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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έκθεση εξηγεί το ενδιαφέρον του Ευρωσυστήµατος για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωµών σε 
Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA) και παρουσιάζει το έργο που επιτελεί για την επίτευξή του. 
Συγκρίνει τους στόχους του SEPA µε την κατάσταση που επικρατεί σήµερα και επισηµαίνει τα όσα 
έχουν επιτευχθεί κυρίως από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και τα όσα πρέπει ακόµη να επιτευχθούν 
για να εκπληρωθούν οι προσδοκίες των πολιτών της ζώνης του ευρώ. Η έκθεση έχει ως βάση τον τελικό 
στόχο του σχεδίου SEPA, από µακροπρόθεσµη σκοπιά, όπως ορίζεται από τις ευρωπαϊκές τράπεζες: τη 
µετατροπή της ζώνης του ευρώ σε µια ολοκληρωµένη περιοχή εγχώριων πληρωµών. 

 

Οι στόχοι του SEPA 

Για τους πολίτες της ζώνης του ευρώ, ο πραγµατικός SEPA θα έχει επιτευχθεί όταν θα µπορούν να 
πραγµατοποιούν πληρωµές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ από έναν και µόνο τραπεζικό λογαριασµό και 
χρησιµοποιώντας ένα και µόνο σύνολο µέσων πληρωµής, µε την ίδια ευκολία και ασφάλεια όπως και στο 
εθνικό πλαίσιο σήµερα. Για τον πελάτη, δεν θα πρέπει να έχει σηµασία σε ποιο τόπο ή σε ποια τράπεζα 
της ζώνης του ευρώ τηρείται ο λογαριασµός. Συνεπώς, το όραµα του Ευρωσυστήµατος για τον SEPA 
είναι να καταστούν όλες οι πληρωµές της ζώνης του ευρώ εγχώριες. Οι πληρωµές αυτές θα πρέπει να 
είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, ασφαλείς και αποδοτικές µε τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται 
σήµερα µέσω των εθνικών συστηµάτων πληρωµών τα οποία εµφανίζουν τις υψηλότερες επιδόσεις.  

Στη Λευκή Βίβλο του Μαΐου 2002, 42 ευρωπαϊκές τράπεζες και ενώσεις του ευρωπαϊκού πιστωτικού 
τοµέα εξέφρασαν ρητώς ένα παρόµοιο όραµα. Επιθυµούν οι πολίτες να εκτελούν κάθε πληρωµή εντός 
του SEPA µε την ίδια ευκολία και το ίδιο οικονοµικά σαν να βρίσκονταν στον τόπο διαµονής τους. 
Εποµένως, το Ευρωσύστηµα χαιρέτισε την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών (European 
Payments Council - EPC) από τις τράπεζες τον Ιούνιο του 2002, γεγονός που αποσκοπούσε στην 
υλοποίηση των πολιτικών τους δεσµεύσεων να καταστεί ο SEPA πραγµατικότητα έως το 2010.  

Στις αρχές του 2004, το Ευρωσύστηµα έλαβε ενδείξεις από αρκετούς τραπεζίτες ότι η υποστήριξη προς 
τον SEPA και το στόχο του είχε εξασθενήσει. Σύµφωνα µε τις επικρίσεις αυτές, ο στόχος του SEPA για 
µια περιοχή εγχώριων πληρωµών θα πρέπει να επανεξεταστεί λόγω του κόστους µετάπτωσης. Ορισµένοι 
τραπεζίτες επιθυµούσαν να περιορίσουν το σχέδιο αυτό στις διασυνοριακές πληρωµές, προκειµένου να 
αποφύγουν την υποχρέωση µετατροπής των εθνικών συστηµάτων πληρωµών σε ένα πανευρωπαϊκό 
σύστηµα. Αν και το Ευρωσύστηµα είναι ανοικτό σε συζητήσεις όσον αφορά προβλήµατα υλοποίησης, 
δεν µπορεί να κάνει συµβιβασµούς ως προς τον τελικό στόχο. Τα συστήµατα πληρωµής πρέπει να 
συµµορφώνονται µε την επιθυµία των Ευρωπαίων πολιτών για ένα ενιαίο νόµισµα. Εάν το EPC 
αποδειχθεί ανεπαρκές στο να φέρει αποτελέσµατα όσον αφορά τον SEPA, θα πρέπει να βρεθούν 
εναλλακτικές λύσεις. Συνεπώς, προκειµένου να εξασφαλιστούν για τους Ευρωπαίους πολίτες τα πλήρη 
οφέλη του SEPA, το EPC καλείται να επαναεπιβεβαιώσει τη δέσµευσή του στη Λευκή Βίβλο για τον 
SEPA και να παρουσιάσει ένα πειστικό σχέδιο προγράµµατος µε ρεαλιστικά ορόσηµα. 
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Το Ευρωσύστηµα αντιλαµβάνεται ότι, σύµφωνα µε τους στόχους της Λευκής Βίβλου, µια ολοκληρωµένη 
υποδοµή για τον SEPA θα είναι διαθέσιµη το αργότερο έως το τέλος του 2010. Εποµένως, είναι 
επιθυµητό ο SEPA για τους πολίτες να έχει επιτευχθεί τον Ιανουάριο του 2008, παρέχοντας στους 
πολίτες και τις εµπορικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να χρησιµοποιούν πανευρωπαϊκά µέσα και για τις 
εθνικές πληρωµές. 

Κατά συνέπεια, σε µια πρώτη φάση, οι τράπεζες θα µπορούν να προσφέρουν σε πελάτες πανευρωπαϊκά 
µέσα, υπηρεσίες και πρότυπα παράλληλα µε τα εθνικά µέσα, υπηρεσίες και πρότυπα. Οι πανευρωπαϊκές 
υπηρεσίες θα επιτρέπουν στους πελάτες να εκτελούν όλες τις πληρωµές σε ευρώ –εθνικές και 
διασυνοριακές– µε µία µόνο µορφή από έναν µόνο λογαριασµό. Σε µια δεύτερη φάση, όταν τα εθνικά 
µέσα, υπηρεσίες και πρότυπα θα έχουν σταδιακά καταργηθεί και αντικατασταθεί από τα αντίστοιχα 
πανευρωπαϊκά, οι εθνικές υποδοµές είτε θα έχουν καταργηθεί είτε θα έχουν µετατραπεί σε 
πανευρωπαϊκές υποδοµές. 

Ο προσδιορισµός των στόχων του SEPA αποτελεί σαφώς ευθύνη του EPC. Ωστόσο, το σχέδιο ενδέχεται 
να υλοποιηθεί µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Για να 
παρακινήσει την υλοποίησή του σε εθνικό επίπεδο, το Ευρωσύστηµα καλεί τις αντίστοιχες εθνικές 
τραπεζικές κοινότητες να µετατρέψουν τους πανευρωπαϊκούς στόχους του SEPA σε εθνικά σχέδια 
µετάπτωσης που θα επιτρέψουν σε κάθε τράπεζα και σε κάθε φορέα παροχής υποδοµών να 
προσαρµόσουν τις στρατηγικές και τις λύσεις τους, προκειµένου να κινηθούν προοδευτικά προς τον 
SEPA. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι έτοιµες να συµβάλουν στην εφαρµογή των στόχων του SEPA, 
σε τοπικό επίπεδο. Το EPC θα πρέπει να παρακολουθεί τη συµβολή κάθε εθνικής τραπεζικής κοινότητας 
στον SEPA. Το Ευρωσύστηµα προτίθεται να παρακολουθεί την πρόοδο σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 

Μέσα πληρωµής 

Από την πλευρά του πελάτη, η επίτευξη του SEPA προϋποθέτει στην πράξη ότι τα διάφορα µέσα 

πληρωµής θα γίνουν πανευρωπαϊκά. Όσον αφορά τις µεταφορές πιστώσεων, υπάρχει επί του παρόντος 

σαφής διαφορά µεταξύ των εθνικών και των διασυνοριακών µεταφορών πιστώσεων. Αποτελεί πρόκληση 

η µετατροπή του Credeuro από διασυνοριακή υπηρεσία µόνο για πληρωµές έως και 12.500 ευρώ σε 

βασική υπηρεσία µεταφοράς πιστώσεων για όλες τις πληρωµές µικρής αξίας σε ευρώ στη ζώνη του ευρώ. 

Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να συµπληρωθεί το Credeuro µε µια υπηρεσία για πληρωµές µε 

ηµεροµηνία αξίας ίδιας ηµέρας (η οποία στην ορολογία του EPC αποκαλείται "Prieuro"), προκειµένου να 

επιτευχθεί προσφορά υπηρεσιών τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο µε την προσφορά υπηρεσιών των εθνικών 

αγορών που εµφανίζουν σήµερα τις καλύτερες επιδόσεις. Εποµένως, το Ευρωσύστηµα προτείνει τα 

ακόλουθα δύο ενδιάµεσα βήµατα προς τη θέσπιση πανευρωπαϊκών προτύπων για όλες τις µεταφορές 

πιστώσεων σε ευρώ στη ζώνη του ευρώ έως το 2010:  

Πρώτον, το Ευρωσύστηµα θα επιθυµούσε τη µετατροπή του Credeuro (και της σύµβαση ICP για τις 

διατραπεζικές χρεώσεις που το υποστηρίζει) έως την 1η Ιανουαρίου 2006 σε υποχρεωτικό ελάχιστο 

πρότυπο για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων µικρής αξίας στη ζώνη του ευρώ που εµπίπτουν 

στον Κανονισµό για τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ (2560/2001). 
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∆εύτερον, οι πολίτες της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να µπορούν να επιλέγουν τα πρότυπα Credeuro και 

Prieuro για τις εθνικές µεταφορές πιστώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2008. 

Επί του παρόντος, οι άµεσες χρεώσεις δεν είναι καν διαθέσιµες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά 

την πανευρωπαϊκή άµεση χρέωση (pan-European direct debit - PEDD), αποτελεί πρόκληση για το EPC 

να καλύψει τις αρχικές καθυστερήσεις του σχεδίου. Εποµένως, το Ευρωσύστηµα ζητά από το EPC να 

συνεχίσει το σχέδιο PEDD χωρίς άλλη καθυστέρηση, προκειµένου να επιτύχει τη χρήση του σε 

ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ µέχρι το 2010. Προκειµένου να εξασφαλίσει τον SEPA για όλους τους 

πολίτες, το Ευρωσύστηµα συνιστά η PEDD να αποτελεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 προαιρετική 

επιλογή για τις εθνικές άµεσες χρεώσεις των πελατών ολόκληρης της ζώνης του ευρώ. 

