενημερωθούν για το σκοπό, τις κατηγορίες των δεδομένων κλπ. Η
συγκατάθεσή τους είναι απαραίτητη και στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό κατάστημα
θέλει να διαβιβάσει τα δεδομένα τους σε τρίτους. Η εμφανής παρουσίαση των τρόπων
προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων στο δικτυακό σας τόπο (Privacy
Statement) αποτελεί σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης 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 το δικτυακό τόπο του ΟΟΣΑ
(cs3-hq.oecd.org/scripts/pwv3/pwhome.htm) αν θέλετε το κείμενο στα αγγλικά, ή -στο
προσεχές διάστημα- το δικτυακό τόπο του e-Business Forum (www.ebusinessforum.gr)
για το ελληνικό κείμενο. Η προετοιμασία του κειμένου αυτού γίνεται με αυτοματοποιημένο
τρόπο ^E C D Privacy Statement Generator) ενώ εσείς απαντάτε ερωτήσεις σχετικά με τον
τρόπο προστασίας και χρήσης που επιθυμείτε να ασκείτε στα δεδομένα των καταναλωτών
σας.
Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επισκέψεις των καταναλωτών σε ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα και οι συναλλαγές τους αφήνουν ψηφιακά ίχνη, τα οποία
χρησιμοποιούνται συχνά για τη δημιουργία καταναλωτικού προφίλ. Η συλλογή των
δεδομένων αυτών, με τεχνολογίες όπως τα cookies εν αγνοία των καταναλωτών και χωρίς
τη συγκατάθεσή τους, συνιστά παράβαση. Το πλαίσιο των δεσμευτικών κανόνων για τα
προσωπικά δεδομένα καθορίζεται 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 προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα). Μπορείτε
να έχετε πρόσβαση τους νόμους αυτούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως, καθώς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αφορά και στις
πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προς καταναλωτές διαφορετικών χωρών, στα πλαίσια
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση διαφωνίας, ο καταναλωτής
μπορεί να απευθυνθεί στις δικαστικές αρχές του τόπου κατοικίας του (άρθρο 15c του
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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 Ρώμης (ΕΕΚ C 1997) και
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το Δίκαιο της χώρας του καταναλωτή. Πολύ σύντομα
τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής
επίλυσης των διαφορών (διαδικασία διαμεσολάβησης) που προκύπτουν από ηλεκτρονικές
εμπορικές συναλλαγές σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Το σύστημα αυτό (ΕΕJ-NET)
θα έχει αποτέλεσμα την αποφυγή των δικαστικών εξόδων και την ταχύτερη επίλυση των
διαφορών.

Επιπλέον, πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει εκδοθεί πρόσφατα το Προεδρικό
Διάταγμα 150/2001 ΦΕΚ Α 125 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ενώ βρίσκεται σε τελικό
στάδιο αντίστοιχο 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 από τη σύναψη των ηλεκτρονικών
συμβάσεων, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις εμπορικές επικοινωνίες
(διαφημιστικά, χορηγίες, προσφορές κλπ.), 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 την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο Διαδίκτυο (π.χ. www.
yourcompanyname. gr) και το πώς θα την κατοχυρώσετε, ισχύει ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο
που καθορίζεται από το Διαχειριστή Ονομάτων του ελληνικού domain. Μπορείτε να
ενημερωθείτε γι' αυτό στη διεύθυνση www.hostmaster.gr.
3. Αν έχω ήδη μια "παραδοσιακή" επιχείρηση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η
δραστηριότητά μου ως ηλεκτρονικού εμπόρου δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις
στη σημερινή λειτουργία της επιχείρησής μου.
Κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Για να
διερευνήσετε την επίδρασή του στη γενικότερη σημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας
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θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις επιμέρους διαδικασίες του παραδοσιακού εμπορίου,
όπως: παραγωγή, αποθήκευση, διανομή, υποστήριξη διαδικασιών με χρήση της
Πληροφορικής εσωτερικά στην επιχείρηση.
Διασφαλίστε, κάνοντας κατάλληλες επιλογές ή επιχειρηματικές κινήσεις, ότι η
λειτουργία της εταιρίας σας σήμερα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός νέου,
ηλεκτρονικού καταστήματος. Για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης των
προϊόντων στα σημεία που επιθυμεί ο καταναλωτής (και αν ναι, με ποιό κόστος), υπάρχει
ικανός αποθηκευτικός χώρος για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού καταστήματος;
Διερευνήστε τις δυνατότητες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής, καθώς και αν
συμφέρει η ανάθεση κάποιων λειτουργιών σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες
(outsourcers) όπως π.χ. εταιρίες ταχυμεταφοράς - courier, κέντρα διαχείρισης αποθεμάτων
προϊόντων - logistics centers κλπ. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι η σημερινή μηχανογράφηση της
επιχείρησής σας θα συμβάλει 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 τηλεφώνων, μέσω
ψηφιακής τηλεόρασης κλπ.). Πώς θα επιλέξω τις τεχνολογίες που ταιριάζουν στην
περίπτωση της δικής μου επιχείρησης;
Αν η τεχνογνωσία που απαιτείται δεν υπάρχει στην επιχείρησή σας, μπορεί να
αποκτηθεί με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογικών προμηθευτών. Όσο
και αν δεν είστε εξοικειωμένος με την τεχνολογία, οφείλετε να ενημερωθείτε, καθώς
αρκετές κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από εσάς: π.χ. με ποιά μέσα θέλετε να
έχετε επικοινωνία με τον καταναλωτή (π.χ. Internet, κινητή τηλεφωνία κλπ.), ποιές ακριβώς
δυνατότητες θέλετε να έχει ο πελάτης μέσα στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα (π.χ.
αναζήτηση προϊόντων, εκπτώσεις - προσφορές, σύγκριση τιμών κλπ.), αν θέλετε να
αποκτήσετε ιδιόκτητη υποδομή για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή είναι
προτιμότερη μια λύση φιλοξενίας του σε κάποια εξειδικευμένη εταιρία παροχής λύσεων
ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκρίνετε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όλων των
διαθέσιμων επιλογών προτού αποφασίσετε.
5. Ποιές είναι οι δυνατότητες που έχει η επιχείρησή μου για να εισπράττει
ηλεκτρονικά το αντίτιμο των συναλλαγών που διεξάγει μέσω του ηλεκτρονικού
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καταστήματος;
Προκειμένου να αποδέχεστε online πληρωμές (π.χ. με χρήση πιστωτικών καρτών,
με χρέωση και πίστωση τραπεζικού λογαριασμού κλπ.), ενημερωθείτε για όλες τις
διαθέσιμες λύσεις: ποιές δυνατότητες παρέχουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, οι
οργανισμοί διαχείρισης πιστωτικών καρτών και οι οργανισμοί πιστοποίησης των εμπόρων
στο Διαδίκτυο, με ποιό κόστος κλπ. 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 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. Σήμερα, η τεχνολογία παρέχει προηγμένες λύσεις στο
θέμα αυτό. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που μεριμνά για την ασφάλεια των πελατών του
οφείλει να χρησιμοποιεί και να αναφέρει ρητά όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας
καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πιστοποίηση της ταυτότητάς
του.
Τα συστήματα ασφάλειας συναλλαγών που χρησιμοποιούνται

