
Όπως δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή η Δ/ντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
της ΓΓΔΕ αρχίζουν οι πληρωμές για την καθυστερημένη δόση επιστροφής του 
φόρου πετρελαίου θέρμανσης σε περίπου 235.000 δικαιούχους. Η διαδικασία 

αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2-3 ημέρες.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέες υπηρεσίες 
και διευκολύν-
σεις από το ΤΕΕ 
και την ΕΤΕ για 
την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων 
των περιορισμών 
κίνησης κεφαλαί-
ων στους μηχανι-
κούς

ΣΗΜΕΡΑ Καταβολή των αμοιβών μηχανικών 
με χρέωση λογαριασμού  

και internet banking

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Μετά από συνεχείς συζητήσεις, 
σχετική επιστολή του Προέδρου του 
ΤΕΕ Γιώργου Στασινού τον Ιούλιο και 
γόνιμες επαφές της διοίκησης και 
στελεχών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος με διευθυντικά στελέχη της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που 
ακολούθησαν, η ΕΤΕ, σε συνεργασία 
με το ΤΕΕ, επέκτεινε το σύστημα 
κατάθεσης αμοιβών μηχανικών και 
με χρέωση λογαριασμού, αντί μόνο 
μετρητών. Επίσης, από  την Τρίτη 15 
Σεπτεμβρίου 2015 θα παρέχεται η δυ-
νατότητα διενέργειας της συναλλαγής 
"Αμοιβές Μηχανικών" μέσω των εναλ-
λακτικών καναλιών i-bank της Εθνικής 
Τράπεζας (Internet Banking).
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ 
Γιώργο Στασινό, τόσο οι περιορισμοί 
στο είδος και των αριθμό των συναλ-
λαγών που γίνονται στα καταστήματα 
όσο και η έλλειψη ρευστότητας σε 

μετρητά που παρατηρείται στην αγορά 
και ειδικά στους ελεύθερους επαγ-
γελματίες μηχανικούς, οδηγούν στη 
χρήση του internet banking ως σχεδόν 
αποκλειστικού μέσου επαγγελματικών 
συναλλαγών.
«Η συνεργασία μας με την Εθνική 
Τράπεζα για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
καθημερινά οι μηχανικοί, έφερε απο-
τελέσματα. Οι διευκολύνσεις αυτές 
έπρεπε να προσφέρονται ήδη στους 
μηχανικούς και με γόνιμη συνεργασία 
καταφέραμε να γίνει πράξη», τόνισε ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
και πρόσθεσε ότι «παρακολουθούμε 
καθημερινά τα προβλήματα που δημι-
ουργούνται από τα capital controls και 
θα παρεμβαίνουμε για τη διευκό-
λυνση των συναδέλφων μηχανικών, 
πιέζοντας του αρμόδιους φορείς για 
άμεσες λύσεις».

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•   Καταβολή των αμοιβών μηχανικών 
με χρέωση λογαριασμού και internet 
banking (σελ.1)

•   Αναδιοργανώνεται η Elpedison 
(σελ.3)

•   Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών 
Κεραιών από την ΕΕΤΤ (σελ.3)

•   Στο 25,2% η ανεργία τον Ιούνιο 
(σελ.4)

•   Συνάντηση ΔΕΣΦΑ με τον Κύπριο 
υπουργό Ενέργειας (σελ.4)

•   Ετοιμάζονται μέτρα χαλάρωσης των 
capital controls για τις επιχειρήσεις 
(σελ.4)

•   Παγκόσμιο συνέδριο για τις μεταφο-
ρές (σελ.2)

•   7ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περι-
βάλλον (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

   Το 1o διεθνές συνέδριο για τον Βιωματικό Του-
ρισμό (experiential tourism) θα διοργανωθεί στη 
Σαντορίνη, από τις 9 ως τις 11 Οκτωβρίου 2015, 
στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος Μ. Νομικός.
Σκοπός του IMIC 2015 είναι –όπως τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση- να παρουσιάσει εμπεριστα-
τωμένα τις νέες τάσεις παγκοσμίως στο σύγχρονο 
θέμα του Βιωματικού Τουρισμού, να ενδυναμώσει 
το ενδιαφέρον, να συμβάλει στην περαιτέρω κατα-
νόηση της ολοένα και αυξανόμενης σημασίας που 
έχουν οι βιωματικές εμπειρίες στον τουρισμό και 
να προσφέρει γνώση και νέα εργαλεία σε όλους 
εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, 
σχεδιάζουν και προσφέρουν το τουριστικό προϊόν.
Πληροφορίες: http://imic2015.conferences.gr

  Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Intermodal 
Transports: Innovations in Planning, 
Management, Business Development & Decision 
Making», θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρού-
πολη στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2015.
  Το συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Οικο-
νομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης και υποστηρίζεται από την Ελληνική 
Εταιρία Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕΕΕ). Στο 
συνέδριο θα συμμετέχει σημαντικός αριθμός 
διακεκριμένων επιστημόνων στο αντικείμενο, από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας τις 
σύγχρονες εξελίξεις στα θέματα των συνδυασμέ-
νων μεταφορών.
Πληροφορίες:
http://1st-international-conference-econ-duth.
eeee.org.gr