Πριν από την εισαγωγή του ευρώ, υπήρχαν ήδη καλά αναπτυγµένες υπηρεσίες για τη χρήση καρτών στις 

διασυνοριακές συναλλαγές. Ωστόσο, η αγορά είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό κατακερµατισµένη σε εθνικές 

και διεθνείς λύσεις για κάρτες. Εποµένως, απέχει ακόµη πολύ η δηµιουργία ενός SEPA όπου 

οποιοσδήποτε κάτοχος κάρτας θα µπορεί να χρησιµοποιεί την κάρτα του σε οποιαδήποτε µηχάνηµα 

ATM ή EFT-POS µε λογικό κόστος εντός της ζώνης του ευρώ, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης. Θα 

πρέπει να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα µεταξύ των σχηµάτων καρτών, ούτως ώστε οι κάτοχοι κάρτας 

που το ζητούν να µπορούν να χρησιµοποιούν τις κάρτες τους µε τον ίδιο τρόπο εντός της χώρας τους και 

εντός του SEPA πολύ πριν από την προθεσµία του 2010. Αυτό απαιτεί στρατηγική για τη µετατροπή 

τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών σχηµάτων καρτών, προκειµένου να ανταποκριθούν στη 

δηµιουργία της νέας εγχώριας περιοχής πληρωµών. Επιπλέον, για να καταπολεµηθεί η απάτη, είναι 

σηµαντικό να έχει πραγµατοποιηθεί η µετάπτωση ενός αρκετά µεγάλου αριθµού καρτών και τερµατικών 

στο πρότυπο EMV έως την 1η Ιανουαρίου 2005 (ηµεροµηνία κατά την οποία η Visa και η Mastercard θα 

θέσουν σε εφαρµογή στην Ευρώπη τη µεταβολή υπαιτιότητας). Θα πρέπει, το συντοµότερο δυνατόν, να 

υπάρχει ένας µόνο εναρµονισµένος τρόπος εφαρµογής του προτύπου EMV που θα συµπεριλαµβάνει τη 

χρήση του PIN ή άλλων πιθανών µέτρων καταπολέµησης της απάτης. 

 

Πρότυπα 

Η τυποποίηση είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για την επίτευξη του SEPA. Για το λόγο αυτό, 
το Ευρωσύστηµα τονίζει πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχουν τόσο 1) µια ορθή διαχείριση για τον 
καθορισµό, την υιοθέτηση και την εφαρµογή των προτύπων όσο και 2) ένα σαφώς καθορισµένο 
πρόγραµµα εργασίας το οποίο θα περιλαµβάνει τα σχετικά ορόσηµα. Τα πρότυπα αποτελούν βασικό 
παράγοντα για την υλοποίηση της ολικής αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας (end-to-end straight through 
processing - STP) στην Ευρώπη. Συνεπώς, το Ευρωσύστηµα καλεί το EPC να ολοκληρώσει το έργο 
σχετικά µε τον καθορισµό, την υιοθέτηση και την εφαρµογή προτύπων και επιχειρηµατικών πρακτικών 
µε σκοπό την ολική αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληρωµών. Εάν χρειαστεί, τα διαθέσιµα πρότυπα 
και επιχειρηµατικές πρακτικές θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να απλοποιηθούν. Το EPC καλείται 
επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία του µε άλλους ενδιαφεροµένους και πελάτες, προκειµένου να 
διασφαλίσει ότι τα πρότυπα και οι λύσεις που έχουν προσδιορισθεί είναι κατάλληλα και, στο µέγιστο 
δυνατό βαθµό, συµβατά µε ολόκληρη την επιχειρηµατική αλυσίδα.  
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Συγκεκριµένα, στον τοµέα των µεταφορών πιστώσεων, το Ευρωσύστηµα καλεί το EPC και τις εθνικές 
τραπεζικές κοινότητες να εφαρµόσουν έναν κοινό κωδικό για την αναγνώριση λογαριασµών (IBAN) 
τόσο για τις εθνικές και τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων όσο και για τις άµεσες χρεώσεις εντός 
του SEPA. Επιπροσθέτως, το Ευρωσύστηµα συνιστά στο EPC να καθορίσει και να εφαρµόσει περαιτέρω 
κοινά πρότυπα και επιχειρηµατικές πρακτικές που θα δίνουν τη δυνατότητα για πλήρη ολική 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των µεταφορών πιστώσεων εντός του SEPA, συµπεριλαµβανοµένου 
ενός µοναδικού προτύπου για την ενεργοποίηση ηλεκτρονικής πληρωµής και την αυτοµατοποιηµένη 
συµφωνία λογαριασµών. Το Ευρωσύστηµα αναµένει στη συνέχεια την ανάληψη ανάλογων ενεργειών και 
για άλλα µέσα πληρωµής. 

Το Ευρωσύστηµα καλεί το EPC µαζί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων (European 
Committee of Banking Standards - ECBS) να ανταποκριθούν στις επτά Συστάσεις Υψηλού Επιπέδου για 
τα πρότυπα, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Επιπλέον, είναι αναγκαίο οι δραστηριότητες 
τυποποίησης να ανταποκρίνονται στις συγκεκριµένες ανάγκες του SEPA. Υπό αυτή την έννοια, το EPC 
θα πρέπει να γίνει το όργανο που θα καθοδηγεί το έργο της ECBS.  

 

Υποδοµές 

Σε προηγούµενες εκθέσεις, το Ευρωσύστηµα είχε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η επιλογή από τον 
τραπεζικό κλάδο της ιδέας ενός πανευρωπαϊκού αυτοµατοποιηµένου συστήµατος εκκαθάρισης (pan-
European automated Clearing House - PEACH) αποτελεί µια ρεαλιστική προσέγγιση για τη δηµιουργία 
µιας πιο αποδοτικής υποδοµής και, συνεπώς, είχε χαιρετίσει την απόφαση του EPC να προτιµήσει τα 
PEACH που βασίζονται σε ένα συµφωνηθέν µοντέλο. Όµως, επί του παρόντος, υπάρχει µόνο ένας 
φορέας παροχής PEACH. Η εξέλιξη αυτή από µόνη της δεν έχει συµβάλει µέχρι τώρα στην επιθυµητή 
ενοποίηση των πάρα πολλών κατακερµατισµένων υποδοµών που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. 
Συνεπώς, προκειµένου να δοθεί κίνητρο για τη µετατροπή των τρεχουσών υποδοµών και για να 
επιτευχθεί µια αυξηµένη συνολική αποδοτικότητα λόγω των οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος, το 
Ευρωσύστηµα συνιστά ο SEPA για τις υποδοµές να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2010 µέσω της 
χάραξης εθνικών στρατηγικών µετάπτωσης στον SEPA. Οι αποφάσεις για την επόµενη γενιά εθνικών 
συστηµάτων θα πρέπει να ληφθούν από πανευρωπαϊκή σκοπιά, προκειµένου να διασφαλιστεί η 
συµβατότητα µε τα µέσα, τα πρότυπα και τη συνολική υποδοµή του SEPA. 

 

∆ιαχείριση της διαδικασίας 

Σε προηγούµενες εκθέσεις, το Ευρωσύστηµα είχε αναγνωρίσει ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος έχει 
σηµειώσει πρόοδο στον τοµέα της συνεργασίας, µε τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών 
(European Payments Council - EPC). Οι τράπεζες χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να καθορίσουν σωστά τη 
διαχείριση του σχεδίου SEPA. Επιπλέον, τράπεζες από 28 χώρες σχετίζονται σήµερα µε τις εργασίες για 
τον SEPA, παρόλο που επί του παρόντος µόνο οι 12 χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ενδιαφέρονται 
άµεσα. Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να δηµιουργήσει πρόβληµα όσον αφορά την ηµεροµηνία (2010) 
που έχει τεθεί ως στόχος για τον SEPA, επειδή οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί θα µπορούσαν να 
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είναι διαφορετικές εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ. ∆εδοµένου ότι ο SEPA είναι κατά κύριο λόγο 
σχέδιο της ζώνης του ευρώ, η διαχείριση του σχεδίου θα πρέπει να αντανακλά επίσης τη διάκριση µεταξύ 
της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ/του ΕΟΧ.  

Γενικότερα, η ικανότητα του EPC να ολοκληρώσει επιτυχώς κάθε ορόσηµο του SEPA που έχει θέσει το 
ίδιο θα µπορούσε να αποτελέσει απόδειξη της καλής διαχείρισης του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. 
Αυτό προϋποθέτει αποδοτική διαχείριση έργου, καθώς και µια διαδικασία επιβολής των αποφάσεων που 
έχουν ληφθεί.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωσύστηµα προτρέπει το EPC: 

• να επιβεβαιώσει ότι οι αποφάσεις που κατά κύριο λόγο αφορούν τη ζώνη του ευρώ λαµβάνονται από 
τράπεζες της ζώνης του ευρώ και ότι δεν µπορούν να απορριφθούν από συνασπισµό τραπεζών που 
δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ και από µειοψηφία τραπεζών εγκατεστηµένων στη ζώνη του ευρώ,  

• να διασφαλίσει ότι η Γραµµατεία του EPC διαθέτει τους απαιτούµενους πόρους για την αποδοτική 
διαχείριση του έργου, και  

• να ολοκληρώσει την ενσωµάτωση της ECBS στη διαχείριση του EPC το 2004, όπως είχε υποσχεθεί. 

 

Επιπλέον, το Ευρωσύστηµα καλεί τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες στη ζώνη του ευρώ: 

• να παρουσιάσουν πειστικές ρυθµίσεις για την υλοποίηση των αποφάσεων του EPC σε εγχώριο 
επίπεδο (το αργότερο έξι µήνες µετά την υιοθέτησή τους σε επίπεδο EPC), 

• να παρουσιάσουν στο EPC, στη διάρκεια του 2005, εθνικό σχέδιο µετάπτωσης για τη σταδιακή 
µετάβαση προς τον SEPA πριν από το τέλος του 2010.  

 

Επιπροσθέτως, κατόπιν αιτήµατος αρκετών συµµετεχόντων στην αγορά οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο 
SEPA δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο σε εθελοντική βάση, το Ευρωσύστηµα ενδέχεται να παράσχει 
στήριξη µέσω ενός κανονισµού της ΕΚΤ, εάν και όποτε αυτό κριθεί σκόπιµο. Αυτό θα µπορούσε να 
συµβάλει ώστε ο SEPA (για τον πολίτη και τις υποδοµές) να καταστεί πραγµατικότητα, ακόµη και εκεί 
όπου οι τράπεζες αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην υλοποίηση των πανευρωπαϊκών µέσων πληρωµής ή 
αποτυγχάνουν να παράσχουν ένα πειστικό σχέδιο µετάπτωσης από τις εθνικές υποδοµές στις υποδοµές 
του SEPA. 