ευρέως

σήμερα είναι τα εξής:
• Ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτότητας (digital ID) από κάποιο αναγνωρισμένο φορέα
πιστοποίησης

(οι

ψηφιακές

ταυτότητες

επιβεβαιώνουν

την

ταυτότητα

του

συναλλασσομένου εμπόρου).
• Πρωτόκολλο ασφαλείας (π.χ. Secure Socket Layer - SSL, ή Secure Electronic
Transaction - SE^.
• Ασφαλής σύνδεση.
Οι έλεγχοι για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος
πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται από τον
υπολογιστή, από κινητό τηλέφωνο (WAP) ή από τη διαδραστική τηλεόραση (interactive
TV). Ζητήστε να ενημερωθείτε από ειδικούς για όλες τις δυνατές λύσεις και επιλέξτε, με τη
βοήθειά τους, τις πλέον κατάλληλες για την επιχείρησή σας.
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Όσον αφορά στην "ταυτότητά" του, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να
παρουσιάζει ρητά σε ποιόν ακριβώς έχει κατοχυρωθεί, δηλαδή ποιός είναι ο πραγματικός
ιδιοκτήτης. Η ύπαρξη ενός ειδικού σήματος στην ιστοσελίδα που να πιστοποιεί την
ταυτότητα (από γνωστούς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς) αποτελεί πλεονέκτημα.
Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή, προτού προβεί σε
αγορές, να επικοινωνήσει με τον τηλεφωνικό αριθμό στη φυσική έδρα του καταστήματος
(είναι υποχρεωτική η αναγραφή του στην ιστοσελίδα) ώστε να διαπιστώσει ότι όντως
πρόκειται για το κατάστημα που έχει επιλέξει.
Συνοπτικά, οι πληροφορίες που πρέπει να αναφέρει κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα
στους καταναλωτές συνοψίζονται στα παρακάτω:
• Πραγματική ταυτότητα του εμπόρου (όνομα, γεωγραφική διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.)
• Τρόποι επικοινωνίας τόσο με ηλεκτρονικό όσο και με συμβατικό τρόπο (ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο [email], fax, τηλέφωνο, κλπ.)
• Τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των φόρων, εξόδων
αποστολής, κλπ.)
• Εγγύηση του προϊόντος.
• Μέθοδος αποστολής και χρόνος παράδοσης, δυνατότητα υπαναχώρησης, τρόπος
πληρωμής και παράδοσης, κλπ.
• Τρόπος ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής γνώμης.
• Επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας.
• Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Privacy Statement)
• Πού μπορεί να απευθυνθεί ο καταναλωτής για τα παράπονά του εάν κάτι δεν πάει καλά
(π.χ. αργοπορημένη παράδοση ή μη παράδοση).
• Πώς θα επιστραφεί το προϊόν, τι πρόσθετες επιβαρύνσεις υπάρχουν για την επιστροφή,
κλπ.
• Ποιό δικαστήριο είναι αρμόδιο και ποιό Δίκαιο θα εφαρμοσθεί σε περίπτωση διαφοράς.
7.Αν ξεκινήσω τη δραστηριότητά μου ως ηλεκτρονικός έμπορος, θα μπορέσουν 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 ηλεκτρονικό
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κατάστημα. Εκτιμήστε αν έχουν πράγματι τα προσόντα να αντεπεξέλθουν στα νέα αυτά
καθήκοντα, 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 στα θέματα του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Διερευνήστε την πιθανότητα πρόσθετης κατάρτισης ενός από τα υπάρχοντα
στελέχη (καθώς επίσης και του προσωπικού που θα ασχοληθεί) προκειμένου να επιλύει σε
σύντομο χρονικό διάστημα τυχόν προβλήματα που θα ανακύπτουν από τη λειτουργία του
ηλεκτρονικού καταστήματος. Εναλλακτικά, εξετάστε την πιθανότητα πρόσληψης ενός
υπαλλήλου με ιδιαίτερες δεξιότητες στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι ώστε να
μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο για την επιχείρησή σας. Εναλλακτικά μπορείτε να
αναθέσετε ορισμένα από αυτά τα καθήκοντα σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcers),
π.χ. σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις στο χώρο της τεχνολογίας.
8. Πώς μπορώ να παρακολουθώ την πορεία λειτουργίας του ηλεκτρονικού μου
καταστήματος,