Βιωματικός  
Τουρισμός 

Παγκόσμιο συνέδριο  
για τις μεταφορές  Συνέδριο «HAICTA 2015»

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

25
Σεπτεμβρίου

2015

30
Σεπτεμβρίου

2015

30
Σεπτεμβρίου

2015

Βραδιά του Ερευνητή 2015
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Επιστημονική υποστήριξη στη 
λήψη αποφάσεων για αειφόρα και συμβατά υλικά 
και επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς»  ΑΘΗΝΑ

1st Athens Digital Payments Summit
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, σε συνεργασία με το 
ΤΕΕ και άλλους φορείς

International 
Telecommunication Union, 
TEE, ΕΜηΠΕΕ
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Το 7ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γε-
ωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον» (7th 
International Conference on Information 
and Communication Technologies in 
Agriculture, Food and Environment-HAICTA 
2015), θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα, 
από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2015.
 Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, 
«στη φετινή διοργάνωση του HAICTA 2015, 
στην οποία συμμετέχουν ερευνητές από 21 
χώρες, υποβλήθηκαν 129 επιστημονικές 
εργασίες, από τις οποίες οι 108 κρίθηκαν 
αποδεκτές για παρουσίαση στο συνέδριο. 
Στην Επιστημονική Επιτροπή που έκρινε τις 
υποβληθείσες εργασίες συμμετείχαν περισ-
σότεροι από 140 καταξιωμένοι επιστήμονες 
από τον διεθνή και τον ελληνικό χώρο, με 
εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο στις τεχνο-
λογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη 
γεωργία, τα τρόφιμα και το περιβάλλον. 
Το συνέδριο HAICTA 2015 αποτελεί διεθνή 
συνάντηση, στην οποία έλληνες και ξένοι 
επιστήμονες, ερευνητές και ειδικοί στις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών στον αγρο-περιβαλλοντικό χώρο θα 
παρουσιάσουν εργασίες τους και θα μοιρα-
στούν τις εμπειρίες τους στον συγκεκριμένο 
τομέα, με κύριο στόχο την ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων επιστημόνων, καθώς 
επίσης και των διαφόρων οργανισμών, 
αγροτικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών 
συλλόγων, συνεταιρισμών και Mη  Κυβερνη-
τικών Οργανισμών (ΜΚΟ), στις δυνατότητες 
που παρέχει η εφαρμογή των καινοτόμων 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-

νιών στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης 
στην ελληνική γεωργία και εν γένει το 
φυσικό περιβάλλον».
Το συνέδριο, που διοργανώνεται από την 
Ελληνική Εταιρία Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το 
Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ), σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Δυτικής Μα-
κεδονίας, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και 
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας), 

υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας, διορ-
γανώνεται κάθε 2 χρόνια, σε συνεργασία με 
ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και άλλους 
φορείς. 
Τη διοργάνωση υποστηρίζουν o Δήμος 
Καβάλας, εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο των εφαρμογών των τεχνολογιών 
πληροφορικής και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Πληροφορίες : http://2015.haicta.gr/
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Παράταση διαβούλευσης  
για αιολικά στην Κρήτη

Η Forthnet υλοποιεί το έργο παροχής 
ευρυζωνικών υποδομών ασύρματης πρό-
σβασης στο διαδίκτυο (wi-fi hotspots), 
σε όλα τα σημεία παρουσίας της Τράπε-
ζας Πειραιώς. Όπως αναφέρει η εταιρία, 
πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για 
τα ελληνικά δεδομένα, καθώς, όταν ολο-
κληρωθεί, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο 
ιδιωτικό δίκτυο wi-fi hotspot στην Ελ-
λάδα. Συνδυάζοντας την εμπειρία τους, 
η Fοrthnet στην υλοποίηση wi-fi hotspot 
και η Τράπεζα Πειραιώς στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι δύο εταιρί-
ες συνεργάζονται για τη δημιουργία του 
«Piraeus Bank» wi-fi hotspot. Η νέα 
υπηρεσία θα προσφέρει δωρεάν, εύκολη, 
ασφαλή και με υψηλές ταχύτητες ασύρ-
ματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη μέσω 
των περισσοτέρων από 650 σημείων wi-
fi hotspot που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε 
καταστήματα και ATM της τράπεζας. Με 
την ολοκλήρωση του έργου, ο συνολι-
κός αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 
1.500, καθιστώντας το «Piraeus Bank» 
wi-fi hotspot το μεγαλύτερο ιδιόκτητο 
δίκτυο public wi-fi hotspot στην ελληνική 
επικράτεια.