 

Λοιποί ενδιαφερόµενοι 

Το Ευρωσύστηµα ως το σύστηµα κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ επικεντρώνεται κατά κύριο 

λόγο στις πρωτοβουλίες του τραπεζικού κλάδου για την επίτευξη του SEPA. Ωστόσο, το Ευρωσύστηµα 

γνωρίζει τη σπουδαιότητα των άλλων ενδιαφεροµένων, όπως τα κοινοτικά νοµοθετικά όργανα, οι 

κυβερνήσεις, οι έµποροι, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Τα επιτεύγµατα για τους πελάτες, 

συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των εταιρικών πελατών, συνεπάγονται κέρδη ευηµερίας για την κοινωνία 
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ως σύνολο. Επιπλέον, οι κεντρικές κυβερνήσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση που αποστέλλουν και 

δέχονται σηµαντικό όγκο πληρωµών διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση των πανευρωπαϊκών 

προτύπων, έχοντας τη δυνατότητα να καταστήσουν τα πανευρωπαϊκά πρότυπα υποχρεωτικά για 

ορισµένους τύπους πληρωµών. Κατά συνέπεια, το Ευρωσύστηµα ενθαρρύνει τους αντίστοιχους 

ενδιαφεροµένους να αναλάβουν ενεργό ρόλο, ώστε ο SEPA να καταστεί πραγµατικότητα. Ένα 

περισσότερο εναρµονισµένο νοµικό πλαίσιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του 

SEPA. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος ένα Νέο Νοµικό Πλαίσιο για τον κλάδο 

των πληρωµών. Είναι υψίστης σηµασίας το Νέο Νοµικό Πλαίσιο να είναι συνεπές µε τους στόχους του 

SEPA, να είναι σαφές και να εφαρµοσθεί µε τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η εισαγωγή του ευρώ ως ενιαίου νοµίσµατος το 1999 και η κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων και των 
κερµάτων ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2002 έδωσαν στις τράπεζες την ευκαιρία να κάνουν ένα τεράστιο 
βήµα προς την µετατροπή εθνικών συστηµάτων πληρωµών µικρής αξίας που εξακολουθούσαν να είναι 
κατακερµατισµένα σε µεγάλο βαθµό, καθώς και ποικίλων µέσων πληρωµής, σε έναν ενιαίο χώρο 
πληρωµών σε ευρώ (single euro payment area - SEPA). Ο στόχος και τα οφέλη του SEPA είναι σαφή. Η 
δηµιουργία της ζώνης του ευρώ θα επιτρέψει τη θέσπιση ενός εκσυγχρονισµένου, πιο αποδοτικού και 
αξιόπιστου δικτύου πληρωµών µικρής αξίας, το οποίο θα είναι ανώτερο της υφιστάµενης 
κατακερµατισµένης υποδοµής. Η µετατροπή θα έχει αρκετά διαφορετικά σηµεία εκκίνησης και αφορά 
πολλές συνιστώσες και ενδιαφεροµένους. Αποτελεί λοιπόν µεγάλη πρόκληση η οποία απαιτεί τη σε 
βάθος αλλαγή της υφιστάµενης υποδοµής. 

Το ∆εκέµβριο του 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της ΕΕ υιοθέτησαν κανονισµό1 
σχετικά µε τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ που υποχρεώνει τις τράπεζες να χρεώνουν τα ίδια έξοδα 
για τις εθνικές και τις αντίστοιχες διασυνοριακές πληρωµές. Για πολλούς πελάτες, η πιο εµφανής 
διαφορά ήταν οι υψηλές χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωµές σε σύγκριση µε τις εθνικές πληρωµές.  

Τον Ιούνιο του 2002, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος, αφού θέσπισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Πληρωµών (European Payments Council - EPC) ως το κύριο όργανο συντονισµού και λήψεως 
αποφάσεων για το θέµα αυτό, αποδέχτηκε την πρόκληση. Το EPC υιοθέτησε2 έναν "οδικό χάρτη" µε 
ορόσηµα που θα οδηγούσαν στον SEPA έως το τέλος του 2010 (βλ. Παράρτηµα 1). Ενώ ο ευρωπαϊκός 
τραπεζικός κλάδος έχει σηµειώσει πραγµατική πρόοδο, έχει επίσης αντιµετωπίσει εµπόδια στην 
διαµόρφωση και εφαρµογή της στρατηγικής του.  

Το Ευρωσύστηµα, στο πλαίσιο της εντολής που του έχει ανατεθεί για την προώθηση της οµαλής 
λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών, έχει συνεργαστεί εντατικά µε τον τραπεζικό κλάδο και άλλους 
σχετικούς ενδιαφεροµένους, προκειµένου να ξεπεραστούν τα εµπόδια που παρουσιάζονται στη 
δηµιουργία του SEPA. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ δηµοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήµατα εκθέσεις που 
αναλύουν την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στις πληρωµές µικρής αξίας. 

Η παρούσα τρίτη έκθεση προόδου αναφέρεται στους στόχους του SEPA (κεφάλαιο 1), τα πανευρωπαϊκά 
µέσα πληρωµής (κεφάλαιο 2), τα πανευρωπαϊκά πρότυπα (κεφάλαιο 3), την πανευρωπαϊκή υποδοµή 
(κεφάλαιο 4) και τη διαχείριση (κεφάλαιο 5). Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται ο ρόλος που θα 
πρέπει να διαδραµατίσουν οι λοιποί ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να υποστηρίξουν και να 
συµπληρώσουν τις προσπάθειες που έχει επί του παρόντος αναλάβει ο τραπεζικός κλάδος.  

Η παρούσα έκθεση επιδιώκει την επίτευξη των ίδιων στόχων που είχαν θέσει και οι προηγούµενες 
εκθέσεις, αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στη σκοπιά του πελάτη. Εποµένως, κάθε κεφάλαιο αρχίζει 
µε την ανάλυση του στόχου από την πλευρά του πελάτη (ενότητα 1), συνεχίζει µε την ανάλυση 

                                                      
1  Πρόκειται για τον κανονισµό ΕΚ/2560/2001 που απαιτεί από τις τράπεζες να χρεώνουν για (αντίστοιχες) διασυνοριακές 

πληρωµές σε ευρώ έως και 12.500 ευρώ τα ίδια έξοδα όπως και για τις εθνικές πληρωµές.  
2  Πρόκειται για τη Λευκή Βίβλο µε τίτλο "Euroland Our Single Payment Area", Μάιος 2002.  
 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον δικτυακό τόπο www.europeanpaymentscouncil.org. 
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απόκλισης όπου συγκρίνεται ο στόχος µε την παρούσα κατάσταση (ενότητα 2) και καταλήγει 
προτείνοντας τα επόµενα βήµατα (ενότητα 3). 

 
1 ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 2010: ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1.1 Το όραµα για τον SEPA ως περιοχή εγχώριων πληρωµών 

Για τους πολίτες της ζώνης του ευρώ, το όραµα για τον SEPA ως περιοχή εγχώριων πληρωµών 
προϋποθέτει ότι ο πελάτης (ιδιώτης ή εταιρεία) θα είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε πληρωµή εντός 
της ζώνης του ευρώ το ίδιο εύκολα και οικονοµικά σαν να ήταν στον τόπο διαµονής του. Ο πελάτης θα 
πρέπει να χρειάζεται έναν µόνο τραπεζικό λογαριασµό και µία µόνο κάρτα για να πραγµατοποιεί 
οποιαδήποτε πληρωµή στη ζώνη του ευρώ µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα. Το Ευρωσύστηµα 
συνειδητοποίησε ότι, λόγω της πολυπλοκότητάς του, αυτό το µακροπρόθεσµο όραµα για τον SEPA δεν 
θα µπορούσε στην πραγµατικότητα να επιτευχθεί από τη µέρα στην άλλη· αυτό θα ήταν δυνατό µόνο 
µέσω σταδιακών µετατροπών. 

Η µετατροπή της παρούσας κατάστασης της ζώνης του ευρώ µε τα 12 διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα 
και ένα διασυνοριακό περιβάλλον σε µια οργάνωση πληρωµών παρόµοια µε αυτή µίας και µόνο χώρας 
θα πρέπει να προσφέρει σηµαντικά οφέλη ευηµερίας. Τα οφέλη αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 2 
µε παραδείγµατα που δείχνουν τα απτά πλεονεκτήµατα για τους εταιρικούς πελάτες και τους ιδιώτες σε 
σύγκριση µε την κατάσταση που επικρατεί σήµερα. Όταν ο SEPA επιτευχθεί πλήρως και εκπληρώσει τις 
απαιτήσεις των διαχειριστών διαθεσίµων των εταιρειών, η επιχείρηση θα χρειάζεται µόνο έναν 
ηλεκτρονικό σύνδεσµο µε την τράπεζα της επιλογής της, µέσω του οποίου θα µπορεί να αποστέλλει 
αρχεία πληρωµών προς όλες τις άλλες τράπεζές της και να λαµβάνει έντυπα κίνησης λογαριασµών από 
αυτές σε µία και µόνο τυποποιηµένη µορφή, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης της τράπεζας στη 
ζώνη του ευρώ. 

Επιπλέον, το σχέδιο µετατροπής της ζώνης του ευρώ σε SEPA θα ανοίξει το δρόµο για ολοκλήρωση σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Οι χώρες που δεν έχουν ακόµη υιοθετήσει το ευρώ θα λάβουν σαφή καθοδήγηση για 
το τι θα αναµένεται από αυτές όταν γίνουν µέλη της ΟΝΕ. Κατά συνέπεια, το σχέδιο SEPA συµβάλλει 
στο Πρόγραµµα της Λισσαβώνας3 (δηλ. να γίνει η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία του 
κόσµου µέχρι το 2010).  

Στη Λευκή Βίβλο του EPC που εγκρίθηκε το Μάιο του 2002, 42 ευρωπαϊκές τράπεζες, η Τραπεζική 
Ένωση για το Ευρώ (Euro Banking Association - EBA) και οι τρεις ευρωπαϊκές ενώσεις (του πιστωτικού 
τοµέα) προσυπογράφουν το ίδιο όραµα, ότι δηλαδή όλες οι πληρωµές στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να 
γίνουν εγχώριες, δηλώνοντας ότι η πλήρη µετάπτωση στον SEPA θα έχει επιτευχθεί µέχρι το τέλος του 
2010. Αυτό προϋποθέτει ότι οι σχετικά µη αποδοτικές σηµερινές διασυνοριακές συναλλαγές θα γίνουν 
απολίθωµα του παρελθόντος προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών, των βιοµηχανιών και των 
τραπεζών. Συνεπώς, το Ευρωσύστηµα προσυπογράφει πλήρως την ιδέα του EPC να γίνει ο SEPA µια 

                                                      
3  Το Πρόγραµµα της Λισσαβώνας αναφέρει σαφώς την ολοκλήρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών και τη διευκόλυνση της 

συνεχιζόµενης ενοποίησης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ως υψηλές προτεραιότητες οι οποίες απαιτούν πλήρη και συνεπή 
εφαρµογή, καθώς και αποτελεσµατική επιβολή.  
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περιοχή εγχώριων πληρωµών µέχρι το 2010, επιτυγχάνοντας επίπεδα παροχής υπηρεσιών και 
αυτοµατισµού ανώτερα από τα όσα παρέχονται σήµερα και εµφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις σε 
εθνικό επίπεδο.  

 

1.2 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Εάν το τρέχον σύστηµα πληρωµών µικρής αξίας της ζώνης του ευρώ αξιολογούνταν σαν να ήταν το 
σύστηµα πληρωµών µίας µόνο χώρας θα διαπιστωνόταν µια θλιβερή έλλειψη αποδοτικότητας. Παρόλο 
που υπάρχουν περιοχές µε υψηλή αποδοτικότητα, η συνολική δοµή είναι σε µεγάλο βαθµό 
κατακερµατισµένη, ενώ απουσιάζουν τα κοινά πρότυπα. Αν και το Ευρωσύστηµα αναγνωρίζει ορισµένα 
αρχικά απτά αποτελέσµατα στο χώρο των πανευρωπαϊκών µεταφορών πιστώσεων, ανησυχεί ότι το EPC 
έχει καθυστερήσει σηµαντικά στην υλοποίηση των στόχων του, ιδίως όσον αφορά την τυποποίηση και 
τις πανευρωπαϊκές άµεσες χρεώσεις (pan-European Direct Debits - PEDD).  