ιδιαίτερα

αν

δεν

έχω

σημαντικές

τεχνικές

γνώσεις;

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση της λειτουργίας
ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Απεναντίας, η τεχνολογία σάς επιτρέπει να έχετε ανά
πάσα στιγμή τα στοιχεία των πωλήσεων και των επισκέψεων των πελατών (Statistics), 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 ενημερώνεστε 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 διαρκή βελτίωση. Λάβετε υπόψη σας
και τη γνώμη των καταναλωτών που το έχουν επισκεφθεί ή έχουν ήδη διεξαγάγει
ηλεκτρονικές συναλλαγές σε αυτό.
9. Πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου, υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να γνωρίζω σε ό,τι αφορά τη
λειτουργία του καταστήματός μου και τις εμπορικές σχέσεις μου με τους τελικούς
καταναλωτές;
Στο

δικτυακό

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
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τον προσεκτικά και προσαρμόστε κατάλληλα τόσο την επιχειρηματική λειτουργία όσο και
την τεχνολογική

υποδομή

του

ηλεκτρονικού

σας

καταστήματος,

έτσι

ώστε να

εναρμονιστείτε με τα σημεία του.
Έχετε υπόψη 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 την πιθανή επιφυλακτικότητα των πελατών στο να
δώσουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας, μπορείτε να παρέχετε εναλλακτικούς
τρόπους πληρωμής, όπως είναι η αντικαταβολή ή η αποστολή 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 Internet, από όπου μπορείτε να ενημερωθείτε
για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως ηλεκτρονικού
εμπόρου, τα θέματα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
καταναλωτών και το νομικό καθεστώς που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επισκεφθείτε τους δικτυακούς 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 του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (www.acci.gr) για τον κώδικα
εμπορικής δεοντολογίας και τις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων
• 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 στα προσωπικά του δεδομένα:
www.dpa.gr
• Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση για την Προστασία του Καταναλωτή):
http://europa.eu.int/comm/consumers
• Του

ΟΟΣΑ

(για

θέματα

σχετικά

με

www.oecd.org/subj ect/e_commercehttp ://www. goonline.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=549
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το

