ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ψηφιακές πληρωμές χωρίς την πολυτέλεια καθυστερήσεων
2nd Athens Summit
Αθήνα, 25 Μαΐου 2016 – Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιούνται οι εργασίες της πρώτης ημέρας του
2nd Athens Summit, το οποίο λαμβάνει χώρα στο αμφιθέατρο του Athina984 στην Τεχνόπολη του
Δήμου Αθηναίων από την ΕΜηΠΕΕ, το ΤΕΕ, την ITU, και τον ΣΕΚΕΕ και χαίρει της υποστήριξης της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Eλληνικής Ένωσης Tραπεζών (ΕΕΤ), του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
(ΣΕΠΒΕ), της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), του ELTRUN, του GRECA και του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Αντιπροεδρίας της
Κυβερνήσεως, του Υπουργείου Οικονομικών και του Δήμου Αθηναίων.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Τρύφων Αλεξιάδης
δήλωσε: "Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση μιας σειράς μέτρων, τα
οποία στοχεύουν στην περαιτέρω διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην ελληνική αγορά",
καταρτίζοντας συγκεκριμένο σχέδιο για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανέφερε,
και του οποίου η φιλοσοφία θα κινηθεί γύρω από τέσσερις άξονες: Παροχή κινήτρων σε καταναλωτές
και επιχειρήσεις για την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών - Καθιέρωση των ηλεκτρονικών
πληρωμών σε διαδικασίες του Δημοσίου - Θέσπιση κατάλληλου πλαισίου στον Ιδιωτικό τομέα ώστε
να δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να πληρώνει με ηλεκτρονικά μέσα - Έλεγχο και διασφάλιση
των συναλλαγών, μέσα από διαδικασίες διασταυρώσεων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και
βεβαίως την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Αναφορικά με την παροχή κινήτρων το υπουργείο, όπως
δήλωσε, βρίσκεται στο τελικό στάδιο θέσπισης μιας σειράς μέτρων με στόχο την προώθηση των
ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως η έκπτωση φόρου εισοδήματος με δαπάνες που έχουν
πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών κ.ά και επίσης μια σειρά από δράσεις που θα
πλαισιώνουν και θα ενισχύουν τη διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε όλο το φάσμα της
κοινωνίας, όπως η αναγνώριση των δαπανών των επιχειρήσεων που γίνονται αποκλειστικά από τέτοια
μέσα καθώς και φοροαπαλλαγές. "Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες του Δημοσίου, ήδη εκδόθηκε σχετική
απόφαση με την οποία θεσπίζεται ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής ποσών σε δικαιούχους μέσω
της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ έχουμε έτοιμη διάταξη η οποία ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την
επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους".
Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στη χρήση των ταμειακών μηχανών λέγοντας " Η διασύνδεση
των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου
Οικονομικών, καθώς και η αποστολή στοιχείων τόσο από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όσο και
από εταιρείες παροχής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, αποτελούν ορόσημο στην προσπάθειά μας
για πάταξη της φοροδιαφυγής". Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στην ίδρυση της Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες της οποίας μεταξύ άλλων θα αφορούν την
κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Πολιτική, καθώς και τη διαμόρφωση
εθνικών θέσεων για τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. "Ο νόμος για τη σύσταση Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής έρχεται να επιλύσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και
περισσότερο από μία δεκαετία η Ελληνική δημόσια διοίκηση, σε σχέση με την κατάρτιση,

παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής μιας εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και πολιτικής".
Για την επιτυχή έκβαση της όλης προσπάθειας έσπευσε να δηλώσει ότι κρίνεται απαραίτητη η συμβολή
των Τραπεζών για τη λήψη κατάλληλων μέτρων, όπως η μείωση των προμηθειών για συναλλαγές με
κάρτες, ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών, διευκόλυνση προμήθειας του κατάλληλου εξοπλισμού
(πχ POS) σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Ο Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Θανάσης Μισδανίτης, αναφερόμενος στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές δήλωσε ότι, το καλοκαίρι του 2015 αποτέλεσε μια πολύ θετική περίοδο κατά
τη διάρκεια της οποίας παρατηρήθηκε αύξηση χρήσεως των ηλεκτρονικών καρτών αρχικά για να δοθεί
μια λύση στο συγκυριακό πρόβλημα. Παρόλα αυτά η χρήση των ηλεκτρονικών καρτών διατηρήθηκε και
αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη αναζήτησης νέων τρόπων ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε
πρακτικό, θεσμικό αλλά και νομικό πλαίσιο. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε " Η Ελλάδα με το δικό της
ανορθόδοξο τρόπο ανέβηκε στο τρένο των εξελίξεων". Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στο φλέγον ζήτημα της φοροδιαφυγής αναφέροντας ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές
αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία αντιμετώπισής της.
Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πληροφορικής Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, κ. Θεόφιλος Μυλωνάς
δήλωσε: " Ο ΣΕΠΒΕ στηρίζει το συνέδριο, του οποίου η θεματολογία βρίσκεται στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, λόγω της βίαιης ώθησης τους προς την
χρήση του πλαστικού χρήματος. Ένα φαινόμενο το οποίο εντάθηκε σημαντικά το τελευταίο διάστημα
εξαιτίας των capital controls αλλά και λόγω των ευκαιριών που ανοίχτηκαν για τον κλάδο μας στον
τομέα του Fintech, έναν από τους πλέον ραγδαίους αναπτυσσόμενους τομείς στην τεχνολογική
επιχειρηματικότητα παγκοσμίως. Ο ΣΕΠΒΕ συμμετέχει στο διάλογο για την ενιαία ψηφιακή αγορά και
την υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών καθώς εκτός από τα οφέλη για τις επιχειρήσεις προκύπτουν
πληθώρα θετικών ωφελειών και για το κράτος. " Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε επίσης
στην πρωτοβουλία για την ανάσχεση του φαινομένου της μετανάστευσης επιστημόνων στο
εξωτερικό (brain drain) το οποίο και ανέλαβαν από κοινού σε συνεργασία με το ΑΠΘ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
προκειμένου να αντιστοιχίσουν τις δεξιότητες των φοιτητών του Πολυτεχνείου με τις ανάγκες των
επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος για έρευνα και ανάπτυξη.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εργασιών Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ε.Κ. Γκατζώνας τόνισε
στην ομιλία του ότι η παροχή υπηρεσιών «άμεσων πληρωμών» με βάση την κινητή τηλεφωνία ή τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επιφέρει σημαντικές συνέργειες για τον τραπεζικό κλάδο αλλά
και το κοινωνικό σύνολο, ειδικά όταν λειτουργεί διατραπεζικά και χωρίς στρεβλώσεις. «Είναι θέμα
‘εμπιστοσύνης’ και ‘ασφάλειας’», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε επίσης ότι οι στρατηγικές
επιλογές των τραπεζών στο νέο περιβάλλον «κοινωνικών πληρωμών», είναι είτε να απέχουν από αυτό,
είτε να συνεργαστούν με τρίτους φορείς με διεθνή χρηματο-τεχνογνωσία, ή να δημιουργήσουν οι ίδιες
τις απαιτούμενες υποδομές για το σκοπό αυτό. Η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών άμεσων πληρωμών
από τις τράπεζες μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων, να αναβαθμίσει τις
μακροχρόνιες σχέσεις με την πελατεία, παρατείνοντας έτσι τη χρονική διάρκεια των τραπεζικών
λογαριασμών με παράλληλη αύξηση της συχνότητας συναλλαγών, κατέληξε.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, κ. Γιάννης Σύρρος επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι ακόμη και με τον
περιορισμό των capital controls, η Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες επιλέγει να
πραγματοποιεί τις συναλλαγές της με μετρητά, αγγίζοντας το ποσοστό του 96,6%.

Ο Managing Director, Preta S.A.S, κ. John Broxis αναφέρθηκε στα εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει
κάποιος στις διασυνοριακές συναλλαγές και στους ενδοιασμούς των καταναλωτών σε σχέση με θέματα
ασφαλείας, ιδιωτικότητας και εμπιστοσύνης, τονίζοντας την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Στις εργασίες του συνεδρίου αύριο, Πέμπτη 26 Μαΐου θα συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής, ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής.
Το σύνολο των ομιλητών της δεύτερης ημέρας καθώς και περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τη
συμμετοχή τους μπορείτε να το βρείτε εδώ
Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ
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