 

1.3 Επόµενα βήµατα 

∆εδοµένου του κινδύνου που ενέχει η αυξανόµενη αντίληψη ότι το σχέδιο SEPA ενδέχεται να µη λάβει 
την ευρεία υποστήριξη και δέσµευση εντός του τραπεζικού κλάδου, το Ευρωσύστηµα αναµένει από το 

EPC να επαναεπιβεβαιώσει τη δέσµευσή του στη Λευκή Βίβλο για τον SEPA και να την 
αναθεωρήσει θέτοντας ρεαλιστικά ορόσηµα µε τη µορφή ενός πειστικού προγραµµατισµού έργου.  

Το Ευρωσύστηµα κατανοεί ότι, σύµφωνα µε τους στόχους της Λευκής Βίβλου, µια πλήρως 
ολοκληρωµένη υποδοµή για τον SEPA θα είναι διαθέσιµη το αργότερο µέχρι το τέλος του 2010. 
Εποµένως, είναι επιθυµητό ο SEPA για τους πολίτες να έχει επιτευχθεί τον Ιανουάριο του 2008, 

παρέχοντας στους πολίτες και τις εµπορικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να χρησιµοποιούν τα 
πανευρωπαϊκά µέσα και για τις εθνικές πληρωµές.  
Το Ευρωσύστηµα αναλαµβάνει ρόλο τακτικής παρακολούθησης. Η εν λόγω παρακολούθηση έχει γίνει 
ευκολότερη λόγω του ότι το EPC συµφώνησε να υποβάλλει στην ΕΚΤ τριµηνιαίες εκθέσεις για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε διαφορετικούς τοµείς ("δείκτες SEPA"). Το Ευρωσύστηµα έχει λάβει 
τριµηνιαίες εκθέσεις για τους δείκτες SEPA οι οποίες επικεντρώνονται στις µεταφορές πιστώσεων και 
περιέχουν ορισµένα στοιχεία για τις κάρτες και τα µετρητά. Η παρούσα έκθεση προόδου βασίζεται σε 
στοιχεία που ελήφθησαν έως τα µέσα Σεπτεµβρίου του 2004 (βλ. Παράρτηµα 3). Το EPC συµφώνησε να 
βελτιώσει σταδιακά την ποιότητα των παρεχόµενων στοιχείων σε συνεργασία µε το Ευρωσύστηµα, όταν 
το πεδίο εφαρµογής και τα βασικά ορόσηµα γίνουν πιο σαφή. Με άλλα λόγια, η έκθεση για τους δείκτες 
SEPA αποτελεί εργαλείο για την παρακολούθηση των σταδιακών βηµάτων προς τα πανευρωπαϊκά 
πρότυπα, επιχειρηµατικές πρακτικές, υποδοµές και µέσα πληρωµής έως το 2010.  

Επιπροσθέτως, καθώς συγκεκριµένα µέτρα υλοποίησης του SEPA θα λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο, το 
Ευρωσύστηµα αναµένει επίσης από τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες στη ζώνη του ευρώ να 
µετατρέψουν τους πανευρωπαϊκούς στόχους του SEPA σε εθνικά σχέδια µετάπτωσης. Αυτό θα 
επιτρέψει στις τράπεζες και τους λοιπούς ενδιαφεροµένους να σχεδιάσουν τις κινήσεις τους και τη 
συµβολή τους στον SEPA. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι έτοιµες να συµβάλουν στην υλοποίηση 
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των στόχων του SEPA σε τοπικό επίπεδο. Το Ευρωσύστηµα θα παρακολουθεί µε τη βοήθεια του EPC 
την πρόοδο κάθε εθνικής τραπεζικής κοινότητας προς τον SEPA.  

2 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

2.1 Μεταφορές πιστώσεων 

Οι προσδοκίες των πελατών των τραπεζών και του Ευρωσυστήµατος για τον ενιαίο χώρο πληρωµών σε 
ευρώ, σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό για τις διασυνοριακές πληρωµές, πίεσαν τις τράπεζες να 
αναπτύξουν αποδοτικές διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Το Νοέµβριο του 2002, το EPC υιοθέτησε 
το Credeuro, που αποτελεί πρότυπο "βασικής" πανευρωπαϊκής µεταφοράς πιστώσεων µεταξύ τραπεζών 
και εγγυάται στον πελάτη χρέωση εξόδων στο επίπεδο της εγχώριας µεταφοράς πιστώσεων και µέγιστο 
χρόνο εκτέλεσης τριών εργάσιµων ηµερών. Ωστόσο, παρόλο που ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τοµέας έχει 
σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στο χώρο των διασυνοριακών µεταφορών πιστώσεων σε ευρώ, πρέπει 
ακόµη να γίνουν αρκετά έως ότου υπάρξει ένας πραγµατικός SEPA χωρίς σύνορα. 

 

2.1.1 Παραδοσιακές µεταφορές πιστώσεων (Credeuro) 

Στόχοι 

Οι πελάτες έχουν σαφείς προσδοκίες όσον αφορά τον SEPA για τις µεταφορές πιστώσεων (βλ. 
παραδείγµατα στο Παράρτηµα 2). Οι εταιρικοί πελάτες θα επιθυµούσαν την εφαρµογή ενιαίου προτύπου 
για την ενεργοποίηση ηλεκτρονικής πληρωµής που θα τους δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλουν όλες τις 
πληρωµές σε ένα µόνο αρχείο και σε µία µόνο µορφή, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του 
δικαιούχου στη ζώνη του ευρώ. Κατά παρόµοιο τρόπο, οι εταιρικοί πελάτες αναµένουν επίσης να 
λαµβάνουν όλες τις εισερχόµενες πληρωµές σε ένα µόνο αρχείο και σε µία µόνο µορφή, ανεξάρτητα από 
το πού ενεργοποιήθηκαν, επιτρέποντας την αυτοµατοποιηµένη συµφωνία λογαριασµών. Καθώς το 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών διαφέρει επί του παρόντος µεταξύ των διαφόρων χωρών της ζώνης του 
ευρώ, σηµείο αναφοράς θα πρέπει φυσικά να είναι η πιο αποδοτική εθνική πρακτική. Κάθε πελάτης θα 
πρέπει να βρίσκεται σε καλύτερη, ή τουλάχιστον στην ίδια θέση, σε σχέση µε τη σηµερινή.  

 

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Στη δεύτερη έκθεση προόδου, το Ευρωσύστηµα ζήτησε από το EPC να δηµοσιεύει κάθε τρίµηνο 
κατάλογο των τραπεζών ανά χώρα που έχουν υιοθετήσει το Credeuro. Το Ευρωσύστηµα ζήτησε επίσης 
από το EPC να παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε το µερίδιο των µεταφορών πιστώσεων που είναι 
συµβατές µε το Credeuro, τις οποίες επεξεργάζονται τράπεζες που συµµετέχουν στη σύµβαση Credeuro, 
ως ποσοστό του συνολικού όγκου πληρωµών.  

Η έκθεση για τους δείκτες SEPA στις 30 Σεπτεµβρίου 2004 δείχνει ότι οι τράπεζες που έχουν 
προσυπογράψει το Credeuro αποτελούν την πλειονότητα της αγοράς σε 13 χώρες. Ο αριθµός των χωρών 
που προσυπογράφουν το Credeuro καταδεικνύει ευρεία αποδοχή και συνειδητοποίηση των 
πλεονεκτηµάτων των πανευρωπαϊκών προτύπων.  
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Η εφαρµογή του Credeuro από τις τράπεζες σε υψηλό ποσοστό δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οι πελάτες 
γνωρίζουν το Credeuro και ότι το χρησιµοποιούν, αφού οι τράπεζες είναι εκείνες που αποφασίζουν ποιες 
υπηρεσίες θα προωθήσουν ενεργά και θα προσφέρουν στους πελάτες τους. Το EPC δεν ήταν σε θέση 
µέχρι τώρα να παράσχει στοιχεία για το µερίδιο των µεταφορών Credeuro σε όλες τις διασυνοριακές 
µεταφορές πιστώσεων, λόγω έλλειψης στοιχείων για τον συνολικό όγκο των διασυνοριακών πληρωµών. 
Συνεπώς, το EPC συµφώνησε να διενεργήσει δειγµατοληπτική έρευνα στους κυριότερους φορείς που 
συµµετέχουν στις διασυνοριακές πληρωµές. Το EPC δήλωσε ότι αυτή η έρευνα θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί πριν από το τέλος του 2004. Τα αποτελέσµατα της δειγµατοληπτικής έρευνας θα 
προσφέρουν καθοδήγηση ως προς την ανάγκη διεξαγωγής ενηµερωτικής εκστρατείας των πελατών για το 
Credeuro.  

Το EPC υιοθέτησε τη ∆ιατραπεζική Σύµβαση για τις Πληρωµές (Interbank Convention on Payments) – 
Σύµβαση ICP – τον Απρίλιο του 2003, προκειµένου να υποστηρίξει το Credeuro και να εναρµονίσει τις 
διατραπεζικές πρακτικές χρέωσης των διασυνοριακών µεταφορών πιστώσεων. Η σύµβαση ισχύει για 
βασικές διασυνοριακές πληρωµές που µπορούν να τεθούν σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία και 
εµπίπτουν στον Κανονισµό για τις διασυνοριακές πληρωµές. Η προκαθορισµένη επιλογή χρέωσης στο 
πλαίσιο της σύµβασης είναι η SHARE, που σηµαίνει ότι ο πληρωτής καταβάλλει τα έξοδα της τράπεζας 
που αποστέλλει την πληρωµή και ο δικαιούχος καταβάλλει τα έξοδα της τράπεζας που λαµβάνει την 
πληρωµή. Λόγω του Κανονισµού ΕΚ (2560/2001) για τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ, τα έξοδα 
που χρεώνονται τόσο στον εντολέα (πληρωτή) όσο και στον δικαιούχο πρέπει να είναι τα ίδια όπως και 
για τις αντίστοιχες εθνικές µεταφορές πιστώσεων. Η σύµβαση προβλέπει επίσης ότι η πρακτική των 
διαµεσολαβητριών τραπεζών να αφαιρούν τα έξοδα από το λογαριασµό του δικαιούχου δεν είναι πλέον 
αποδεκτή και θα πρέπει να αντικατασταθεί από τις διατραπεζικές χρεώσεις. Τέσσερις χώρες (η Γερµανία, 
η Γαλλία, η Ολλανδία και η Σουηδία) έχουν ενσωµατώσει τη σύµβαση ICP στις συµφωνίες του εθνικού 
τραπεζικού κλάδου τους. Όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες, ο αριθµός των τραπεζών που έχουν 
προσυπογράψει τη σύµβαση ICP είναι σχεδόν ο ίδιος µε τον αριθµό των τραπεζών που έχουν 
προσυπογράψει το Credeuro.  