Ηλεκτρονικό

Εμπόριο):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Χρήσιμες συμβουλές για τον πελάτη του e-banking
Προκειμένου να μπορεί ο πελάτης της τράπεζας και χρήστης του e-banking, να
εκμεταλλευτεί τα παραπάνω πλεονεκτήματα της χρήσης του, θα παραθέσω μερικές
χρήσιμες συμβουλές, απόρροια των εμπειριών που απέκτησα κατά την έρευνα μου για την
συγγραφή της εργασίας μου, ώστε να μην δημιουργούνται απορίες και προβλήματα στη
χρήση των υπηρεσιών:
Όταν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στις συναλλαγές σας, ή δείτε κάτι στον
λογαριασμό ή την κάρτα σας που πιστεύετε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα,
παραμείνετε ψύχραιμοι και μην πανικοβάλλεστε. Καλέστε στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης
που σας έχει δώσει η τράπεζα και εξηγήστε ήρεμα και με σαφήνεια το πρόβλημά σας.
• Για παράδειγμα αποφύγετε γενικόλογες αναφορές του τύπου: «Δεν βλέπω τον
λογαριασμό μου». Εξηγείστε σαφώς το πρόβλημα, όπως: «Είμαι ο πελάτης της τράπεζας
Παπαδόπουλος Δημήτρης με username: user1234. Σήμερα στις 10:45 έκανα login στην
υπηρεσία και επέλεξα από το μενού την επιλογή ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. Στην οθόνη
των κινήσεων και στο πεδίο τραπεζικός λογαριασμός δεν εμφανίζεται στην λίστα των
λογαριασμών μου, ο τρεχούμενος λογαριασμός 1122334455666, τον οποίο μέχρι χτες
έβλεπα κανονικά». Με την παραπάνω περιγραφή του προβλήματος ο εξουσιοδοτημένος
υπάλληλος της τράπεζας έχει σαφή εικόνα και μπορεί να διερευνήσει την αιτία και να σας
ενημερώσει σχετικά.
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Συμβουλές για ασφαλείς online συναλλαγές
1. Διαβάζουμε προσεκτικά, τη σύμβαση, με την τράπεζα, πριν υπογράψουμε.
2. Φυλάσσουμε, σε ασφαλές σημείο, τους κωδικούς μας.
3. Μόλις παραλάβουμε τους κωδικούς μας, τους αλλάζουμε
4.Δε χρησιμοποιούμε κωδικούς, που μπορούν να μαντέψουν, εύκολα «τρίτοι». Δε
χρησιμοποιούμε ημερομηνίες γέννησης, αριθμούς κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λπ.
5. Μόλις τελειώσουμε τις συναλλαγές μας, αποσυνδεόμαστε αμέσως, από την ιστοσελίδα
της τράπεζας.
6. Εάν συνδεθούμε, από κάποιο δημόσιο χώρο, προσέχουμε να μη μας παρακολουθεί
κανένας και μάθει τους κωδικούς μας.
7. Δεν επιτρέπουμε, στον υπολογιστή μας να αποθηκεύσει τους κωδικούς μας, για επόμενη
χρήση.
8. Δε δίνουμε, ποτέ, κωδικούς, σε ιστοσελίδες, που δεν αρχίζει η διεύθυνσή τους με
«https».
9. Δε δίνουμε, ποτέ, κωδικούς σε ιστοσελίδες, που δεν παρουσιάζεται, στη μπάρα δίπλα
στη διεύθυνση μια κλειδωμένη κλειδαριά.
10. Δεν απαντούμε, σε ηλεκτρονικά μηνύματα, που υποτίθεται ότι μας στέλνει η τράπεζά
μας και μας ζητάει να επιβεβαιώσουμε τους κωδικούς μας. Καμία τράπεζα δε ζητάει
κωδικούς, μέσω e-mail.
11. Πληκτρολογούμε εμείς τη διεύθυνση της τράπεζάς μας. Δεν εμπιστευόμαστε άλλες
σελίδες, που μας οδηγούν (έχουν λινκ), στην ιστοσελίδα της τράπεζάς μας.
12.Δε δίνουμε τους κωδικούς μας, σε κανένα, ούτε ακόμα και σε υπαλλήλους τραπεζών.
13. Χρησιμοποιούμε καλά προγράμματα, για την προστασία του υπολογιστή μας, από ιούς.
Τα περισσότερα τέτοια προγράμματα έχουν προστασία και κατά της υποκλοπής των
στοιχείων μας.
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Περισσότερες πληροφορίες
Ηλεκτρονικές Απάτες
Το Φεβρουάριο του 2007, επιτήδειοι επιχείρησαν να παγιδέψουν πελάτες, γνωστής
τράπεζας, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία εξυπηρέτησης, μέσω διαδικτύου. Οι
απατεώνες έστελναν στους Καταναλωτές, μαζικά, παραπλανητικό ηλεκτρονικό μήνυμα,
που τους προέτρεπε να πληκτρολογήσουν τους κωδικούς τους, για εισαγωγή, στο
σύστημα της τράπεζας. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., είχε λάβει καταγγελίες, για παρόμοια μηνύματα, από
το Νοέμβριο του 2006 και είχε, ήδη, ενεργοποιηθεί. Επικοινωνήσαμε, με τη συγκεκριμένη
τράπεζα, επιβεβαιώσαμε ότι το μήνυμα ήταν πλαστό και το αποστείλαμε, στη Διεύθυνση
Ασφάλειας Αττικής / ΥΔΟΕΑΗ, στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στις
13/11/2006 και στις 2/4/2007. Το μήνυμα κοινοποιήθηκε, επίσης: στον Πρωθυπουργό της
Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, στον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ.
Γεώργιο

Παπανδρέου,

στον Υπουργό

Οικονομίας και

Οικονομικών,

κ.

Γεώργιο

Αλογοσκούφη, στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα, στον Υπουργό Δημόσιας
Τάξης, κ. Βύρωνα Πολύδωρα, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Παπαθανασίου, και
στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Αθανάσιο Σκορδά. Το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής / ΥΔΟΕΑΗ, μας ενημέρωσε στις 20/4/2007,
ότι σχηματίστηκε δικογραφία, για το θέμα, η οποία και υποβλήθηκε, αρμοδίως, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Στις 2/7/2007, το ΚΕ.Π.ΚΑ., επειδή συνεχιζόταν η αποστολή του ίδιου μηνύματος,
απηύθυνε ερώτηση, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της συγκεκριμένης
τράπεζας, ζητώντας διευκρινήσεις, για το κατά πόσο είναι εύκολο να γνωρίζει ο
οποιοσδήποτε ότι έχουμε "internet banking”, απαιτώντας, από την τράπεζα, να κάνει
άμεσες ενέργειες, ώστε να διασφαλίσει τις συναλλαγές της. Το μήνυμα κοινοποιήθηκε
επίσης, σε όλους τους παραπάνω αναφερόμενους.
Στις 29/8/2007, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ/νίκης, η Διεύθυνση Ασφαλείας
Θεσ/νίκης, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών
και το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, απέστειλε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. την παρακάτω επιστολή:
«Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

• Ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρατηρείται το φαινόμενο της μαζικής αποστολής
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα οποία φαινομενικά στέλνονται από
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με παραλήπτες χρήστες του διαδικτύου, ανεξαρτήτως αν
αυτοί είναι κάτοχοι υπηρεσιών Internet Banking.
• Ως
►

παραδείγματα,

τέτοιων

μηνυμάτων,

μπορούν

να

αναφερθούν

τα

εξής:

Ο χρήστης λαμβάνει ένα e-mail, το οποίο τον ενημερώνει, ότι έχει πρόβλημα με το

λογαριασμό του, σε κάποιο οικονομικό ίδρυμα, π.χ. τράπεζα, και προτρέπεται να
επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ιδρύματος, επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο (link) που
βρίσκεται στο e-mail. Το link αυτό, παραπέμπει σε ιστοσελίδα, που ομοιάζει, με την
αντίστοιχη του πιστωτικού ιδρύματος. Αφότου ο χρήστης πληκτρολογήσει τα προσωπικά
του στοιχεία, username και password, αυτά πλέον, είναι στη διάθεση του αποστολέα των
πλαστών μηνυμάτων.
• Ο χρήστης λαμβάνει παραπλανητικό μήνυμα, το οποίο τον ενημερώνει, ότι ο
λογαριασμός του βρίσκεται σε κίνδυνο και τον προτρέπει να γραφεί δωρεάν συνδρομητής,
σε υπηρεσία προστασίας του λογαριασμού του.
• Ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα, το οποίο τον ενημερώνει, ότι υπάρχει αίτημα σε εξέλιξη,
για τροποποίηση του λογαριασμού του και δια της επίσκεψης, σε συγκεκριμένο link, του
ζητείται απατηλά, να απορρίψει την τροποποίηση αυτή.
• Ο χρήστης λαμβάνει e-mail, το οποίο τον ενημερώνει, για την ύπαρξη νέων υπηρεσιών,
που μπορούν να συνδεθούν με τον λογαριασμό του και τις οποίες, για προσεχές, σύντομο,
χρονικό διάστημα, είναι σε θέση να απολάβει δωρεάν.
• Τα μηνύματα αυτά στέλνονται μαζικά με τη βοήθεια προγραμμάτων τα οποία υπάρχουν
διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τα εν λόγω προγράμματα, "διαβάζουν” αρχείο, με λίστες
διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια, προτρέπουν τους παραλήπτες,
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του χρηματοπιστωτικού

ιδρύματος,

μέσω ενός

υπερσυνδέσμου, πλην όμως, ο χρήστης οδηγείται σε ιστοσελίδα που ομοιάζει με την
αυθεντική. Εκεί, του ζητείται να καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία και τους
κωδικούς, τα οποία πλέον, είναι στη διάθεση του αποστολέα των πλαστών μηνυμάτων.
• Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεσμεύονται από το νόμο, να μην αποκαλύπτουν
προσωπικά στοιχεία πελατών τους, στους οποίους ενδεχομένως, να παρέχουν υπηρεσίες
Internet Banking. Επομένως, θεωρείται αδύνατο, να μαθαίνουν οι αποστολείς των
μηνυμάτων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατόχων υπηρεσιών Internet Banking, από

τις τράπεζες.
• Τεχνικά,

δεν υπάρχει

κάποιος τρόπος εμποδισμού της αποστολής απατηλών

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει:
>

Να ενημερωθούν οι χρήστες διαδικτύου ώστε:
1. Αν παραλάβουν τέτοιου είδους μηνύματα, να τα διαγράφουν αμέσως, χωρίς να
προβαίνουν σε καμία άλλη ενέργεια, καθώς ουδέποτε θα τους ζητηθούν από κάποια
τράπεζα και με κανένα τρόπο (τηλεφωνικώς, μέσω e-mail ή οποιοδήποτε άλλο μέσο
επικοινωνίας), οι κωδικοί τους.
2. Να μην παρασύρονται από συνδέσμους (links), που θα τους οδηγήσουν σε site της
τράπεζάς τους, αλλά να πληκτρολογούν οι ίδιοι, την ηλεκτρονική διεύθυνση.
3. Να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους προγράμματα antivirus και antispyware
και να φροντίζουν για την συχνή ενημέρωσή τους, με τις τελευταίες εκδόσεις.
Οι τράπεζες, να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με την ύπαρξη τέτοιων

κακόβουλων μηνυμάτων, να τους προσφέρουν 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση, να τους
παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σχετικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημέρωσε τους καταναλωτές να μην εμπιστεύονται, ποτέ, τέτοια
μηνύματα, μέσω συνεντεύξεων των μελών του Δ.Σ., στα Μ.Μ.Ε. και με ειδικό άρθρο, στο
περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα».
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Προβλήματα ανάπτυξης e-banking στην Ελλάδα
Σε διαμορφωμένες τεχνολογικά αγορές η ανάπτυξη διαδικασιών μέσω internet έχει
ρόλο προοδευτικής και όχι ριζοσπαστικής καινοτομίας. Η ταχύτητα με την οποία
αναπτύσσεται ένα νέο

σύστημα όπως το e-banking εξαρτάται από την διάθεση των

πελατών. Επομένως αρχικά τουλάχιστον, μόνο οι τολμηροί το χρησιμοποιούν, γιατί οι
περισσότεροι δεν διακινδυνεύουν να δώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και τα
στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών. Το e-banking θεωρείτε μία νέα εφαρμογή
παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την εμφάνιση του επειδή το κοινό τώρα
αποκτά εξοικείωση με την χρήση του internet.
Τα πιστωτικά ιδρύματα στην χώρα μας ανέπτυξαν την τεχνολογία e-banking με
αργά και προσεκτικά βήματα, τα στελέχη της πληροφορικής κλήθηκαν να εκπονήσουν
προγράμματα για το νέο σύστημα χωρίς να έχουν εμπειρία στον τομέα αυτόν. Όταν τελικά
το έδωσαν προς χρήση, οι υπηρεσίες που προσέφερε ήταν ελάχιστες ενώ η περαιτέρω
επέκταση του γίνεται με προσοχή και με εξίσου αργούς ρυθμούς. Το κοινό αρχικά ήταν
καχύποπτο