Παρατείνεται έως τις 20 Οκτωβρίου 2015  η διαδικασία της δημόσιας 
διαβούλευσης για έκφραση γνώμης, που έχει ξεκινήσει στην Περιφέ-
ρεια, για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) των δύο 
μεγάλων έργων που αφορούν στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε 
όλη την Κρήτη, των δύο εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε και ΕΛΙΚΑ 
Α.Ε. Όπως ανακοινώθηκε, λόγω της σοβαρότητας του θέματος και του 
γεγονότος ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαβιβαστεί προς την Περιφέρεια 
ικανός αριθμός γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων τοπικών Υπηρεσι-
ών που εμπλέκονται στη διαβούλευση, κρίνεται αναγκαία η παράταση 
ώστε να δοθεί επιπλέον χρόνος για την επεξεργασία του θέματος υπο-
λογίζοντας και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διενέργεια 
των επερχόμενων εθνικών εκλογών.

Αναδιοργανώνεται  
η Elpedison

Την αναδιοργάνωσή της ανακοίνωσε η Elpedison, προκειμένου να ενι-
σχύσει σημαντικά τη θέση της στο νέο απαιτητικό περιβάλλον της ελ-
ληνικής αγοράς ενέργειας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρία σε 
σχετική ανακοίνωση, την 1η Σεπτεμβρίου 2015, η Elpedison Energy AE, 
με κύρια δραστηριότητα την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος σε επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά, συγχωνεύθηκε από την Elpedison Παραγωγή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.E. (συγχώνευση δια απορροφήσεως της πρώτης 
από τη δεύτερη), με πρωταρχική δραστηριότητα την παραγωγή ενέργει-
ας. Η νέα εταιρεία θα φέρει πλέον το διακριτικό τίτλo Elpedison A.E., με 
αμετάβλητη τη συμβατική σχέση με τους πελάτες της και τα δικαιώματα 
που απορρέουν από αυτήν. Μέσω της συγχώνευσης αυτής, οι 3 βασικοί 
Μέτοχοι της Εταιρείας (ο  Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, η ιταλική εταιρεία 
ενέργειας Edison και ο Όμιλος Ελλάκτωρ), αποδεικνύουν την έμφαση 
που δίνουν στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στον 
Έλληνα καταναλωτή. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, επαναπροσδιορίζουν 
τη θέση της εταιρείας στην ενεργειακή αγορά, με στόχο την επίτευξη συ-
νεργειών και οικονομιών κλίμακας προς όφελος του τελικού πελάτη, και 
την καθιέρωση της Elpedison ως κορυφαίου παίκτη στον τομέα της παρα-
γωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε ότι προχωρά στη διενέργεια δια-
γωνισμού με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης 
την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου στο 
έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ», 
συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Η παραλαβή 
και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρ-
τη 30 Σεπτεμβρίου, ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει 
η εταιρεία. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, 
εγκατάσταση, και συντήρηση λογισμικού των κοινών 
υποδομών των εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων 
καθώς και υπηρεσίες δημιουργίας και παραμετροποί-
ησης νέου περιβάλλοντος, τεχνολογίας εικονικών μη-
χανών (virtualization platform) και μετεγκατάστασης 
σε αυτό των παρακάτω εταιρικών εφαρμογών και των 
βάσεων δεδομένων τους: 
i) Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP τεχνολογί-
ας Oracle E-Business Suite),  ii) Μισθοδοσίας (In-house 

development, τεχνολογίας Oracle Forms/Reports και 
Oracle Application Development Framework - ADF).
iii) Δελτίων Απασχόλησης (In-house development, τε-
χνολογίας Oracle Forms/Reports και Oracle).   iv) Εκ-
καθάρισης Αποκλίσεων e-Terra Settlements ως προς 
τις βάσεις δεδομένων. Οι Εξυπηρετητές Εφαρμογών 
του συστήματος e-Terra Settlements φιλοξενούνται σε 
φυσικούς εξυπηρετητές, εκτός της πλατφόρμας Oracle 
VM.   v) Πιστοποίησης και Επεξεργασίας Μετρήσεων και 
Λοιπών Εφαρμογών Εκκαθάρισης Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (In house developments τεχνολογίας Oracle 
Forms/Reports και Oracle Application Development 
Framework - ADF). 
Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδι-
αγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 9 
«Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης. Οι συμμε-
τέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επισκεφτούν το 
Data Center του ΑΔΜΗΕ στην έδρα της εταιρείας και να 
λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών.