Ωστόσο, το EPC έχει σηµειώσει µέχρι σήµερα ελάχιστη ορατή πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των 
προσδοκιών των πολιτών της ζώνης του ευρώ, οι οποίοι επιθυµούν όλες οι µεταφορές πιστώσεων στη 
ζώνη του ευρώ να είναι εγχώριες, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα εθνικά συστήµατα, πρότυπα και 
επιχειρηµατικές πρακτικές πρέπει να αντικατασταθούν από αντίστοιχα πανευρωπαϊκά. Εποµένως, το 
Credeuro εξακολουθεί να είναι µόνο ένα διασυνοριακό πρότυπο, ενώ σηµαντικά διαφορετικές εγχώριες 
επιχειρηµατικές πρακτικές και πρότυπα εξακολουθούν να κυριαρχούν στις διάφορες χώρες. 

 

Επόµενα βήµατα 

Το Ευρωσύστηµα ενθαρρύνει το EPC να εξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα το µερίδιο των 
µεταφορών Credeuro σε όλες τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Με αυτό τον τρόπο, 
διαπιστώνεται η πραγµατική χρήση του Credeuro σε σύγκριση µε άλλες επιλογές για την εκτέλεση 
πληρωµών. Εφόσον οι επιλογές πολλών πελατών περιορίζονται στις υπηρεσίες που παρέχουν και 
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προωθούν οι τράπεζές τους, είναι σηµαντικό οι τράπεζες όχι µόνο να εφαρµόζουν το Credeuro, αλλά και 
να ενθαρρύνουν ενεργά τη χρήση του.  

Το Ευρωσύστηµα θα επιθυµούσε την εφαρµογή της σύµβασης ICP σε όλες τις τράπεζες της ζώνης του 
ευρώ, κατά προτίµηση, µε την ενσωµάτωση της σύµβασης στις συµφωνίες του εθνικού τραπεζικού 
κλάδου τους. ∆ιαφορετικά, περισσότερες τράπεζες θα έπρεπε να προσυπογράψουν τη σύµβαση 
µεµονωµένα. Ένα υψηλό ποσοστό προσχώρησης θα συµβάλει στην επίτευξη ενός πιο διαφανούς 
καθεστώτος χρέωσης για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων σε ευρώ. Στόχος είναι µια κύρια 
επιλογή χρέωσης για τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ που θα διασφαλίζει ότι το αρχικό ποσό 
µεταφέρεται πάντοτε ακέραιο. Τα έξοδα σε βάρος του δικαιούχου θα πρέπει να επιτρέπονται µόνο εάν 
οι δικαιούχοι επιβαρύνονται όταν λαµβάνουν εθνικές πληρωµές. 

Ωστόσο, η µεγαλύτερη πρόκληση είναι να εξελιχθεί το Credeuro σε βασική πανευρωπαϊκή υπηρεσία 
µεταφοράς πιστώσεων που να καλύπτει όλες τις εγχώριες πληρωµές µικρής αξίας έως το 2010. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η ηµεροµηνία αξίας ίδιας ηµέρας είναι προαπαιτούµενο, προκειµένου το Credeuro να είναι σε 
θέση να συναγωνιστεί τα υφιστάµενα εθνικά µέσα µεταφοράς πιστώσεων. Συνεπώς, το Ευρωσύστηµα 
υπογραµµίζει τη σηµασία της παρακολούθησης µέχρι τέλους της δηλωµένης φιλοδοξίας του EPC να 
συµπληρώσει το πρότυπο Credeuro µε τη δυνατότητα διακανονισµού µε ηµεροµηνία αξίας ίδιας ηµέρας 
(Prieuro). Εποµένως, για να διασφαλιστεί ο SEPA για όλους τους πολίτες, το Ευρωσύστηµα προτείνει τα 
ακόλουθα δύο ενδιάµεσα βήµατα προς τη θέσπιση πανευρωπαϊκών προτύπων µόνο για όλες τις εγχώριες 
µεταφορές πιστώσεων στη ζώνη του ευρώ έως το 2010:  

Πρώτον, το Ευρωσύστηµα συνιστά το Credeuro (και η σύµβαση ICP για τις διατραπεζικές 
χρεώσεις που το υποστηρίζει) να καταστεί έως την 1η Ιανουαρίου 2006 το υποχρεωτικό ελάχιστο 
πρότυπο για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων µικρής αξίας4 στη ζώνη του ευρώ που 
εµπίπτουν στον Κανονισµό (2560/2001) για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Το 
Ευρωσύστηµα, παρέχοντας τη στήριξή του σε αυτή την πρωτοβουλία, αποφάσισε ότι οι εθνικές 
κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήµατος –εφόσον επεξεργάζονται πληρωµές µικρής 
αξίας– θα παρέχουν το Credeuro και την ICP για τις µη επείγουσες πληρωµές µικρής αξίας από την 
1η Απριλίου 2005. 

∆εύτερον, τα πρότυπα Credeuro και Prieuro θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση των πολιτών της 
ζώνης του ευρώ ως προαιρετική επιλογή για τις εθνικές µεταφορές πιστώσεων από την 
1η Ιανουαρίου 2008. 

 

2.1.2 Καινοτόµες πληρωµές (ηλεκτρονικές πληρωµές και πληρωµές µέσω κινητού τηλεφώνου) 

Η Οµάδα ∆ράσης του EPC για τις ηλεκτρονικές πληρωµές και τις πληρωµές µέσω κινητού τηλεφώνου 
συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από το Φεβρουάριο του 2003, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων 
της ΕΚΤ και της ECBS ως παρατηρητών. Καθήκοντά της είναι η ανάλυση της αγοράς για τις 

                                                      
4  Επί του παρόντος έως και 12.500 ευρώ. 
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ηλεκτρονικές πληρωµές και τις πληρωµές µέσω κινητού τηλεφώνου και η ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού 
οράµατος για τις δραστηριότητες των τραπεζών στον τοµέα αυτό. Το έργο της περιλαµβάνει µέχρι τώρα 
τη συλλογή στοιχείων, τον καθορισµό του πεδίου εφαρµογής και τον εντοπισµό επιχειρηµατικών 
σεναρίων. Ωστόσο, οι προσδοκίες των µελών της εν λόγω Οµάδας ∆ράσης όσον αφορά τη µελλοντική 
ζήτηση υπηρεσιών για ηλεκτρονικές πληρωµές εξακολουθούν να αποκλίνουν. Σε αντίθεση µε τη βραδεία 
πρόοδο του τραπεζικού τοµέα στην ανάπτυξη ευρέως αποδεκτών λύσεων για τις ηλεκτρονικές πληρωµές 
και τις πληρωµές µέσω κινητού τηλεφώνου τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
ανταγωνιστές εκτός του τραπεζικού κλάδου έχουν δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά σε αυτό τον τοµέα.5 
Όµως, η επιτυχία τους εξαρτάται και από τις διασυνδέσεις και τη συνεργασία µε τον τραπεζικό τοµέα. Το 

Ευρωσύστηµα ενθαρρύνει τους συµµετέχοντες στην αγορά από τον τραπεζικό και µη τραπεζικό 
τοµέα να ξεκινήσουν έναν εποικοδοµητικό διάλογο, προκειµένου να προωθήσουν πανευρωπαϊκά 
πρότυπα για τις ηλεκτρονικές πληρωµές και τις πληρωµές µέσω κινητού τηλεφώνου.  

 

2.2 Πανευρωπαϊκή άµεση χρέωση (Pan-European Direct Debit - PEDD) 

Στόχοι και ορόσηµα 

Η πανευρωπαϊκή άµεση χρέωση (pan-European direct debit - PEDD) θα είναι πολύ ωφέλιµη για τους 
εταιρικούς πελάτες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες, θα προσφέρει όµως και σηµαντική 
διευκόλυνση σε πολίτες που, για παράδειγµα, πληρώνουν λογαριασµούς κοινής ωφελείας σε 
περισσότερες από µία χώρες της ζώνης του ευρώ (βλ. Παράρτηµα 2, παραδείγµατα 2 και 3). Αυτός είναι 
συνήθως ένας βασικός λόγος για την τήρηση λογαριασµών σε διαφορετικές χώρες. 

Το Ευρωσύστηµα ενθάρρυνε το EPC να δώσει µεγάλη προσοχή στις άµεσες χρεώσεις, αφού πρόκειται 
για ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα πληρωµής στη ζώνη του ευρώ. Μια PEDD που θα λειτουργεί σωστά 
αποτελεί επίσης καίριο παράγοντα επιτυχίας για οποιοδήποτε PEACH, καθώς θα παρέχει την κρίσιµη 
µάζα πληρωµών που θα το καταστήσουν βιώσιµο. Το EPC εξέφρασε την επιθυµία να προσδιορίσει ένα 
σχήµα PEDD µέχρι την 1η Ιουλίου 2003 και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι ανάγκες του SEPA θα 
ικανοποιηθούν καλύτερα µε τη δηµιουργία ενός ολοκαίνουργιου σχήµατος PEDD, αντί της προσπάθειας 
να εναρµονιστούν τα υφιστάµενα εθνικά σχήµατα άµεσης χρέωσης. Πρόθεση του EPC, όπως δηλώνεται 
στη Λευκή Βίβλο, είναι οι πρώτες συναλλαγές PEDD να έχουν τεθεί σε επεξεργασία έως την 1η Ιουλίου 
2005 και όλες οι συναλλαγές άµεσης χρέωσης να τίθενται σε επεξεργασία ως συναλλαγές PEDD έως το 
τέλος του 2010. 

                                                      
5  Το ΕΣΚΤ παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά για τις καινοτόµες πληρωµές, παίζοντας καταλυτικό ρόλο. Από το 2003, 

η ΕΚΤ λειτουργεί το ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο για συστήµατα πληρωµών (electronic Payment System Observatory - 
ePSO), µια πλατφόρµα στο διαδίκτυο για την ανταλλαγή πληροφόρησης (βλ. τη διεύθυνση www.e-pso.info). Το ΕΣΚΤ 
ξεκίνησε τη διεξαγωγή έρευνας σε φορείς παροχής καινοτόµων λύσεων για τις ηλεκτρονικές πληρωµές και τις πληρωµές 
µέσω κινητού τηλεφώνου µεταξύ εµπόρων/καταναλωτών και µεταξύ ιδιωτών καταναλωτών. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω 
έρευνας αποκαλύπτουν ότι υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός πρωτοβουλιών για τις ηλεκτρονικές πληρωµές, αλλά ότι 
ελάχιστες έχουν προέλθει από τράπεζες, ενώ ακόµη λιγότερες προγραµµατίζεται να γίνουν πανευρωπαϊκές. 
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Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Το EPC υιοθέτησε τον ορισµό της PEDD τον Ιούνιο του 2004 (βλ. Αποφάσεις για την PEDD στο 
Παράρτηµα 6), ένα χρόνο αργότερα από ό,τι προβλεπόταν. Οι περισσότερες από τις δυσκολίες στην 
επίτευξη συµφωνίας όσον αφορά το σχεδιασµό της PEDD οφείλονταν στις αποκλίνουσες απόψεις 
σχετικά µε τις επιλογές για τη δοµή της διατραπεζικής χρέωσης (interchange fee) και για το ελάχιστο 
απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας. Επιπλέον, το EPC δήλωσε ότι χρειάζεται έναν ακόµη ολόκληρο χρόνο –
έως τα µέσα του 2005– για να ολοκληρώσει τις λεπτοµέρειες του σχήµατος PEDD. Συνεπώς, η 
επεξεργασία των πρώτων συναλλαγών ενδέχεται να µην έχει επιτευχθεί πριν από το τέλος του 2006. 