και η υπηρεσία παρουσίαζε μικρό ενδιαφέρον. Έτσι οι ιστοσελίδες των

τραπεζών συμβάλλουν στην ενημέρωση παρά στην διεκπεραίωση των τραπεζικών
λογαριασμών, που συνήθως γίνονται από άλλα εναλλακτικά δίκτυα διανομής τραπεζικών
υπηρεσιών όπως είναι τα ATMs .
Με την χρήση του e-banking υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη του χρήστη
(monitoring help desk) που να διευκολύνει την διόρθωση των λαθών κατά τις συναλλαγές
μέσω internet. Για την στελέχωση των ανωτέρω τμημάτων απαιτείται εξειδικευμένο
προσωπικό. Για να προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια στον πελάτη τα πιστωτικά
ιδρύματα προέβηκαν σε διοικητική αναδιοργάνωση και δημιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες,
για την παρακολούθηση και υποστήριξη των χρηστών, καθώς και έλεγχο και διαχείριση
τόσο του συστήματος όσο και του κινδύνου που συνεπάγεται. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα
έπρεπε να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές δυνατότητες και να αποφασίσουν πια πολιτική
θα ακολουθήσουν. Τόσο στην περίπτωση εύρεσης κατάλληλου προσωπικού όσο και στην
εκπαίδευση του υπάρχοντος, πέρασε αρκετό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές
διαδικασίες.
Ο σημαντικότερος όμως ανασταλτικός παράγοντας για την χρήση του e-banking

είναι το θέμα της ασφάλειας, όπου τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν μεταβιβάσει στον χρήστη
την ευθύνη αναγνώρισης του αυθεντικού web site τους. Παρόλο που δίνουν λεπτομερή
στοιχεία για την διευκόλυνση του ελέγχου από τους πελάτες, παρόλα αυτά δεν αποκλείει
ένα web site μιας ψεύτικης τράπεζας να αντιγράψει ή να δημιουργήσει κάποιες αντίστοιχες
ενδείξεις και να παραπλανήσει τους χρήστες.

Οι χρηματοοικονομική οργανισμοί

διαβεβαιώνουν ότι εφαρμόζουν απαραβίαστα τεχνολογικά συστήματα, παρόλο αυτά το
κοινό είναι ακόμα δύσπιστο. Οι τεχνολογίες ασφαλείας που χρησιμοποιούν στο internet οι
τράπεζες αναφέρονται στην προστασία που παρέχεται με την χρήση user ID, passwords
και κρυπτογραφικές τεχνικές

όπως Secure Socket Layer (SSL https://) ή SET και τα

διάφορα Firewalls.
Επιπλέον, δημιουργούνται συνεχώς νέοι ιοί που μπορούν να "μολύνουν" τα
προγράμματα των Η/Υ μέσω διαδικτύου. Ο ιός είναι κώδικας που κρύβεται πίσω από τα
προγράμματα και εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα των χρηστών. Ποτέ κανείς δεν είναι
σίγουρος πως το antivirus του υπολογιστή μπορεί να αντιμετωπίσει τους νέους ιούς.
Επίσης είναι γνωστό ότι μέσω Διαδικτύου δουλεύουν συνεχώς

hackers που με τις

ιδιαίτερες ικανότητες που έχουν μπορούν να παραβιάσουν τα απαραβίαστα προσωπικά
δεδομένα των χρηστών καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας.
Τέλος πρόβλημα για την διάδοση του e-banking είναι το θέμα προστασίας
δεδομένων. Δύο στους τρεις δεν προτίθενται να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές
στο internet, εάν δεν γνωρίζουν που θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα.
Σύμφωνα με έρευνα οι περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να
συλλέξουν πληροφορίες, παρά για να πραγματοποιήσουν βασικές τραπεζικές συναλλαγές.
Επιπλέον από την ίδια έρευνα έδειξε ότι το 52% των πελατών επισκέπτονται το τραπεζικό
υποκατάστημα τουλάχιστον μία φορά το μήνα, όπου αποδεικνύεται πως το παραδοσιακό
κατάστημα είναι κυρίαρχο παρότι έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικά δίκτυα ηλεκτρονικής
τραπεζικής. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η δημιουργία καινοτόμων
συστημάτων όπως είναι το e-banking απλώς αυξάνει τις δυνατότητες επικοινωνίας του
πελάτη

