
Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο



• Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο 

Τξαπεδηθήο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο

• 2ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.opengov.gr

• Σεηξά δξάζεσλ ζην ρώξν ηεο Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο



• Πιήξσο ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηώλ γηα ηελ ξύζκηζε 

ησλ εκηππαίζξησλ θαη ζπλαθώλ ρώξσλ πνπ εληάζζνληαη ζηε ζρεηηθή 

πξόβιεςε ηνπ Υπ. Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο

• Δπλαηόηεηα Ηιεθηξνληθήο πιεξσκήο ηνπ αλαινγνύληνο πξνζηίκνπ

• Πξνθαηαβνιή θαη ηειηθό εθθαζαξηζκέλν πξόζηηκν

• Εμάιεηςε αλάγθεο ησλ πνιηηώλ λα επηζθεθζνύλ ηηο πνιενδνκίεο (x 2 θνξέο 

θαη’ ειάρηζην) θαζώο θαη ηα δεκόζηα ηακεία θαη εθνξίεο γηα ηελ πξνκήζεηα 

ησλ ζρεηηθώλ παξαβόισλ θαη εμόθιεζε εθθαζαξηζκέλνπ πξνζηίκνπ (x 2  

θνξέο)

• Δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο από εμνπζηνδνηεκέλνπο κεραληθνύο 

γηα όινπο

• Σπλδπαζκόο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο θαη ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ κε επηηπρία έρεη ήδε δνθηκαζηεί ζε άιιεο πεξηπηώζεηο.
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• Αποθςγή απώλειαρ ηοςλάσιζηον δύο  

ανθπυποημεπών ανά εμπλεκόμενο πολίηη

(1.500.000 πολίηερ * 16 ανθπυποώπερ =  

εμνηθνλόκεζε 24.000.000 

αλζξωπνωξώλ )

• Eξςπηπέηηζη 24x7x365

• «Ππάζινη» ςπηπεζία (μείυζη σαπηιού, 

μεηακινήζευν, κ.λπ.)

• Αποθςγή λαθών από ηον πολίηη

• Αποθςγή ηαλαιπυπίαρ και οςπών, 

δςζαναζσέηιζηρ πολίηη

• Ππόβλετη εναλλακηικών μεθόδυν ςποβολήρ, 

εθόζον δεν ςπάπσει εξοικείυζη με ΤΠΕ

• Παποσή εναλλακηικών καναλιών και μέζυν 

πληπυμήρ

Οθέλη για ηο Δημόζιο Οθέλη για ηον Πολίηη

• Σςνηπιπηική μείυζη κόζηοςρ επεξεπγαζίαρ 

αιηήζευν

• Αποδοηικόηεπη επγαζία ζηιρ Πολεοδομίερ 

εθόζον  δεν ςπάπσει παποςζία πολιηών ζηιρ 

ςπηπεζίερ

• Έλεγσοι ζε όλη ηην αλςζίδα ηηρ διαδικαζίαρ

• Διαθάνεια ζε όλη ηη διαδικαζία

• Εύκολα αποδείξιμο Return On Investment

• Μοναδική εςκαιπία πποώθηζηρ ηηρ ηλ. 

διακςβέπνηζηρ λόγυ πλήθοςρ σπηζηών 

ςπηπεζίαρ  και δημοθιλίαρ ηηρ.

• Διάθεζη ηηρ πληποθοπίαρ «ηακηοποίηζηρ» ζε 

επίπεδο G2G –δημιοςπγία μηηπώος 

απαπαίηηηος για μεηέπειηα ελέγσοςρ



• Η δηαδηθαζία ζεζπίζηεθε κε ην Ν.3843/2010 «Ταπηόηεηα θηηξίσλ, ππεξβάζεηο 

δόκεζεο θαη αιιαγέο ρξήζεο, κεηξνπνιηηηθέο αλαπιάζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

ελώ αθνινύζεζε ζηηο 3 Μαΐνπ δηεπθξηληζηηθή εγθύθιηνο πξνο ηηο Πνιενδνκίεο 

κε ηελ νπνία απνζαθελίζζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ξύζκηζεο.

Υπνβνιή αίηεζεο ζηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία  ….Υπεύζπλε δήιωζε Ιδηνθηήηε εηο δηπινύλ ….

Παξάβνιν 250 € ή 350 € από Γεκόζην Τακείν ….ζε περίπηωζη ηατσδρομικής αποζηολής, θα 

πρέπει ηα παραπάνω να βεβαιώνονηαι για ηο γνήζιο ηης σπογραθής (από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ.)

Σηην αίηηζη ηος Ιδιοκηήηη  ανηίγπαθο ηηρ οποίαρ επιζηπέθεηαι ζηον ενδιαθεπόμενο ……ηίθεηαι η ζθξαγίδα 

θαηαρώξηζεο ……ηίθεηαι ζηο ένηςπο ηηρ αίηηζηρ …… η ζθξαγίδα πιεξόηεηαο 

Σημ. Οι δύο ζθραγίδες μπορούν να ηίθενηαι ηασηότρονα καηά ηην σποβολή ηης αίηηζης 

κλπ. εάν διαπιζηώνεηαι όηι ο θάκελος είναι πλήρης 

Η Πνιενδνκία κε νίθνζελ αιιεινγξαθία ελεκεξώλεη ηηο ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο (Γ.Ο.Υ., 

Ι.Κ.Α., Τκήκα έθδνζεο αδεηώλ, Τκήκα ειέγρνπ θαηαζθεπώλ θιπ.) ώζηε…

Ο ελδηαθεξόκελνο αθνύ θαηαβάιιεη ηα νθεηιόκελα πνζά, πξνζθνκίδεη ηα δηπιόηππα 

ζηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία.  Απηά θαηαγξάθνληαη ζην «Δηδηθό Βηβιίν Καηαρώξηζεο» 

θαη ζην έληππν ηεο Αίηεζεο ηνπ Ιδηνθηήηε θαη ηίζεηαη ε ζθξαγίδα πεξαίωζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο.



• Σπλεξγαζία κε εκπιεθόκελνπο 

θνξείο αθνινπζώληαο ηα 

πξνζδηνξηζκέλα βήκαηα ηνπ 

labs.opengov.gr

• Υινπνίεζε έξγνπ κε ζπλνπηηθέο 

δηαδηθαζίεο από ην Υπνπξγείν ή 

άιιν θνξέα

• Παξνρή ησλ πεξηγξαθόκελσλ 

ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο



– FrydakisC@piraeusbank.gr

– T: +30 210 92 94 928

– http://www.linkedin.com/in/frydakis

– http://twitter.com/confryd

mailto:FrydakisC@piraeusbank.gr
http://www.linkedin.com/in/frydakis
http://twitter.com/confryd