Forthnet-Πειραιώς 
δημιουργούν  

το μεγαλύτερο  
wi-fi hotspot 

Διαγωνισμός ΑΔΜΗΕ για υποδομές  
πληροφοριακών συστημάτων

Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών από την ΕΕΤΤ
Μέσω της διαδικτυακής αυτής πύλης keraies.eett.gr οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τη νο-
μιμότητα εγκατάστασης κεραιών μέσω εφαρμογής. Επίσης, θα μπορούν να αναζητήσουν κατασκευές 
κεραιών σε έναν δήμο ή συγκεκριμένη διεύθυνση καθώς και να ενημερωθούν για κατασκευές κεραιών 
που έχουν αδειοδοτηθεί από την ΕΕΤΤ ή έχουν δηλωθεί εκεί, το περιεχόμενο της άδειας ή της δήλω-
σης όπου αναφέρονται και οι σχετικές εγκρίσεις, το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία βάσει τις 
οποίας αδειοδοτήθηκε καθώς και το όνομα της εταιρείας που είναι κάτοχος της κεραίας. Η διαδικτυ-
ακή εφαρμογή της ΕΕΤΤ θα λειτουργήσει πιλοτικά, με στόχο, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή της, 
την ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αδειοδότησης κατασκευής κεραιών και την προάσπιση των 
δικαιωμάτων των πολιτών με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.



Τις δυνατότητες συνεργασίας του υπουρ-
γείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) της Ελλά-
δος, συζήτησαν στη Λευκωσία, ο Υπουργός 
Ενέργειας κ. Λακκοτρύπης και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ κ. Ξιφαράς. Στη συ-
νάντηση εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, το πλαί-
σιο της πιθανής συνεργασίας των δύο μερών 
και της συνδρομής που δύναται να προσφέ-
ρει ο ΔΕΣΦΑ στην ορθολογική ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς του φυσικού αερίου της 
Κύπρου, δεδομένης της μακράς εμπειρίας 
του στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αγο-
ράς φυσικού αερίου και στην έως σήμερα 
διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου που 
διέπει τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς 
φυσικού αερίου. Δεδομένων των εξελίξεων 
στον χώρο της ενέργειας στην νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη, η συνάντηση ολοκληρώθηκε με 
τη συζήτηση των δυνατοτήτων συνεργασίας 
και συντονισμού των δύο μερών με εταιρεί-

ες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 
επίτευξη στόχων κοινού ενδιαφέροντος. 

Συνάντηση ΔΕΣΦΑ  
με τον Κύπριο  
υπουργό Ενέργειας Νέο γύρο χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλουν τα capital controls σε πολίτες και επι-

χειρήσεις, ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, με έκδοση νέας ΠΝΠ, σε συνεργασία με την Τράπεζα 
της Ελλάδος, αν και κύκλοι της ΕΚΤ εκφράζουν προς το παρόν επιφυλάξεις. 
Φαίνεται ότι τα τραπεζικά καταστήματα της χώρας θα μπορούν να διεκπεραιώνουν απευθείας, χωρίς 
γραφειοκρατικές διαδικασίες έγκρισης του αιτήματος από τις επιτροπές, αιτήματα επαγγελματιών και 
επιχειρήσεων για εισαγωγές προϊόντων, εμπορευμάτων και πρώτων υλών αξίας έως 5.000 ευρώ. Τα 
αιτήματα αυτά εξυπηρετούνται μέχρι σήμερα κεντρικά από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλ-
λαγών και εκτιμάται πως έφταναν τα 24.000. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, θα δίνεται η δυνατότητα ανά-
ληψης έως και 5.000 ευρώ ανά μήνα με ταχύτερες διαδικασίες απευθείας από τις τράπεζες. Παράλληλα, 
όπως γράφουν τα ΝΕΑ, σχεδιάζεται η δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών εντός Ελλάδας 
από φοιτητές εσωτερικού και στρατευμένους προκειμένου να μεταφέρουν σε αυτούς κάθε μήνα ποσό 
εώς 2.000 ευρώ. 
Στα μέτρα χαλάρωσης που αναμένονται, προτείνεται να δίνεται δυνατότητα «σπασίματος» προθεσμιακών 
καταθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων, όταν πρόκειται αποκλειστικά για αγορά ακινήτου. Αντίστοιχη 
δυνατότητα για κατ’ εξαίρεση πρόωρη λήξη προθεσμιακής κατάθεσης θα δίνεται και για την κάλυψη 
εξόδων διαβίωσης με ανώτατο όριο τα 1800-2000  ευρώ το μήνα. Προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση θα 
είναι να μην υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα σε άλλο καταθετικό λογαριασμό του δικαιούχου.   
Παράλληλα, με στόχο την επιστροφή καταθέσεων στις τράπεζες και τη διευκόλυνση συναλλαγών πο-
λιτών και επιχειρήσεων, τις επόμενες ημέρες συζητείται η εφαρμογή νέας υπουργικής απόφασης που 
προβλέπει τη δυνατότητα των πολιτών να καταθέτουν μετρητά στους καταθετικούς λογαριασμούς ταμι-
ευτηρίου, τρεχούμενων ή όψεως τα οποία θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να “σηκώσουν” εκ νέου, ανε-
ξαρτήτως του εβδομαδιαίου ορίου ανάληψης που παραμένει στα 420 ευρώ. Ωστόσο για τη συγκεκριμένη 
ρύθμιση φαίνεται πως έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις τόσο εντός της Τράπεζας της Ελλάδας όσο και εντός 
του υπουργείου Οικονομικών. Πηγές της ΤτΕ ανέφεραν στο capital.gr ότι "για να γίνει οποιαδήποτε χαλά-
ρωση πρέπει να υποβληθεί αρχικά αίτημα στην ΕΚΤ, να εξεταστεί και να εγκριθεί από αυτή" εννοώντας 
πως ακόμη δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία.