 

Επόµενα βήµατα 

Το Ευρωσύστηµα χαιρετίζει το γεγονός ότι το EPC κατέληξε τελικά σε συµφωνία όσον αφορά τις αρχές 
της PEDD. Ωστόσο, το Ευρωσύστηµα τονίζει επίσης ότι από εδώ και πέρα το σχέδιο για το σχήµα PEDD 
θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Εποµένως, προκειµένου να διασφαλιστεί ο 
SEPA για τους πολίτες της ζώνης του ευρώ, το Ευρωσύστηµα συνιστά στο EPC και τις εθνικές 

τραπεζικές κοινότητες να διαθέσουν την PEDD ως επιλογή για εθνικές πληρωµές στη ζώνη του 
ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2008. Αυτό θα αποτελέσει ένα σηµαντικό βήµα προς τον τελικό στόχο της 
χρήσης της PEDD σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2010. Το Ευρωσύστηµα είναι έτοιµο να βοηθήσει 
τον τραπεζικό κλάδο στη δηµιουργία της PEDD, παρέχοντας για παράδειγµα νοµική βοήθεια και τεχνική 
υποστήριξη στην αντιµετώπιση σχετικών ζητηµάτων, προκειµένου να εξακολουθεί να σηµειώνεται 
πρόοδος σε αυτό το σηµαντικό έργο. 

 

2.3 Κάρτες 

Στόχοι 

Οι κάρτες είναι το µέσο πληρωµής που κατά παράδοση λειτουργεί καλύτερα στις διασυνοριακές 
πληρωµές εντός της EΕ. Ωστόσο, οι εθνικές και διασυνοριακές πληρωµές εντός της ζώνης του ευρώ δεν 
πραγµατοποιούνται κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Αυτό επηρεάζει όλους τους ενδιαφεροµένους (κατόχους 
κάρτας, αποδέκτες κάρτας ως µέσου πληρωµής, εκδότες κάρτας, αποδέκτες συναλλαγών µε κάρτα, 
φορείς επεξεργασίας συναλλαγών µε κάρτα). Οι διαφορές στις προµήθειες και στην αποδοτικότητα 
µεταξύ εθνικών και διασυνοριακών πληρωµών είναι ασυµβίβαστες µε την έννοια του σχεδίου SEPA και 
οφείλονται στον κατακερµατισµό σε εθνικές αγορές. Σήµερα εξακολουθούν να κυριαρχούν εθνικά 
πρότυπα, κανόνες, διαδικασίες, πρακτικές και φορείς επεξεργασίας. Για τον κάτοχο κάρτας, ο στόχος του 
SEPA είναι αρκετά σαφής: αναµένει να µπορεί να χρησιµοποιεί την κάρτα του σε οποιοδήποτε µέρος της 
ζώνης του ευρώ το ίδιο αποδοτικά όπως και στον τόπο διαµονής του. Αυτή η διαδικασία µετατροπής θα 
απαιτήσει προσαρµογές των εθνικών και των διεθνών σχηµάτων καρτών. 
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Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Για να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα του SEPA, η ολοµέλεια του EPC ενέκρινε οκτώ συστάσεις για τα 
σχήµατα καρτών το Μάρτιο του 2003 (βλ. Παράρτηµα 6). Οι συστάσεις καλύπτουν, µεταξύ άλλων, 
ζητήµατα που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες καταπολέµησης της απάτης, συνεπή συστήµατα 
χρέωσης εντός του SEPA και την τροποποίηση των κανόνων και των διατάξεων για τα σχήµατα καρτών 
µε σκοπό την προώθηση του SEPA. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του EPC, και οι οκτώ συστάσεις θα 
πρέπει να έχουν υλοποιηθεί το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006. 

 

Επόµενα βήµατα 

Οι πληρωµές µε κάρτα αυξάνονται και αναµένεται να αυξηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο του SEPA, 
καθώς οι κάρτες αποτελούν ένα εύκολο και αποδοτικό µέσο διενέργειας πληρωµών. Το Ευρωσύστηµα 
αποδίδει µεγάλη σηµασία σε αυτό το µέσο και στις 25 Μαρτίου 2004 οργάνωσε Συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης της ΕΚΤ για τις κάρτες πληρωµών µε τη συµµετοχή φορέων χάραξης πολιτικής και 
συµµετεχόντων στην αγορά, προκειµένου να συζητηθεί η συµβολή των καρτών στον SEPA.  

Επιπλέον, το Ευρωσύστηµα συνεργάζεται επί του παρόντος µε τον τραπεζικό κλάδο, προκειµένου να 
καθορίσουν µια διαδικασία συλλογής και διανοµής στατιστικών στοιχείων που να παρουσιάζει 
συνοπτικά την εξέλιξη της αγοράς καρτών εντός του SEPA. 

Παρόλο που ο Κανονισµός (ΕΚ) 2560/2001 έχει ήδη υποχρεώσει τις τράπεζες να χρεώνουν στους 
πελάτες τα ίδια έξοδα για τις εγχώριες και τις διασυνοριακές πληρωµές, θα πρέπει να εξαλειφθούν ακόµη 
πολλά εµπόδια προτού οι πελάτες να µπορούν να χρησιµοποιούν την κάρτα πληρωµών τους σε όλες τις 
χώρες της ζώνης του ευρώ το ίδιο εύκολα όπως και στον τόπο διαµονής τους. Οι εθνικές και 
διασυνοριακές συναλλαγές θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο, προκειµένου να 
επιτυγχάνεται συµµόρφωση µε τον SEPA. Ιδανικά, αυτή η ισοδυναµία θα πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ για 
ένα µεγάλο µέρος της αγοράς πολύ πριν από την προθεσµία του 2010, τουλάχιστον ως προαιρετική 
επιλογή για οποιονδήποτε κάτοχο κάρτας το ζητήσει. Αυτό συµπεριλαµβάνει ζητήµατα, όπως τα έξοδα, η 
χρήση PIN ή υπογραφής, το ποσοστό των εµπόρων που αποδέχονται κάρτες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
και τα επίπεδα απάτης που επηρεάζουν την εµπιστοσύνη των πελατών στις κάρτες, καθώς και οι 
ρυθµίσεις για την επεξεργασία και το διακανονισµό συναλλαγών.  

Ο κλάδος καρτών πρέπει να σηµειώσει πρόοδο ως προς τη διαλειτουργικότητα, προκειµένου να 
εκπληρώσει τους στόχους του SEPA. Οι κάτοχοι κάρτας θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν 
την κάρτα τους στη ζώνη του ευρώ, ακόµη και αν η εκδότρια τράπεζα και η αποδέκτρια τράπεζα είναι 
εγκατεστηµένες σε διαφορετικές χώρες. 

Για το σκοπό αυτό, ίσως είναι απαραίτητο κάποιο είδος ευρωπαϊκού λογότυπου διαλειτουργικότητας, 
προκειµένου να διακρίνονται οι κάρτες που πληρούν τα πρότυπα του SEPA και µπορούν να τεθούν σε 
επεξεργασία σύµφωνα µε τις συµβάσεις του SEPA.  

Ως ένα µεγάλο βαθµό, τα διεθνή σχήµατα καρτών αποτελούν ήδη γέφυρα µεταξύ των χωρών. Ωστόσο, 
αυτό πραγµατοποιείται µε παρόµοιο τρόπο εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ, δηλαδή µε µια σχετικά 
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υψηλή διατραπεζική χρέωση (interchange fee), γεγονός που οδηγεί τις τράπεζες να επιβάλλουν 
υψηλότερες χρεώσεις στους εµπόρους για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Το αποτέλεσµα αυτό δεν είναι 
συµβατό µε τον SEPA. 

Το EPC θα µπορούσε να ακολουθήσει δύο συµπληρωµατικές προσεγγίσεις προκειµένου να επιτύχει τον 
SEPA για τις κάρτες. Αφενός θα µπορούσε να συνεργαστεί µε εθνικά και (διεθνή) σχήµατα καρτών για 
να καθορίσει πρότυπα που θα επέτρεπαν τη διαλειτουργικότητα των καρτών στη ζώνη του ευρώ. 
Αφετέρου θα µπορούσε να συζητήσει µε τα διεθνή σχήµατα καρτών για τα απαραίτητα βήµατα, 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι χρηµατοπιστωτικές συνθήκες που ισχύουν για τη ζώνη του ευρώ δεν 
διαφέρουν µεταξύ εθνικών και διασυνοριακών συναλλαγών. Το Ευρωσύστηµα συµβουλεύει το EPC να 
ακολουθήσει τις δύο αυτές προσεγγίσεις ταυτόχρονα. 

Οι αποφάσεις του EPC πρέπει να είναι συµβατές µε τις αποφάσεις που θα λάβουν οι φορείς λήψεως 
αποφάσεων για τα σχήµατα καρτών, προκειµένου να επιτύχουν τον SEPA για τις κάρτες.  

Το πιο επείγον πεδίο δράσης είναι η πρόληψη και η καταπολέµηση της απάτης, η οποία στο 
διασυνοριακό περιβάλλον εντός της ζώνης του ευρώ είναι πολύ υψηλή σε σύγκριση µε το εθνικό 
περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πραγµατοποιούνται 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν τον SEPA αντί να του δηµιουργούν εµπόδια. Η µετάπτωση σε 
κάρτες µε µικροεπεξεργαστή, οι οποίες συνήθως χρησιµοποιούν το πρότυπο EuropayMastercardVisa 
(EMV), αποτελεί σηµαντικό βήµα για την καταπολέµηση της απάτης. Ωστόσο, το EPC στην έκθεσή του 
για τους δείκτες SEPA στις 30 Σεπτεµβρίου 2004 καταδεικνύει ότι χρειάζεται ακόµη να γίνουν πολλά 
στις περισσότερες χώρες, προτού όλες οι κάρτες, τα τερµατικά EFT-POS και τα ATM γίνουν συµβατά µε 
το πρότυπο EMV. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η υλοποίηση του προτύπου EMV δεν είναι 
εναρµονισµένη εντός του SEPA, γεγονός που περιορίζει τη διαλειτουργικότητα. Αυτό θα µπορούσε να 
παρεµποδίσει τη δυνατότητα χρήσης καρτών στην Ευρώπη και να δυσχεράνει την πρόοδο προς έναν 
κοινό τρόπο χρήσης καρτών στη ζώνη του ευρώ. Οι ωφέλιµες επιδράσεις του προτύπου EMV στη 
µείωση της απάτης µπορούν να γίνουν αντιληπτές µόνο αν υπάρξει προσαρµογή στο πρότυπο αυτό 
σηµαντικού µέρους της υποδοµής καρτών (από την πλευρά του τραπεζικού τοµέα) και των τερµατικών 
EFT-POS (από την πλευρά των εµπόρων). Την 1η Ιανουαρίου 2005, η Visa και η Mastercard θα θέσουν 
σε ισχύ τη µεταβολή υπαιτιότητας στην Ευρώπη. Η εν λόγω µεταβολή ορίζει ότι εάν υπάρξει απάτη µε 
πλαστή κάρτα σε διασυνοριακή συναλλαγή και ένα από τα µέρη (η κάρτα ή το τερµατικό) χρησιµοποιεί 
το πρότυπο EMV, τότε το µέρος που δεν έχει ενεργοποιήσει το πρότυπο EMV φέρει την υπαιτιότητα για 
την παράνοµη συναλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωσύστηµα θα ήθελε να τονίσει ότι είναι 

