
Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο 

 

Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 



• Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο 

Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο 

• Η 3ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.opengov.gr 

– 1ε πξόηαζε: Ηιεθηξνληθέο πιεξσκέο ζηα ΚΕΠ, ζηα eΚΕΠ θαη ζηελ Πύιε 

“ERMIS” κε παξάιιειε ζέζπηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ  

– 2ε πξόηαζε: Ηιεθηξνληθή Δηαδηθαζία Ρύζκηζεο Ηκηππαίζξησλ Υώξσλ θαη 

Ηιεθηξνληθή Πιεξσκή Αλαινγνύληνο Πξνζηίκνπ  

• εηξά δξάζεσλ ζην ρώξν ηεο Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο 
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• Πνιινί θνξείο (θαη ην θεληξηθό θξάηνο) νη νπνίνη ρνξεγνύλ επηδόκαηα θάζε 

είδνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δηθαηνύρσλ θαη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο 

• Μεγάιε ηαιαηπσξία ησλ δηθαηνύρσλ θαηά ηελ είζπξαμε ηνπ επηδόκαηνο ή 

ππνρξέσζε επίζθεςεο ζε Σξάπεδα ή/θαη ηήξεζεο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 

• Απμεκέλν θόζηνο δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο ησλ επηδνκάησλ 

γηα ηνπο εκπιεθόκελνπο νξγαληζκνύο (δηαδηθαζία, δηαρείξηζε κεηξεηώλ) 

• Κακία δπλαηόηεηα ειέγρνπ γηα ηνλ ηξόπν δαπάλεο ησλ επηδνκάησλ ηα 

νπνία απνηεινύλ βαζηθό κέζν άκβιπλζεο ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ θαη 

άζθεζεο πνιηηηθήο «αλαθαηαλνκήο εηζνδήκαηνο» 

• Δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα σξίκαλζεο ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην 4ν επίπεδν, εθόζνλ απαηηείηαη ε 

παξνπζία ηνπ δηθαηνύρνπ ζε έλα ή πεξηζζόηεξα βήκαηα απηώλ 
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• Πξνπιεξσκέλε επαλαθνξηηδόκελε Κάξηα 

o Θα εθδίδεηαη από όιεο ηηο ελδηαθεξόκελεο Σξάπεδεο 

o Δπλαηόηεηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν εληόο Ειιάδαο 

o Δπλαηόηεηα απαγόξεπζεο ρξήζεο ηεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο (π.ρ. ηπρεξά 

παηρλίδηα ζην Δηαδίθηπν) 

• Ο δηθαηνύρνο δελ απαηηείηαη λα έρεη ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό 

• Σα ρξεκαηηθά πόζα πνπ πηζηώλνληαη ζηελ Κάξηα κπνξνύλ λα: 

o Εηζπξαρζνύλ ζε κεηξεηά (ATM, ηξαπεδηθό θαηάζηεκα) 

o Υξεζηκνπνηεζνύλ θαηεπζείαλ από ηελ Κάξηα σο κέζν πιεξσκήο ζηνλ θπζηθό ή 

ειεθηξνληθό θόζκν 

o Ελεκέξσζε ηνπ δηθαηνύρνπ κέζσ SMS, Mini ATM Statement, θ.ιπ. 

• Η Κάξηα Κνηλσληθώλ Παξνρώλ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε πξόγξακκα παξνρήο 

πξόζζεησλ σθειεηώλ (ηύπνπ loyalty), ην νπνίν ζα απνηειεί απνηέιεζκα 

ζπλεξγαζίαο δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ 

o Παξνρή πξόζζεησλ εθπηώζεσλ από επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο δηθήο ηνπο 

πνιηηηθήο social responsibility 

o Άιια παξαδείγκαηα: Επίδνκα ζέξκαλζεο 

 

3η Ημερίδα labs.OpenGov | Καηαπολέμηζη ηης Γραθειοκραηίας | 13 Δεκεμβρίοσ 2010  



3η Ημερίδα labs.OpenGov | Καηαπολέμηζη ηης Γραθειοκραηίας | 13 Δεκεμβρίοσ 2010  



• Αποθςγή ηαλαιπωπίαρ και οςπών για ηην 

είζππαξη επιδομάηων – εξοικονόμηζη 

ανθπωποημέπων ηων δικαιούσων 

• Δςναηόηηηα αξιοποίηζηρ από ηοςρ 

“unbanked” δικαιούσοςρ (social inclusion) 

• Διανομή ζε όλοςρ – δεν ςπάπσει εγκπιηική 

διαδικαζία για ηην Κάπηα 

• Αζθάλεια Σςναλλαγών (λιγόηεπα μεηπηηά) 

• Δικαίωμα επιλογήρ ηπόπος ζςναλλαγήρ 

• Υπηπεζία καηάλληλη για άηομα ειδικών 

ικανοηήηων 

• Δςναηόηηηα εκμεηάλλεςζηρ ππόζθεηων 

πποζθοπών από ιδιωηικούρ θοπείρ 

• «Ππάζινη» ςπηπεζία (μείωζη μεηακινήζεων, 

σαπηιού, κ.λπ.) 

 

Ουέλη για το Δημόσιο  - Φορείς Ουέλη για τον Δικαιούχο

• Θεαμαηική μείωζη κόζηοςρ και σπόνος 

εκηέλεζηρ διαδικαζίαρ σοπήγηζηρ επιδομάηων 

(πολλέρ θοπέρ επαναλαμβανόμενη)  

• Έλεγσορ ηων καηαβαλλόμενων επιδομάηων 

ανά θοπέα αλλά και ζςνολικά ανά δικαιούσο 

(μηηπώο επιδομάηων) 

• Δςναηόηηηα ελέγσος ηηρ δαπάνηρ ηων 

επιδομάηων (άζκηζη πολιηικήρ) 

• Δςναηόηηηα παποσήρ εξελιγμένων ςπηπεζιών 

ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ - Αναβάθμιζη 

ζηο 4ο ή 5ο επίπεδο 

• «Πλαηθόπμα» για engagement ιδιωηικήρ 

ππωηοβοςλίαρ 

• Άμεζα ςλοποιήζιμο έπγο - Μικπό κόζηορ 

ςλοποίηζηρ 

• Δοκιμαζμένη λύζη ζε πολλέρ σώπερ 
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• πλεξγαζία κε εκπιεθόκελνπο 

θνξείο αθνινπζώληαο ηα 

πξνζδηνξηζκέλα βήκαηα ηνπ 

labs.opengov.gr 

• Τινπνίεζε πηινηηθνύ έξγνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε επηιεγκέλν θνξέα 

(ή θνξείο) 

• Πξνζδηνξηζκόο ησλ πξνηύπσλ 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην κέηξν ζε 

κεγάιε θιίκαθα (ΔΙΑ, ΓΓΠ, όιεο 

νη Σξάπεδεο, θ.ιπ.) 
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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://labs.opengov.gr/2010/08/11/3010  
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