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Τ
ην καταβολή των κοινωνικών και προνοι-
ακών επιδομάτων, από τα επιδόματα τέ-
κνων, το επίδομα γέννησης, έως τα επιδό-

ματα ανεργίας και τις έκτακτες ενισχύσεις, μέ-
σω προπληρωμένης ψηφιακής κάρτας και όχι 
μέσω του τραπεζικού λογαριασμού, προωθεί η 
κυβέρνηση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της Realnews, οι συζητήσεις μεταξύ του 
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, 
του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκου Πιερρακάκη και των διοικήσεων των 
ελληνικών τραπεζών βρίσκονται ήδη σε προ-
χωρημένο στάδιο, με την κυβέρνηση να επι-
διώκει έως το φθινόπωρο να «τρέξει» η διαδι-
κασία, με στόχο να ολοκληρωθεί και να εφαρ-
μοστεί το νέο καθεστώς το αργότερο έως το 
τέλος του έτους. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν διαπιστώσει έλ-
λειψη διαφάνειας στο σημερινό μοντέλο πλη-
ρωμής των κοινωνικών επιδομάτων, η οποία 
διευκολύνει τις αδήλωτες (μαύρες) και σκιώ-
δεις συναλλαγές, όπως χρήση ροζ τηλεφωνι-
κών γραμμών και διαδικτυακό τζόγο. Με τη με-
ταρρύθμιση, όπως σημειώνεται, θα βελτιωθεί 
η διαφάνεια των συναλλαγών που πραγματο-
ποιούνται από δικαιούχους επιδομάτων και θα 
δοθούν πρόσθετα πλεονεκτήματα στους χρή-
στες των προπληρωμένων καρτών. Η εφαρμο-
γή του νέου συστήματος απαιτεί τη συνεργα-
σία με τα τραπεζικά ιδρύματα, που θα πρέπει 
να φέρουν εις πέρας το έργο. Εκτιμάται ότι 
οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν ένα 
ποσό της τάξεως των 10 εκατ. 
ευρώ γι’ αυτή τη συνερ-
γασία κατά τον πρώτο 
χρόνο εφαρμογής της 
μεταρρύθμισης.

Πώς θα 
λειτουργεί
Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες της «R», στις συζητή-
σεις μεταξύ κυβέρνησης 
και τραπεζών κυριαρχεί η 
κατεύθυνση επιλογής του 

Ολα τα 
επιδόματα
σε μια 
ψηφιακή 
κάρτα

Φρένο στην αλόγιστη 
χρήση των ποσών 

σε δαπάνες 
που δεν εξυπηρετούν 

τους σκοπούς 
του βοηθήματος 

επιχειρεί να βάλει 
η κυβέρνηση. 

Στόχος η εφαρμογή 
μέχρι το τέλος του έτους

και σε συγκεκριμένα καταστήματα, τα οποία 
θα συνδέονται με τις δαπάνες που θα επιτρέ-
πει η αρχιτεκτονική του επιδόματος. 

Μια σημαντική αλλαγή που θα φέρουν οι 
προπληρωμένες κάρτες θα είναι ότι οι συναλ-
λαγές θα γίνονται σε POS ή με χρήση άλλων 
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Μέσω των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών θα υπάρχει μεγα-
λύτερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο χρή-
σης των επιδομάτων από τους δικαιούχους.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο 
για την αποδέσμευση των κονδυλί-
ων του Ταμείου Ανάκαμψης 
και θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί έως το τέλος του 
έτους. Οπως προκύ-
πτει από το σχετικό έγ-
γραφο δεσμεύσεων, 
το οποίο έχει ενσω-
ματωθεί στο 

μοντέλου της ψηφιακής κάρτας, όπως εφαρμόστηκε στην 
επιδότηση του fuel pass, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν 

κάποιες εξαιρέσεις για ομάδες του πληθυσμού που 
είτε δεν είναι εξοικειωμένες με την τεχνολογία είτε 
ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ. Πηγές με γνώση 
των διαβουλεύσεων τονίζουν πως η επιλογή της 
ψηφιακής κάρτας επιβάλλεται στην παρούσα κα-

τάσταση, δεδομένης της έλλειψης πρώτων υλών 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που έχει περι-

ορίσει τη διακίνηση πλαστικών προϊόντων. Μια πρό-
ταση που συζητείται προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο 
της έλλειψης πλαστικού, σε περίπτωση που η ψηφιακή-άυ-
λη κάρτα δεν επιλεγεί, καθώς δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με 
την ψηφιακή τεχνολογία, είναι η εξής: η χρήση της χρεωστι-
κής κάρτας που έχει σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, 
με τη διαφορά ότι το επίδομα θα πιστώνεται μεν στον τρα-

πεζικό λογαριασμό, αλλά ως υποκατηγορία, και τα 
χρήματα αυτά δεν θα μπορεί -κατό-

πιν σχετικής προσαρ-
μογής των συστη-
μάτων των τρα-
πεζών- να τα ση-
κώνει με τη μορ-
φή μετρητών ο 

δικαιούχος είτε μέ-
σω ΑΤΜ είτε από το 

γκισέ. Η χρήση τους θα γί-
νεται μόνο μέσω της κάρτας 