σηµαντικό ένας αρκετά µεγάλος αριθµός καρτών και τερµατικών να έχουν µέχρι τότε µεταβεί στο 
πρότυπο EMV. Θα πρέπει το συντοµότερο δυνατόν να υπάρχει µόνο ένας εναρµονισµένος τρόπος 
εφαρµογής του προτύπου EMV, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης PIN ή άλλων πιθανών µέτρων 
καταπολέµησης της απάτης και της σταδιακής κατάργησης της δυνατότητας χρήσης ξεπερασµένων 
λύσεων κ.λπ. Επιπλέον, θα πρέπει να τεθούν στο στόχαστρο άλλες µορφές απάτης (π.χ. στις συναλλαγές 
χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας), καθώς αναµένεται ότι θα αυξηθούν οι περιπτώσεις απάτης όταν 
η πλαστογράφηση καρτών γίνει δυσκολότερη.  
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Επιπλέον, το EPC αναλύει επί του παρόντος κατά πόσο είναι εφικτή η δηµιουργία ευρωπαϊκής βάσης 
δεδοµένων για την καταπολέµηση της απάτης που να συµπεριλαµβάνει ενοποιηµένα στοιχεία από όλα τα 
συστήµατα και τους φορείς καρτών. Στη δεύτερη έκθεση προόδου, το Ευρωσύστηµα είχε τονίσει ότι η 
απάτη αποτελεί πηγή µεγάλης ανησυχίας για τους καταναλωτές, τους εµπόρους και τους φορείς παροχής 
καρτών και συνεπώς χαιρετίζει οποιαδήποτε εργασία σε αυτό τον τοµέα. Το Ευρωσύστηµα είναι έτοιµο, 
αν χρειαστεί, να βοηθήσει το EPC στην υλοποίηση αυτής της βάσης δεδοµένων.  

 

2.4 Μετρητά 

Οι πολίτες της ζώνης του ευρώ έχουν ήδη έναν SEPA για τα µετρητά, δηλαδή χρησιµοποιούν τα ίδια 
τραπεζογραµµάτια και κέρµατα από την 1η Ιανουαρίου 2002, παρόλο που χρειάζεται ακόµη δουλειά από 
την πλευρά του εφοδιασµού. Το Ευρωσύστηµα βρίσκεται στη διαδικασία καθορισµού κοινών αρχών και 
στόχων όσον αφορά το ρόλο του στον κύκλο ζωής των µετρητών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ 
έχει υπογραµµίσει σε διάφορες περιπτώσεις τη σηµασία της "ίσης µεταχείρισης" των υπηρεσιών 
ταµειακών συναλλαγών των ΕθνΚΤ. Έχουν ήδη ληφθεί πολλά µέτρα που αποσκοπούν να συµβάλουν σε 
ένα δίκαιο περιβάλλον ανταγωνισµού και τα οποία έχουν αποτελέσει τη βάση και την αφετηρία αυτής 
της διαδικασίας. 

Επιπροσθέτως, όπως υπογραµµίστηκε στην απόφαση του EPC της 10ης ∆εκεµβρίου 2003 (βλ. 
Παράρτηµα 6), ο τραπεζικός κλάδος και οι λοιποί ενδιαφερόµενοι εµπορικοί εταίροι (π.χ. οι εταιρείες 
χρηµαταποστολών) έχουν επανειληµµένα ζητήσει από το Ευρωσύστηµα να εξασφαλίζει ίση µεταχείριση 
στις υπηρεσίες ταµειακών συναλλαγών σε ευρώ. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τους ιδιώτες και τις εταιρείες 
να αποκοµίσουν τα οφέλη από την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) και τον SEPA 
γενικότερα. 

Ενόψει του κυρίαρχου ρόλου που διαδραµατίζει το Ευρωσύστηµα στον κύκλο ζωής των µετρητών, θα 
πρέπει να παρέχει συνέχεια και σταθερότητα, προκειµένου να διευκολύνει τον προγραµµατισµό των 
εταίρων στον κύκλο ζωής των µετρητών (δηλ. τις τράπεζες, τις εταιρείες χρηµαταποστολών). Για το 
σκοπό αυτό, το Ευρωσύστηµα ήρθε σε επαφή και συναντήθηκε µε την Οµάδα Εργασίας για θέµατα 
µετρητών του EPC και λοιπούς ενδιαφεροµένους, προκειµένου να συζητήσει θέµατα σχετικά µε ένα πιο 
αποδοτικό σύστηµα εφοδιασµού σε µετρητά, συµπεριλαµβανοµένων των αξιοσηµείωτων πρόσφατων 
συζητήσεων σχετικά µε το πλαίσιο για τον εντοπισµό πλαστών τραπεζογραµµατίων και τη διαλογή 
κατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους λοιπούς φορείς 
που κατ' επάγγελµα χειρίζονται µετρητά.  

3 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

3.1 Στόχοι στον τοµέα της τυποποίησης  
Οι κύριοι λόγοι για τη διαφορά στις παρεχόµενες υπηρεσίες όσον αφορά τις διασυνοριακές πληρωµές 
µικρής αξίας και τις εθνικές πληρωµές είναι η αποτυχία χρήσης πανευρωπαϊκών προτύπων για τα οποία 
έχει επιτευχθεί συµφωνία και το χαµηλό επίπεδο αυτοµατοποίησης. Αυτό το πρόβληµα, το οποίο είχε 
επισηµάνει το Ευρωσύστηµα εδώ και πολλά χρόνια, αναγνωρίζεται πλέον από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό 
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κλάδο. Κατά συνέπεια, το Μάιο του 2002, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος εγγυήθηκε την ανάπτυξη 
ενός κοινού συνόλου πανευρωπαϊκών προτύπων, κανόνων και διατάξεων για βασικές εντολές πληρωµής 
έως την 1 Ιουλίου 2003 και τη µετέπειτα εφαρµογή τους. Αυτό θα επέτρεπε στις τράπεζες να επιτύχουν 
επίπεδα υπηρεσιών και αυτοµατοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη τουλάχιστον ίδια µε τα επίπεδα που 
παρέχουν τα εθνικά συστήµατα µε τις καλύτερες επιδόσεις. Ο κλάδος συµφώνησε επίσης να καθορίσει 
ένα πρόσθετο σύνολο προτύπων, κανόνων και διατάξεων που θα επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών 
προστιθέµενης αξίας ή υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, µε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, και να θέσει 
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.  

Στη δεύτερη έκθεση προόδου (Ιούνιος 2003), το Ευρωσύστηµα είχε υπογραµµίσει ότι οι 
προαναφερθείσες δεσµεύσεις αποτελούσαν ενθαρρυντικά βήµατα προς τον στόχο του καθορισµού, της 
εφαρµογής και της διαχείρισης όλων των προτύπων που χρειάζονται για τη µετατροπή του SEPA σε µια 
αποδοτική περιοχή εγχώριων πληρωµών. Από την άποψη αυτή, το Ευρωσύστηµα είχε τονίσει ότι οι 
τυποποιηµένες µορφές µηνυµάτων και οι κωδικοί αναγνώρισης τράπεζας και πελάτη, που επιτρέπουν την 
πλήρη αυτοµατοποίηση όλων των πληρωµών, είναι σηµαντικά προαπαιτούµενα για αποδοτικές 
διατραπεζικές υποδοµές. Το Ευρωσύστηµα είχε τονίσει, συν τοις άλλοις, τη ζωτική σηµασία ύπαρξης 
στενών δεσµών συνεργασίας µεταξύ του EPC και της ECBS, καθώς και µεταξύ των οµάδων αυτών και 
λοιπών διεθνών φορέων τυποποίησης (π.χ. SWIFT, ISO) για τη θέσπιση προτύπων. Επιπλέον, είχε 
υπογραµµίσει την ανάγκη µιας πειστικής ρύθµισης για την επιβολή των πανευρωπαϊκών προτύπων τα 
οποία είχαν αποφασιστεί από το EPC.  

 

3.2 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων  

Έχει σηµειωθεί πρόοδος στις εργασίες για τον καθορισµό, την εφαρµογή και τη διαχείριση των προτύπων 
που απαιτούνται για τον SEPA. Το Ευρωσύστηµα αναγνωρίζει ότι τη µεγαλύτερη πρόκληση σε 
ολόκληρο το σχέδιο αποτελούν οι εργασίες σε αυτό τον τοµέα, αφού οι πτυχές είναι ποικίλες και 
υπάρχουν ισχυρά κίνητρα κατά της προόδου των εργασιών και υπέρ της διατήρησης λύσεων που 
λειτουργούν καλά σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ή ακόµη και της διατήρησης αποκλειστικών λύσεων.  

Όσον αφορά τον καθορισµό προτύπων, πολλά πρότυπα έχουν καθοριστεί και τεκµηριωθεί πλήρως, 
ιδίως στον τοµέα των µεταφορών πιστώσεων. Το Ευρωσύστηµα αναγνωρίζει επίσης την απόφαση του 
EPC σχετικά µε τους Κανόνες που αφορούν τις µορφές µηνυµάτων για βασικές διασυνοριακές 
µεταφορές πιστώσεων σε ευρώ (Format Rules for Basic Cross-Border Credit Transfers). Πρόκειται για 
ένα επιπρόσθετο βήµα προς την πλήρη αυτοµατοποίηση των πληρωµών. 

Ωστόσο, οι εργασίες για την πανευρωπαϊκή άµεση χρέωση (PEDD), συµπεριλαµβανοµένου του 
καθορισµού προτύπων, έχουν καθυστερήσει σηµαντικά. Εποµένως, ο στόχος του EPC να καθορίσει 
ένα πρόσθετο σύνολο προτύπων, κανόνων και διατάξεων που θα επιτρέπουν την παροχή ολικής 
αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας και να θέσει χρονοδιάγραµµα για την υλοποίησή του έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2004 δεν είναι πλέον ρεαλιστικός.  

Το Ευρωσύστηµα παρατηρεί σοβαρές ελλείψεις, τις οποίες γνωρίζει καλά ο τραπεζικός κλάδος, στην 
εφαρµογή και διαχείριση των συµφωνηθέντων προτύπων. Το ζήτηµα της διαχειριστικής δοµής δεν έχει 
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ακόµη διευθετηθεί πλήρως. Πιο συγκεκριµένα, η δοµή εργασίας της ECBS και του EPC, καθώς και οι 
µεταξύ τους σχέσεις, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω και να οργανωθούν πιο αποτελεσµατικά, 
προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες καθορισµού και εφαρµογής προτύπων6. 