με

την

τράπεζα
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Σύμβαση από απόστασηΐ. Σύμβαση από απόσταση, με την έννοια αυτού του άρθρου,
είναι σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται ύστερα από πρόταση του
προμηθευτή χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με
τη χρησιμοποίηση τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης
για σύναψη σύμβασης και της αποδοχής.
2. Σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν κατά την πρόταση
σύναψης σύμβασης ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της χρησιμοποιούμενης
τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο σαφή για τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία:
α) την ταυτότητα του προμηθευτή,
β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης
αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,
ε) τη διάρκεια ισχύος της πρότασης για σύναψη σύμβασης και
στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.
3. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται για τις δαπάνες της επικοινωνίας από απόσταση για
τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εκτός αν αυτό αναφέρεται
σαφώς στην πρόταση για σύναψη σύμβασης.
4. Απαγορεύεται να αποστέλλονται στον καταναλωτή αγαθά ή να παρέχονται υπηρεσίες
χωρίς προηγούμενη παραγγελία εκ μέρους του όταν αυτός καλείται να τα αποκτήσει έναντι
πληρωμής ή να τα επιστρέψει, έστω και χωρίς να καταβάλλει τις δαπάνες αποστολής. Αν η
αποστολή αυτή πραγματοποιηθεί, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαθέσει το αγαθό ή
την υπηρεσία, κατά την κρίση του, χωρίς να οφείλει οποιοδήποτε τίμημα, εκτός αν η
αποστολή οφείλεται σε προφανές λάθος, οπότε το θέτει, για εύλογο χρόνο και εφόσον η
φύση του αγαθού ή της υπηρεσίας το επιτρέπει, στη διάθεση του προμηθευτή. Η
παράληψη απάντησης δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με συναίνεση.
5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν ο προμηθευτής
αδυνατεί να παραδώσει το αγαθό ή να παράσχει την υπηρεσία που του παραγγέλθηκε,
προμηθεύει όμως ισοδύναμο αγαθό ή παρέχει ισοδύναμη υπηρεσία της ίδιας ποιότητας
και στην ίδια τιμή γνωστοποιώντας εγγράφως στον καταναλωτή, ότι μπορεί να επιστρέψει
το προϊόν ή την υπηρεσία υποκατάστασης, εάν δεν μείνει ικανοποιημένος. Δεν εμπίπτει

στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και η αποστολή δειγμάτων ή διαφημιστικών
δώρων.
6. Η χρησιμοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
να μην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή. Απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση
του καταναλωτή η χρησιμοποίηση τεχνικών επικοινωνίας για την πρόταση σύναψης
σύμβασης όπως τηλεφώνου, αυτόματης κλήσης, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου
ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας.
7. Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με τη μορφή
αρραβώνα, εγγύησης, έκδοσης ή αποδοχής αξιόγραφων ή άλλη μορφή, πριν από την
παράδοση του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας.
8. Όταν δεν αναφέρεται προθεσμία εκτέλεσης στην πρόταση για σύναψη σύμβασης, η
παροχή οφείλεται το αργότερο 30 ημέρες μετά τη λήψη της παραγγελίας από τον
προμηθευτή.
9. Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει
γραπτά και στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης σύμβασης τις
ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:
α) τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου,
β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή καταστήματος του
προμηθευτή,
γ) τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, περιλαμβανομένων των όρων πίστωσης ή
πληρωμής με δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης και
δ)το δικαίωμα

υπαναχώρησης

και,

σε

ξεχωριστό έντυπο,

υπόδειγμα δήλωσης

υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση κατά την επόμενη παράγραφο.
10. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει
αναιτιολογήτως μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αγαθού
ή της υπηρεσίας, αν δεν συμφωνήθηκε μακριότερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό
στην αρχική του κατάσταση. Αποκλείεται η επιβάρυνσή του με δαπάνη άλλη από τα έξοδα
επιστροφής. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία των 10 ημερών αρχίζει,
για τα αγαθά, από την παραλαβή τους και, για τις υπηρεσίες, από την παραλαβή των
εγγράφων που ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει συναφθεί η σύμβαση. Παραίτηση
από το δικαίωμα αυτό είναι άκυρη.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται:

α)στους αυτόματους διανομείς,
β)στους εμπορικούς χώρους αυτόματης πώλησης,
γ) στις συμβάσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που προορίζονται για
την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία παραδίδουν κατ' οίκον διανομείς σε τακτά
χρονικά διαστήματα και
δ) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κράτηση που έχουν ως αντικείμενο μεταφορές,
κατάλυμα, σίτιση και ψυχαγωγία.
12. α. Κάθε προμηθευτής ο οποίος προτίθεται να συνάπτει συμβάσεις της παραγράφου 1
του παρόντος, υποχρεούται πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς του αυτής να ζητήσει
καταχώρησή του στο ειδικό μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κανένας
προμηθευτής δεν μπορεί να προτείνει τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, εάν εντός
τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος δεν εγγραφεί στο μητρώο αυτό.
β. Η ανωτέρω καταχώρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση των
αναγκαίων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία και
αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
γ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του να αρνείται για
σοβαρούς λόγους την εγγραφή ή να προβαίνει σε, εκτός των κυρώσεων των
προβλεπομένων στη παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος, προσωρινή ή οριστική
διαγραφή από το εν λόγω μητρώο, αν διαπιστωθεί παραβίαση από τον εν λόγω
προμηθευτή των κείμενων διατάξεων. Η διαγραφή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
κατάργηση της σύμβασης, η δε απόφαση κοινοποιείται στην Ένωση Τραπεζών και στην
αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.
δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις τήρησης του προαναφερθέντος
μητρώου
Το παρόν προέρχεται από το Άρθρο 4 του Νόμου 2251/1994

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ8
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Έχοντας αναλύσει στα προηγούμενα κεφάλαια το τι είναι ηλεκτρονικές
συναλλαγές το πως ξεκίνησαν πως εξελίσσονται