Ετοιμάζονται μέτρα χαλάρωσης των capital 
controls για τις επιχειρήσεις 

Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου είχαν ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης με αντιπροσωπεία της εταιρείας ΕΝΙ, παρου-
σία του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη. Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΝΙ Κλαούντιο Ντεσκάλτζι έκανε λόγο για τις πιθανές συνέρ-
γειες που προκύπτουν μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και της εταιρείας ΕΝΙ για 
μεταφορά φυσικού αερίου από την Κύπρο στις εγκαταστάσεις υγροποίησης 
της ΕΝΙ στην Αίγυπτο με σκοπό την εξαγωγή τους προς την Ευρώπη. Ο κ. 
Ντεσκάντζι  επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του ιταλικού κολοσσού να συνε-
χίσει τη δραστηριοποίησή του στην Κύπρο και να προχωρήσει σε επιπλέον 
επενδύσεις. Ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή κάνει επαναξιολό-

γηση των δεδομένων και του γεωλογικού μοντέλου για τα τρία οικόπεδα 2,3, 
και 9 στα οποία δραστηριοποιείται η ΕΝΙ. Αναφορικά με το νέο κοίτασμα Ζορχ 
που ανακαλύφθηκε πρόσφατα από την ENI στην ΑΟΖ της Αιγύπτου, ανέφε-
ρε ότι η εταιρεία θα ξεκινήσει εκ νέου γεωτρήσεις τον ερχόμενο Ιανουάριο. 
Από την πλευρά της Κυπριακής κυβέρνησης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
κ. Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντηση του κ. Ανα-
στασιάδη με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της ΕΝΙ και τους συνεργάτες του. 
Ανέφερε παράλληλα πως η στάση της Κυπριακής κυβέρνησης απέναντι στις 
νεότερες εξελίξεις θα παραμείνει σοβαρή, υπεύθυνη, βάσει συγκεκριμένου 
πλάνου και στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι νέες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο  
στο επίκεντρο της συνάντησης Αναστασιάδη με τον CEO της Eni

Αυξητικά κινήθηκε τον Ιούνιο η ανεργία έναντι 
του Μαΐου, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο που 
εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το επο-
χικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο 
του 2015 ανήλθε σε 25,2% έναντι 26,6% τον Ιού-
νιο του 2014 και 25,0% τον Μάιο του 2015. Το 
σύνολο των απασχολουμένων κατά το Ιούνιο 
του 2015 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.584.973 

άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.204.844 άτο-
μα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός 
ανήλθε σε 3.298.166 άτομα. Οι απασχολούμε-
νοι αυξήθηκαν κατά 40.395 άτομα σε σχέση με 
το Ιούνιο του 2014 (αύξηση 1,1%) και μειώθη-
καν κατά 42.125 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 
του 2015 (μείωση 1,2%). Οι άνεργοι μειώθηκαν 
κατά 81.474 άτομα σε σχέση με το Ιούνιο του 

2014 (μείωση 6,3%) και κατά 2.609 άτομα σε 
σχέση με τον Μάιο του 2015 (μείωση 0,2%). Οι 
οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που 
δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώ-
θηκαν κατά 7.806 άτομα σε σχέση με το Ιούνιο 
του 2014 (μείωση 0,2%) και αυξήθηκαν κατά 
41.158 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2015 
(αύξηση 1,3%).

Στο 25,2% η ανεργία τον Ιούνιο
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-17-19 | 11/09/2015

Χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου με βάση τις συναλλαγές 
που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος με τη χρεωστική ή 
την πιστωτική του κάρτα, αλλά και συμμετοχή ακόμη και 
σε κληρώσεις ακινήτων, είναι μεταξύ των προτάσεων που 
εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών για τον περιορισμό 
της φοροδιαφυγής μέσω της ενθάρρυνσης των πολιτών 
στη χρήση του πλαστικού χρήματος. Κίνητρα εξετάζονται 
και για τους εμπόρους, για τους οποίους προωθείται η 
επιδότηση μέσω του ΕΣΠΑ του κόστους για την εγκατάσταση 
των συσκευών αποδοχής καρτών, αλλά και n εφαρμογή 
μειωμένου συντελεστή φορολογίας κερδών για το τμήμα 
των πωλήσεων που πληρώνεται με πιστωτικές ή χρεωστικές. 
Οι προτάσεις αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με τα 
τεχνικά κλιμάκια των πιστωτών ενόψει της αναδιάρθρωσης 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και οι αποφάσεις 
αναμένονται άμεσα, καθώς n συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή. 
Αυτό, γιατί οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων είχαν 
ως αποτέλεσμα τη διάδοση της χρήσης των καρτών και την 
εξοικείωση των καταναλωτών με το πλαστικό χρήμα.
Με βάση τις προτάσεις που συζητούνται, εξετάζεται το 
χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου βάσει των συναλλαγών 
με κάρτες με δύο εναλλακτικές εκδοχές. Η πρώτη επιλογή 
είναι n αναγνώριση του αφορολόγητου ορίου εφόσον το 
σύνολο των δαπανών του φορολογουμένου γίνει με κάρτα. 
Η δεύτερη εκδοχή προβλέπει υψηλότερο αφορολόγητο 
όριο για όσους χρησιμοποιούν κάρτες. Για παράδειγμα, 
το αφορολόγητο των 9.550 ευρώ που ισχύει σήμερα θα 
προσαυξάνεται και πιθανώς να φτάνει σε 10.000 - 11.000 
ευρώ εφόσον κάποιος έχει συγκεντρώσει το σύνολο των 
αποδείξεών του μέσω συναλλαγών με κάρτες.
Ως πρόσθετο κίνητρο εξετάζεται ακόμη και η δυνατότητα 
συμμετοχής των πολιτών σε κληρώσεις με έπαθλο... 
ακίνητο, όταν έχουν συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο όριο 
συναλλαγών με κάρτες. Σύμφωνα με τις προτάσεις που 
κατατίθενται, το κίνητρο πρέπει να είναι ισχυρό, όπως είναι η 
περίπτωση του ακινήτου, με δυνατότητα να κληρώνονται έως 
και 10 ακίνητα τον χρόνο. Σε ό,τι αφορά τους εμπόρους, το 
κόστος για την εγκατάσταση 500.000 - 600.000 τερματικών 
σε όλη τη χώρα υπολογίζεται περίπου στα 100 εκατ. ευρώ 
και μπορεί εύκολα να καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ. Το θέμα 
φαίνεται ότι βρίσκει τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών, που 
προτρέπουν στην αξιοποίηση της συγκυρίας για τη μετάβαση 
στις ηλεκτρονικές συναλλαγές ως του πιο αποτελεσματικού 
μέτρου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Πρόσθετο 
επίσης κίνητρο για τους εμπόρους θα μπορούσε να είναι η 
μείωση του συντελεστή φορολογίας κερδών από το 29% π.χ. 
στο 25% για το τμήμα του τζίρου που γίνεται ηλεκτρονικά. Αν 
και το μέτρο θεωρείται ότι συναντά τεχνικές δυσκολίες, στο 
υπουργείο Οικονομικών είναι πεπεισμένοι ότι το κίνητρο για 
τους εμπόρους δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην επιδότηση 
της συσκευής και για αυτό εξετάζουν και άλλες δυνατότητες.
Μείζον θέμα για τον εμπορικό κόσμο είναι το θέμα των 

