
Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο 

Δεστέρα 2 Μαΐοσ 2011 



• Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο 

• Η 4ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.opengov.gr 

– 1ε πξόηαζε: Ηιεθηξνληθέο πιεξσκέο ζηα ΚΓΠ, ζηα eΚΓΠ θαη ζηελ Πύιε “ERMIS” κε 

παξάιιειε ζέζπηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ  

– 2ε πξόηαζε: Ηιεθηξνληθή Δηαδηθαζία Ρύζκηζεο Ηκηππαίζξησλ Υώξσλ θαη 

Ηιεθηξνληθή Πιεξσκή Αλαινγνύληνο Πξνζηίκνπ  

– 3ε πξόηαζε: Κάξηα Κνηλσληθώλ Παξνρώλ 

• πλερίδνπκε λα ζηεξίδνπκε ην ζεζκό παξά ηελ κε ύπαξμε απηώλ 

απνηειεζκάησλ  

• εηξά δξάζεσλ ζην ρώξν ηεο Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο 

• Η 4ε πξόηαζή καο ζηνρεύεη ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ ει. 

δηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο δηάθνξνπο θξαηηθνύο θνξείο 
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• Πιήξεο έιιεηςε θνηλήο πνιηηηθήο πξόζβαζεο ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ηνπ Δεκνζίνπ. 

• Κάζε δηθηπαθόο ηόπνο έρεη επηιέμεη ηελ δηθή ηνπ δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ 

user name/password (π.ρ. ΓΡΜΗ, taxisnet, ΙΚΑnet, Πνιενδνκία, θ.α.)  

• Η πξνζπάζεηα αύμεζεο ηεο αζθάιεηαο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ηαιαηπσξεί 

ηνπο πνιίηεο θαη δξα αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηεο ππεξεζίαο 

(παξάδεηγκα: taxisnet)  

• Αθόκα θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο Κάξηαο Πνιίηε, ε δηαδηθαζία πξόζβαζεο 

ζα απαηηεί αξθεηά βήκαηα, ηδηαίηεξα θαηά ηελ αξρηθή εγγξαθή ζηελ 

ππεξεζία 

• Μεησκέλε αζθάιεηα γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε αιιά θαη 

έιιεηκκα εκπηζηνζύλεο από ην θξάηνο 

• Σειηθά, κηθξό πνζνζηό ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο (μελέτη τοσ Παρατηρητηρίοσ για την Κοινωνία της Πληρουορίας 

με θέμα «Η Διακσβέρνηση στην εποτή τοσ Web 2.0» - Δεκ. 2009)  
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• ύζηεκα ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλ ήδε θσδηθνύο 

πξόζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κηαο ηξάπεδαο ζηελ 

Γιιάδα, λα απνθηνύλ ρσξίο πξόζζεηεο δηαδηθαζίεο πξόζβαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ηνπ δεκνζίνπ, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο 

έρνπλ ελζσκαηώζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δπλαηόηεηα.  

• Βαζίδεηαη ζε δηεζλή πξόηππα (OAuth – βλ. http://oauth.net/ ) 

• Αληίζηνηρεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ζήκεξα από εηαηξείεο όπσο Facebook, 

Twitter, Hotmail, Google, OpenID, θ.α. 

• Απόιπηα αζθαιέο ζύζηεκα – Δελ αληαιιάζζνληαη ηξαπεδηθά δεδνκέλα ηνπ 

πνιίηε ή passwords κεηαμύ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ηξάπεδαο θαη ηνπ θνξέα 

• ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα θαζνξηζηνύλ κε αθξίβεηα ηα πεδία πνπ ζα 

παξέρνληαη από ηελ εθάζηνηε ηξάπεδα ζηνλ θνξέα ηνπ Δεκνζίνπ (π.ρ. 

νλνκαηεπώλπκν ή ΑΦΜ) 

• Αλάπηπμε από θνξείο Δεκνζίνπ θαη ζπκκεηέρνπζεο Σξάπεδεο 
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Ουέλη για το Δημόσιο  - Φορείς 

• Άκεζε θαη θάζεηε αύμεζε ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηωλ πθηζηάκελωλ ππεξεζηώλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο (G2C).  

• Γεκηνπξγνύληαη νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θνηλνύ κεραληζκνύ login ζε 

δηθηπαθνύο ηόπνπο ηνπ δεκνζίνπ πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ εληειώο αλεμάξηεηα κεηαμύ 

ηνπο. 

• Πξνώζεζε κηαο εληαίαο «εηθόλαο» ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

• Τν θόζηνο πινπνίεζεο από ηελ κεξηά ηνπ θξάηνπο είλαη ρακειό (ζπλεηζθνξά ηωλ 

ζπκκεηερόληωλ ηξαπεδώλ ζηελ πξωηνβνπιία) 

• Η αζθάιεηα ηωλ ζπζηεκάηωλ ει. δηαθπβέξλεζεο εληζρύεηαη εθόζνλ νη Τξάπεδεο 

αμηνπνηνύλ ηνπο πιένλ ζύγρξνλνπο κεραληζκνύο αζθάιεηαο θαη δίλνπλ ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αξρηθή δηαδηθαζία «ηαπηνπξνζωπίαο» ηνπ ρξήζηε 

• Άκεζνο ζεηηθόο αληίθηππνο ζηα metrics ηα νπνία ε ρώξα καο αλαθέξεη ζηελ ΔΔ 

•  Άκεζα πινπνηήζηκν έξγν - Μηθξό θόζηνο πινπνίεζεο – Βαζίδεηαη ζε «ώξηκα» 

πξόηππα 

• Γνθηκαζκέλε ιύζε, αιιά θαηλνηόκνο  ε εθαξκνγή ηεο ζην ρώξν ηνπ eGov. 
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• Αύμεζε ηωλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνιίηεο ζήκεξα 

• Απνθπγή ηαιαηπωξίαο ηνπ πνιίηε πνπ ζα ζειήζεη λα αμηνπνηήζεη ππεξεζίεο ει. 

δηαθπβέξλεζεο θαη ζα πξέπεη λα εγγξάθεηαη μερωξηζηά ζε θάζε κηα από απηέο.  

• Απνθπγή άζθνπωλ κεηαθηλήζεωλ, ράζηκν αλζξωπνωξώλ. 

• Αζθάιεηα ζπλαιιαγώλ κε ην Γεκόζην 

• «Πξάζηλε» ππεξεζία (κείωζε κεηαθηλήζεωλ, θ.ιπ.) 

 

Ουέλη για τον Πολίτη
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Δσναηόηηηα παράλληλης 
τρήζης ηης σθιζηάμενης 
διαδικαζίας εγγραθής – 

πρόζβαζης  
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• Τινπνίεζε πηινηηθνύ έξγνπ από 

ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο ζε 

ζπλεξγαζία κε επηιεγκέλν θνξέα 

• Πξνζδηνξηζκόο ησλ πξνηύπσλ 

θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα 

λα επεθηαζεί ην ζύζηεκα ζε 

δηθηπαθνύο ηόπνπο ηνπ 

Δεκνζίνπ 

• Πξσηνβνπιία καο γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο ππεξεζίαο ζην 

ηξαπεδηθό ζύζηεκα 
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– FrydakisC@piraeusbank.gr 

– T: +30 210 92 94 928 

– http://www.linkedin.com/in/frydakis 

– http://twitter.com/confryd 

 

Αλαιπηηθά ε πξόηαζή καο: 
http://www.piraeusbank.gr/download/Winbank_labs_opengov_proposal_4th_phase.pdf   
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