το τι προσφέρουν και πως το

προσφέρουν τα αρνητικά και τα θετικά αυτων σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε μέσα από
κάποιες εικόνες την εικόνα που έχουν οι καταναλωτές όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν
τις υπηρεσίες αυτές μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή...
Ο χρήστης-καταναλωτής αυτών των υπηρεσιών έχει μπροστά του ένα ευχάριστο
και εύκολο περιβάλλον στο οποίο μπορεί να περιηγηθεί και να πραγματοποιήσει τις
συναλλαγές τις οποίες επιθυμεί ανα πάσα ώρα και στιγμή που το επιθυμεί. Οι τράπεζες τι
οποίες θα δούμε ειναι οι εξής.< ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ>.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ<ΑΤΕ BANK>
Η αγροτική τράπεζα μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα της . όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα πλην τις συναλλαγές τις οποίες προσφέρει ,διαφημίζει και τα νέα της
προιόντα καθώς και προσφέρει και ενημερώσει σε ότι αφορά τα νέα περί τραπεζών.
Επίσης για καλύτερη πλοήγηση στη σελίδα διαχωρίζει στο web ό8ηΚίπ9<ηλεκτρονική
τραπεζική συναλλαγή> της ανάμεσα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.
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<www.atebank.gr> εικόνα 1.1
Στην παρακάτω εικόνα αφού ο πελάτης έχει επιλέξει το αν αφόρα επιχείρηση η ιδιωτική
χρήση του web banking ενηρώνεται για τις δυνατότητες τις οποίες εχει και αφου επιλέξει
<<είσοδος>> τότε βρίσκεται στην σελίδα <εικόνα 1.2>

εικόνα 1.2
όπου συμπληρώνει τα στοιχεία του και μετά μπορεί να κάνει με την άνεσή του τις όποιες
συναλλαγές θέλει.

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ<ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ>
Κάτι ανάλογο αλλά με διαφορετική και λιγότερο φαντασμαγορική εικόνα βλέπουμε
και στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ και εδώ γίνεται διαχωρισμός ιδιωτών και επιχειρήσεων καθώς
υπάρχουν και ξεχωριστές επιλογές που αφορούν την ενημέρωση.

Επικοινωνία

ALPHA B A N K

Βοήθεια

Δομή σελί&ων

|Ανοζήτηοη I ♦

Αξιοπιστία, συνέπεια και ταχύτητα
στην τραπεζική εξυπηρέτηση.
Πίστη, αφοσίωση και όραμα.

Alpha Bank
Ο Όμιλος
Πληροφόρηση Επενδυτών
Γραφείο Τύπου
Οικονομικές Αναλύσεις
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Alpha Bank Νέα

Μαζί, ο πολιτισμός είναι δημιουργία

Κοινωνική Ευθύνη

A L P H A W E B B A N K IN G >

... για Ιδιώτες
... για Επιχειρήσεις
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A

Στεγαστικά
Π ρογράμματα A lp h a
Δ ά ν εια Κατοικίας
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<εικονα1.3>Www.alpha.gr
Στην επιλογή για χρήση του e-banking θα οδηγηθείτε στην εικόνα όπου υπάρχουν τα
προς συμπλήρωση πεδία καθώς και επιλογές για να βοηθηθεί ο καταναλωτής καθώς και
να ενημερωθεί για την ασφάλεια τις συναλλαγής κτλ
<εικονα1.4>

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ<ΡίΒΛΕϋ8 ΒΑΝΚ>
Στο ίδιο πλάνο με τις υπόλοιπες τράπεζες είναι και η τράπεζα πειραιώς.<εικόνα 1.5>με μια
πρόσθετη επιλογή για τις μεγάλες επιχειρήσεις. εικόνα 1.5 www.piraeusbank.gr
εικονα 1.6 https://www.winbank.gr/loginPortal/login.asp?Lang=GR
wnbank
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Εταιρική
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στάδιο της ζωής σας
Δίκτυα Συνεργατών
Ό ροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα

είμασ τε Κ Ο ν Τ Ο

Ο Π ζ

Αναζήτηση
ώνια

Στην επιλογή συνδεθείτε επάνω δεξιά <εικονα1.5>ο πελάτης μεταβαίνει στην σελίδα όπου
πληκτρολογώντας τα στοιχεία του κάνει τις συναλλαγές του. εικονα 1.6

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ<ΝΒΘ>
Και η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κυμαίνεται στο ίδιο μοτίβο με πληροφορίες για

Αναζήτηση:
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τον πελάτη της είτε είναι επιχείρηση είτε ειναι ιδιώτης. όπως φαίνεται και στην παρακάτω
εικόνα <1.7>

εικόνα 1.7 www.nbg.gr

εικονα 1.8 εδώ φαίνεται το περιβάλλον που έχει ο χρήστης οταν θέλει να κάνει μια
ηλεκτρονική συναλλαγή

Όλες οι τράπεζες μικρές και μεγάλες έχουν μια ηλεκτρονική σελίδα στο ιντερνετ με
σκοπό να προσελκύσουν πελάτες και να προωθήσουν τα τραπεζικά τους προιόντα..

www.attikabank.gr

http://www.bankdodecanese.gr/

+
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http://www.bankofthessaly.gr/

www. bankofcyprus .gr/

http://www.hellenicbank.com

http://www.chaniabank.gr/

www.bankofkarditsa.gr

www.evrosbank.gr