προμηθειών που χρεώνουν οι τράπεζες, το ύψος των οποίων 
μπορεί να ξεκινάει ακόμη και από το 0,50% για μεγάλες 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά να φθάνει έως και το 3% 
για μικρά καταστήματα. Ο επιμερισμός του κόστους σε 
μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων θα οδηγήσει πάντως 
και σε μείωση των προμηθειών, ενώ ένα πρώτο βήμα 
περιορισμού του κόστους αποτελεί και η εφαρμογή της 
Οδηγίας για τις διατραπεζικές προμήθειες, η οποία τίθεται 
σε ισχύ από τις αρχές Δεκεμβρίου.
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την άποψη που 
κυριαρχεί στο υπουργείο Οικονομικών, το κίνητρο θα 
πρέπει να είναι άμεσο και να δοθεί απευθείας τόσο στον 
καταναλωτή όσο και στον έμπορο, αποτρέποντας έτσι τη 
χρήση μετρητού ή τη συναλλαγή «κάτω από το τραπέζι». 
Η εμπειρία αντλείται από τις χώρες που έχουν υιοθετήσει 
ανάλογα συστήματα κινήτρων, μεταξύ των οποίων η Νότια 
Κορέα και το Μεξικό, αλλά και πιο ώριμων αγορών στις 
ηλεκτρονικές πληρωμές όπως η Βρετανία και η Ολλανδία. 
Η Νότια Κορέα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των 
χωρών, η εμπειρία της οποίας θεωρείται υπόδειγμα για 
τον αποτελεσματικό περιορισμό της φοροδιαφυγής. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ 
των χωρών του ΟΟΣΑ με την υψηλότερη αποδοτικότητα 
του ΦΠΑ, με δείκτη 0,84, ενώ πρώτη είναι η Ιαπωνία με 
δείκτη 0,89. Στον αντίποδα είναι η Ελλάδα που καταγράφει 
τη χαμηλότερη βαθμολογία, με φοροδοτική αποδοτικότητα 
μόλις 0,42, ενώ με απόσταση ακολουθεί η Ιταλία με δείκτη 
0,51, η Ουγγαρία και η Ιρλανδία με 0,60 κ.ο.κ.
- Περιορισμός φοροδιαφυγής μέσω ηλεκτρονικών 
συναλλαγών 
Πάνω από 1 εκατομμύριο νέες χρεωστικές κάρτες 
εκδόθηκαν κατά την περίοδο επιβολής των περιορισμών 
στην κίνηση κεφαλαίων, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες 
για την αποτελεσματική διείσδυση του πλαστικού χρήματος 
στις καθημερινές συναλλαγές. Με το όριο ανάληψης 
μετρητών να παραμένει στα 60 ευρώ την ημέρα ή 420 ευρώ 
την εβδομάδα, οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν κυρίως 
τη χρεωστική και λιγότερο την πιστωτική τους κάρτα για τις 
καθημερινές τους συναλλαγές, αυξήθηκε θεαματικά και 
είναι χαρακτηριστικό ότι η χρήση της κάρτας για πληρωμές 
στο σούπερ μάρκετ ή στα βενζινάδικα διπλασιάστηκε τους 
τελευταίους δύο μήνες.
Ανάλογη ήταν η έκρηξη που σημειώθηκε στη ζήτηση για 
εγκατάσταση συσκευών POS όχι μόνο από εμπόρους αλλά 
και από λιγότερο παραδοσιακούς κλάδους επαγγελματιών, 
όπως οι φαρμακοποιοί, οι γιατροί, οι οδοντιατρικές 
κλινικές κ.λπ. Ο τζίρος σε POS των χρεωστικών καρτών 
υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι, με την αυξημένη 
χρήση να παρατηρείται στους υφιστάμενους αλλά και 
στους νέους πελάτες καρτών, εξέλιξη που παραπέμπει 
σε τριπλασιασμό των συσκευών αποδοχής καρτών από το 
σημερινό επίπεδο των 150.000 σε πάνω από 600.000 τα 
επόμενα δύο χρόνια. Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων 
δεν ήταν παρά το κίνητρο που πυροδότησε την αύξηση της 
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χρήσης του πλαστικού χρήματος, εξέλιξη που θα συμβάλει 
στον περιορισμό της φοροδιαφυγής που υπολογίζεται 
στο 25% του ΑΕΠ. Η παροχή κινήτρων από την πλευρά της 
πολιτείας τόσο προς τους καταναλωτές όσο και προς τους 
εμπόρους αναμένεται να ανατρέψει την αρνητική πρωτιά που 
έχει η χώρα μας στις εγχρήματες συναλλαγές.
Η πρόταση που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών 
και συζητείται ήδη από τον αναπληρωτή υπουργό Τρύφωνα 
Αλεξιάδη σε συνεργασία με τους θεσμούς και τις τράπεζες, 
βασίζεται στη δοκιμασμένη εμπειρία άλλων χωρών, που 
έχουν υιοθετήσει ισχυρά κίνητρα για την ηλεκτρονικοποίηση 
των συναλλαγών και τη μείωση της κυκλοφορίας των 
μετρητών. Στη Δανία οι κάτοικοι είναι εξοικειωμένοι με 
τη χρήση της κάρτας και έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό 
συναλλαγών ανά κάτοικο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΚΤ, κάθε Δανός πραγματοποιεί κατά 
μέσο όρο 243 ηλεκτρονικές συναλλαγές τον χρόνο και έτσι 
η πλήρης κατάργηση των μετρητών με νομοθεσία από το 
2016, που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση, αποτελεί 
ουσιαστικά το τελικό βήμα για την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση 
των συναλλαγών.
Στην Ελλάδα, αντιθέτως, όπου πραγματοποιούνται μόλις 
7 συναλλαγές τον χρόνο με κάρτα, η παροχή κινήτρων 
θεωρείται αναγκαία. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 
επιτυχίας του μέτρου είναι η Νότια Κορέα, στην οποία οι 
συναλλαγές με κάρτες επί του τζίρου της αγοράς αυξήθηκαν 
από 16% σε 65% μέσα σε μια δεκαετία. Το κίνητρο της 
λοταρίας δοκιμάστηκε με επιτυχία στην Πορτογαλία και με 
μικρότερη επιτυχία στη Ρουμανία, ενώ στη Λατινική Αμερική 
εφαρμόζεται πλέον καθολικά σε όλες τις χώρες n επιστροφή 
του 5% των αγορών στον καταναλωτή.
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Βαλίτσες για Βρυξέλλες ετοιμάζει ο υπηρεσιακός υπουργός 
Οικονομίας, κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, με στόχο να 
διασφαλίσει παράταση τουλάχιστον κατά ένα χρόνο για την 
ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ (2007-2013). Με ορατό τον κίνδυνο 
απώλειας κοινοτικών πόρων κρίθηκαν αναγκαίες οι επαφές 
με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πρώτο 
τετ-α τετ την Τρίτη.
0 κ. Χριστοδουλάκης είχε χθες συνάντηση εργασίας 
με τους εκπροσώπους των περιφερειών παραγωγικών 
φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Στο 
επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η επίλυση θεμάτων 
αποτελεσματικής ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 
η ενημέρωση σχετικά με τη νέα προγραμματική περίοδο 
(2014-2020). Αναφορικά με το ζήτημα παράτασης της 
περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 (έως 
31.12.2016) εξέφρασε την πεποίθηση πως θα πρέπει να 
υπάρξει συμφωνία με την Επιτροπή «ώστε να εξαντληθεί 
κάθε περιθώριο για να μη χαθούν αναπτυξιακοί πόροι που 
έχει τόσο ανάγκη η Ελλάδα».
Όπως υποστήριξε, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

