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Σημερινή κατάστασηΣημερινή κατάσταση

Σήμερα, οι Πολίτες εξοφλούν τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων:

• Στις ΔΟΥ και τα καταστήματα ΕΛΤΑ και Τραπεζών
• Μόνο με φυσική παρουσία και «απόδειξη» πληρωμής το ειδικό σήμα

Το Υπουργείο:
• ενημερώνεται ετεροχρονισμένα και ξεχωριστά για τις εισπράξεις των οφειλών 

από τα επιμέρους Δίκτυα διάθεσης
• Διαχειρίζεται ένα κύκλωμα διάθεσης ~5,5 εκ. ειδικών σημάτων

Η σημερινή κατάσταση δημιουργεί αναίτια αυξημένα κόστη στο Η σημερινή κατάσταση δημιουργεί αναίτια αυξημένα κόστη στο 
κράτος, επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ταλαιπωρία στον Πολίτη κράτος, επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ταλαιπωρία στον Πολίτη 
Η σημερινή κατάσταση δημιουργεί αναίτια αυξημένα κόστη στο Η σημερινή κατάσταση δημιουργεί αναίτια αυξημένα κόστη στο 
κράτος, επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ταλαιπωρία στον Πολίτη κράτος, επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ταλαιπωρία στον Πολίτη 



Περιγραφή πρότασηςΠεριγραφή πρότασης
Η Eurobank προτείνει μια «αλυσίδα αυτοματοποίησης»:

Άμεση είσπραξη εσόδων & καθημερινή ενημέρωση ΥΠ.ΟΙΚΆμεση είσπραξη εσόδων & καθημερινή ενημέρωση ΥΠ.ΟΙΚ

Διεκπεραίωση πληρωμών μέσω της ΔΙΑΣ που συνεπάγεται:
• Καθημερινή συγκέντρωση όλων των χρημάτων σε ένα λογαριασμό 
• Καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση του ΥΠ.ΟΙΚ για την πορεία 

των πληρωμών

Χρήση ηλεκτρονικών δικτύων πληρωμήςΧρήση ηλεκτρονικών δικτύων πληρωμής

• Οι πληρωμές θα γίνονται πλέον και μέσω ηλεκτρονικών δικτύων 
όλων των Τραπεζών (phone banking/e-banking/m-banking/ATMs)

Κατάργηση σήματος σε φυσική μορφήΚατάργηση σήματος σε φυσική μορφή

• Το σήμα ουσιαστικά είναι άλλο ένα “παράβολο”
• Ο έλεγχος οφειλών να συνδεθεί με το ΑΦΜ ή/και τον αριθμό 

κυκλοφορίας του οχήματος



Ειδικές περιπτώσειςΕιδικές περιπτώσεις

Πληρωμές πέραν της καταληκτικής ημερομηνίαςΠληρωμές πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας

• Διεκπεραίωση μέσω της Eurobank (αντί των ΔΟΥ) με υπολογισμό 
και (πιθανής) ποινής εκπρόθεσμης καταβολής

Εξυπηρέτηση πολιτών στους οποίους δεν εστάλη ειδοποιητήριοΕξυπηρέτηση πολιτών στους οποίους δεν εστάλη ειδοποιητήριο

• Διασύνδεση συστημάτων Eurobank με ΓΓΠΣ για την αναζήτηση 
του ποσού πληρωμής μόνο με τον αριθμό του αυτοκινήτου

• Απεμπλοκή των ΔΟΥ και από αυτή τη διαδικασία

Πληρωμή με πιστωτικήΠληρωμή με πιστωτική/ / προπληρωμένη κάρταπροπληρωμένη κάρτα

• Δυνατότητα πληρωμής σήματος και με πιστωτική/ προπληρωμένη 
κάρτα μέσω διαδικτυακού τόπου της Eurobank 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://masoodmemon.files.wordpress.com/2009/05/credit-cards.jpg&imgrefurl=http://masoodmemon.wordpress.com/2009/05/07/credit-card-fraud/&usg=__djVxQp9ehsq9ou6I7o9PF-PyYjU=&h=1200&w=1600&sz=556&hl=el&start=14&um=1&itbs=1&tbnid=0h84tWMj001bxM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dcredit%2Bcard%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1


Για τον πολίτη:Για τον πολίτη:

• Πολύ περισσότερες δυνατότητες πληρωμής
• Αποφυγή μετακινήσεων και χαμένου χρόνου
• Μείωση κινδύνου από απώλεια σήματος

ΟφέληΟφέλη

Για το Υπουργείο:Για το Υπουργείο:

• Κατάργηση άμεσου κόστους εκτύπωσης ~5,5 εκ. σημάτων
• Ημερήσια συγκέντρωση πληρωμών και ενημέρωση
• Μεγάλη απλοποίηση της διαχείρισης
• Άμεση ενημέρωση για τους υπόχρεους που δεν κατέβαλλαν τέλη, 

για περαιτέρω ενέργειες (π.χ. ένταξη στην επόμενη εκκαθάριση 
φορoλογικής δήλωσης)

Για το περιβάλλον:Για το περιβάλλον:

• Μείωση των μετακινήσεων για τις πληρωμές και διάθεση σημάτων
• Κατάργηση της εκτύπωσης 5,5 εκ. σημάτων
• Μείωση των εκτυπώσεων αποδείξεων πληρωμής



ΧρονοδιάγραμμαΧρονοδιάγραμμα

Ολοκλήρωση σε 4 μήνεςΟλοκλήρωση σε 4 μήνεςΟλοκλήρωση σε 4 μήνεςΟλοκλήρωση σε 4 μήνες

1. Κατάργηση σήματος κυκλοφορίας1. Κατάργηση σήματος κυκλοφορίας

Α. την πληρωμή με χρέωση 
λογαριασμού/μετρητά

Β. την πληρωμή με 
πιστωτική/προπληρωμένη κάρτα σε 
δικτυακό τόπο Eurobank

Γ. την εξυπηρέτηση πολιτών χωρίς 
ειδοποιητήριο και την  είσπραξη 
καθυστερημένων οφειλών μέσω της 
Eurobank

2. Δημιουργία υποδομής για:2. Δημιουργία υποδομής για:

Χρόνος ανάπτυξης

Άμεσα

2 μήνες

4 μήνες

1 μήνας

Ενέργεια Εμπλεκόμενοι

ΥΠ.ΟΙΚ.

ΥΠ.ΟΙΚ.-
Eurobank-ΔΙΑΣ-
Τράπεζες/ΕΛΤΑ

ΥΠ.ΟΙΚ.-Eurobank

ΥΠ.ΟΙΚ.-Eurobank

Οι παραπάνω ενέργειες θα υλοποιηθούν παράλληλα



ΣύνοψηΣύνοψη

• Το «σήμα» είναι το πιο γνωστό είδος παραβόλου και η κατάργησή του μπορεί να 
συμβολίσει το πέρασμα στην «νέα εποχή»

• Η πρόταση εστιάζει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση πληρωμής προς το Δημόσιο 
και χρησιμοποιεί ένα υφιστάμενο και πετυχημένο σχήμα

Σας ευχαριστώ πολύ!
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