επιδείξει στο παρελθόν επιφυλακτικότητα σχετικά με το 
ζήτημα, κυρίως λόγω των πολλών ανάλογων αιτημάτων που 
δέχεται και από άλλες χώρες, π παρούσα συγκυρία είναι 
διαφορετική. Το έδαφος είναι πλέον «πιο πρόσφορο» για την 
Ελλάδα, δεδομένου ότι η ύφεση έχει καταστήσει τη χώρα 
ιδιαίτερα ευάλωτη σήμερα, πολλές περιφέρειες έχουν δεχτεί 
πρόσφατα επιπλέον πιέσεις λόγω της μεγάλης εισροής 
προσφύγων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τα capital 
controls έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις 
στην πορεία των έργων Υπενθυμίζεται πως π Κομισιόν είχε 
απαντήσει αρνητικά σε αντίστοιχο αίτημα της κυβέρνησης 
ΣΎΡΙΖΑ. Πρόσθετα, ο υπηρεσιακός υπουργός υποστήριξε 
για ακόμη μια φορά πως το επόμενο ΕΣΠΑ θα πρέπει να 
αποτελέσει το «ΕΣΠΑ της κρίσης», τονίζοντας την ανάγκη 
επανεξέτασης των κριτηρίων και αναθεώρησής τους με 
βάση τα νέα στοιχεία όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω της 
οικονομικής κρίσης.
Οι εκπρόσωποι των 13 περιφερειών της χώρας, από 
την πλευρά τους, μίλησαν για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν -με κορωνίδα την αδυναμία ρευστότητας-, 
άσκησαν κριτική στη διετή καθυστέρηση έναρξης της νέας 
προγραμματικής περιόδου, ενώ επεκτάθηκαν -μεταξύ 
άλλων- και σε άλλα ζητήματα όπως αυτό της σύνταξης-
εκκίνησης του νέου αναπτυξιακού νόμου. Τα υπηρεσιακά 
στελέχη του υπουργείου ανέλαβαν να παρουσιάσουν τους 
βασικούς πυλώνες του ΕΣΠΑ (2014-2020). Σημειώνεται πως 
με τα σημερινά δεδομένα τα κονδύλια για το νέο ΕΣΠΑ. μαζί 
με τη δημόσια δαπάνη, θα φτάσουν τα 26 δια ευρώ.
Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δισ. ευρώ 
με την εφαρμογή της λεγόμενης ρήτρας αναθεώρησης το 
2016. Στο μεταξύ, σε διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε 
στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
αποφασίστηκε π πλήρης ενεργοποίηση των προτάσεων 
της Ελλάδας για το Juncker Plan, το οποίο αφορά είτε σε 
αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις είτε σε έργα του Δημοσίου υπό 
τη μορφή των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ).
Το υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με την τραπεζική 
και επιχειρηματική αγορά αναμένεται να δημιουργήσει 
λίστα έργων για άμεση υποβολή προτάσεων, με στόχο 
την ενεργοποίηση επενδύσεων σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας έως το τέλος του έτους.
Επίσης, ανακοινώθηκε η δημιουργία νέου Επενδυτικού 
Ταμείου Υποδομών (Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Υποδομών ΣΔΙΤ), κατά τα πρότυπα του JESSICA, ύψους 
400 εκατ. ευρώ, από ευρωπαϊκούς και λοιπούς πόρους 
με παράλληλη δημιουργία θεματικών υπο-ταμείων π.χ. 
τουρισμού, ενέργειας, περιβάλλοντος, επιχειρηματικών 
πάρκων κ.λπ. Ο κ. Χριστοδουλάκης και ο πρόεδρος 
του Επενδυτικού Συμβουλίου του JESSICA, κ. Νίκος 
Μαντζούφας, συναντήθηκαν με περιφερειάρχες, τράπεζες 
και επενδυτές που υλοποιούν επιχειρηματικές δράσεις στο 
πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου IESSICA. 