Υπάρχουν ακόµη προβλήµατα όσον αφορά την εφαρµογή των συµφωνηθέντων προτύπων. Για 
παράδειγµα, το Ευρωσύστηµα αναγνωρίζει ότι το IBAN έχει διατεθεί στους πελάτες (βλ. Παράρτηµα 3). 
Ωστόσο, αυτό δεν υποδηλώνει ότι χρησιµοποιείται ευρέως στις πληρωµές. Εποµένως, πρέπει να γίνουν 
περισσότερα, όχι µόνο από τις τράπεζες αλλά και από τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου ο κλάδος να 
σηµειώσει πρόοδο προς µια πανευρωπαϊκή αναγνώριση λογαριασµών που να εφαρµόζεται στην πράξη. 

Όσον αφορά την ολική αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, οι εταιρικοί πελάτες δεν είναι ακόµη σε θέση 
να υποβάλλουν εντολές πληρωµών σε µια κοινή ηλεκτρονική µορφή σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, 
καθώς η ενεργοποίηση ηλεκτρονικής πληρωµής της ECBS δεν έχει ακόµη χρησιµοποιηθεί ως βασικός 
παράγοντας για τον καθορισµό εντός του SEPA των σχηµάτων παροχής υπηρεσιών ολικής 
αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας (όπως, για παράδειγµα, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιµολόγησης, 
ηλεκτρονικής πληρωµής και συµφωνίας λογαριασµών). Το πρότυπο e-PI υποστηρίζει κυρίως τις ολικές 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθώς ο δικαιούχος µπορεί να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες σε 
ένα ηλεκτρονικό "δοχείο" δεδοµένων, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον πελάτη-εντολέα για τη 
διαβίβαση όλων των σχετικών στοιχείων στην τράπεζα-εντολέα ηλεκτρονικά. Για το Ευρωσύστηµα, ένα 
µοναδικό πρότυπο που θα επιτρέπει την αυτοµατοποιηµένη ενεργοποίηση πληρωµής και συµφωνίας 
λογαριασµών (συµπεριλαµβανοµένου ενός τυποποιηµένου αριθµού αναφοράς της πληρωµής) είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τον SEPA.  

 

3.3 Επόµενα βήµατα 

Σηµαντικές εργασίες έχουν πραγµατοποιηθεί ως προς τον καθορισµό προτύπων. Έχει επίσης σηµειωθεί 
πρόοδος στην υλοποίηση και θέσπιση αποτελεσµατικής διαχείρισης. Αυτό είναι ελπιδοφόρο, αλλά 
πρέπει να γίνουν ακόµη περισσότερα σε αυτό τον τοµέα. Οι προσδοκίες του Ευρωσυστήµατος ως προς τη 
διαχείριση προτύπων αναπτύσσονται περαιτέρω στην ενότητα 5. Επιπλέον, το Ευρωσύστηµα διενεργεί 
ενδελεχή ανάλυση της διαδικασίας τυποποίησης και έχει διατυπώσει συστάσεις υψηλού επιπέδου (βλ. 
Παράρτηµα 5), για τις οποίες έχει ξεκινήσει διάλογο µε το EPC. Η ΕΚΤ θα οργανώσει, επιπροσθέτως, 
εργαστήρια για το σκοπό αυτό, προκειµένου να προωθήσει το διάλογο µε τον τραπεζικό κλάδο και να 
συζητήσει τα πρότυπα και τις επιχειρηµατικές πρακτικές που αφορούν τον SEPA, όπου εµφανίζεται 
διχογνωµία εντός του τραπεζικού κλάδου. Ένα πρώτο εργαστήριο για το πρότυπο e-PI οργανώθηκε τον 
Ιούνιο του 2004. Ο τραπεζικός κλάδος θα πρέπει να καθορίσει µε σαφήνεια βασικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα λεπτοµερές πρόγραµµα δράσης, βάσει 
του οδικού χάρτη που τέθηκε στη Λευκή Βίβλο, θα πρέπει επίσης να καθορίζει τα ορόσηµα και το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης αυτών των υπηρεσιών. Το πρόγραµµα θα πρέπει να συµφωνεί µε την 
προσέγγιση που ακολουθείται επί του παρόντος για τον οδικό χάρτη, δηλαδή τον καθορισµό σαφών 

                                                      
6  Οι διαδικασίες αυτές µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 1) αξιολόγηση της επιχειρηµατικής περίπτωσης και καθορισµός 

του πεδίου εφαρµογής, 2) ανάπτυξη και σχεδιασµός του προτύπου και 3) εφαρµογή του προτύπου.  
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οροσήµων από βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη σκοπιά. Θα πρέπει να αναθεωρείται 
όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η τρέχουσα κατάσταση των εργασιών, µε 
τη συµµετοχή, εφόσον χρειάζεται, άλλων συναφών φορέων. Είναι σηµαντικό οι προσπάθειες για το 
σχεδιασµό προτύπων να εντάσσονται σε ένα συνολικό στρατηγικό πρόγραµµα δράσης του τραπεζικού 
κλάδου. Θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε µια επιχειρηµατική ανάγκη (όσον αφορά τον SEPA, όχι 
απαραίτητα µόνο από διασυνοριακή σκοπιά) και να ενσωµατώνονται σε ένα ευρέως αποδεκτό 
επιχειρηµατικό µοντέλο.  

Οι µεταφορές πιστώσεων και το σχήµα πανευρωπαϊκής άµεσης χρέωσης αναγνωρίζονται ως βασικοί 
φορείς αλλαγών προς τον SEPA και η χρήση των προτύπων Credeuro και PEDD θα πρέπει να καταστεί 
υποχρεωτική στη διατραπεζική επεξεργασία (δηλαδή κάθε τράπεζα στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να 
υποστηρίζει τα αντίστοιχα σύνολα βασικών δεδοµένων). Προτείνονται εποµένως τα ακόλουθα σηµεία 
δράσης: 

• η υλοποίηση του IBAN7 ως του αποδεκτού από τον τραπεζικό κλάδο προτύπου τόσο για εθνικές όσο 
και για διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων και άµεσες χρεώσεις εντός του SEPA. Ο τραπεζικός 
κλάδος καλείται να αναπτύξει ένα σχέδιο για τη µετάπτωση των εθνικών και διασυνοριακών 
συναλλαγών προς αυτό το στόχο και να µετατρέψει αυτό το σχέδιο σε απόφαση του EPC για την 

εφαρµογή του IBAN, 

• ο καθορισµός και η ενοποίηση των προτύπων και των επιχειρηµατικών πρακτικών της 
µεταφοράς πιστώσεων ολικής αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας για τον SEPA. Ο τραπεζικός 
κλάδος καλείται να ολοκληρώσει τις εργασίες για τον καθορισµό σχετικών προτύπων και 
επιχειρηµατικών πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένου ενός µοναδικού προτύπου για την ενεργοποίηση 
ηλεκτρονικής πληρωµής και την αυτοµατοποιηµένη συµφωνία λογαριασµών. Επιπροσθέτως, το EPC 
θα πρέπει να αναπτύξει ένα σχέδιο για τη µετάπτωση προς αυτό το στόχο και για τη µετατροπή του 
σχεδίου αυτού σε απόφαση του EPC για µια ενιαία µεταφορά πιστώσεων ολικής 

αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας για τον SEPA, 

• ένας πρόσθετος στόχος θα ήταν η απλοποίηση των πανευρωπαϊκών προτύπων και επιχειρηµατικών 
πρακτικών, ώστε να χρησιµοποιούνται πιο εύκολα από τις τράπεζες και τους πελάτες. Για 
παράδειγµα, το EPC ενδέχεται να εξετάσει την πιθανότητα χάραξης ενός µακροπρόθεσµου σχεδίου 
για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης του BIC από τους πελάτες (πλέον του IBAN) και την 
περαιτέρω απλοποίηση των επιλογών χρέωσης, 

                                                      
7  Σύµφωνα µε την εκδοχή της ECBS η οποία είναι πιο περιοριστική από την εκδοχή του ISO, αλλά συµβατή µε αυτή. Οι 

εργασίες συνεχίζονται για την ευθυγράµµιση και των δύο αυτών εκδοχών. 
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• παρόµοια βήµατα θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν για άλλα µέσα.  

4 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 

4.1 Συµφωνηθέντες στόχοι και ορόσηµα 

Η διατραπεζική υποδοµή εκκαθάρισης και διακανονισµού για τις πληρωµές µικρής αξίας σε ευρώ είναι 
επί του παρόντος κατακερµατισµένη και δεν διαθέτει αποδοτικά αυτοµατοποιηµένα συστήµατα 
εκκαθάρισης πανευρωπαϊκής εµβέλειας. Σε έναν κλάδο όπου το πάγιο κόστος είναι υψηλό, δεν υπάρχει 
σχεδόν καµία αµφιβολία ότι η παρούσα κατάσταση είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό µη αποδοτική. Σε αυτό 
το πλαίσιο, το Ευρωσύστηµα στη δεύτερη έκθεση προόδου χαιρέτισε την υιοθέτηση εκ µέρους του EPC 
της ιδέας για την ευρωπαϊκή υποδοµή µικρής αξίας (την ιδέα του PEACH – του πανευρωπαϊκού 
αυτοµατοποιηµένου συστήµατος εκκαθάρισης). Υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο υπηρεσιών για τις 
εθνικές πληρωµές δεν θα χειροτερεύσει, η υιοθέτηση αυτής της ιδέας θα πρέπει να θεωρείται θετική 
εξέλιξη. Η εφαρµογή της ενδέχεται να αυξήσει τον ανταγωνισµό, να προωθήσει την ενοποίηση των 
µέσων πληρωµής σε ευρώ και της υποδοµής µικρής αξίας σε ευρώ και να ανοίξει το δρόµο για τη µείωση 
του κόστους επεξεργασίας όλων των πληρωµών. Η ιδέα του PEACH εγκρίθηκε µαζί µε τον καθορισµό 
δύο βασικών οροσήµων για την εφαρµογή του. Το πρώτο αφορούσε τη θέση σε λειτουργία έως τα µέσα 
του 2003 του πρώτου φορέα παροχής υπηρεσιών συµβατών µε το PEACH για µεταφορές πιστώσεων. Το 
δεύτερο αφορά την έναρξη του επόµενου κύµατος καινοτοµιών, αρχής γενοµένης µε την επεξεργασία 
των πρώτων συναλλαγών του νέου πανευρωπαϊκού µέσου άµεσης χρέωσης. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Ευρωσυστήµατος, το PEACH θα µπορούσε να γίνει πραγµατικά 
πανευρωπαϊκό µόνο εάν όλες οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ είναι προσβάσιµες. Για το 
σκοπό αυτό, το Ευρωσύστηµα είχε ζητήσει από το EPC (δεύτερη έκθεση προόδου) να διασφαλίσει ότι, 
έως το τέλος του 2003, όλες οι τράπεζες της ΕΕ (πριν από τη διεύρυνση) θα ήταν προσβάσιµες µέσω του 
PEACH. Επιπροσθέτως, το Ευρωσύστηµα υποστήριξε την απόφαση του EPC οι τράπεζες των νέων 
κρατών µελών να είναι προσβάσιµες έως το τέλος του 2004. Επιπλέον, το Ευρωσύστηµα ζήτησε από το 
EPC να επιβεβαιώσει ότι θα εργαστεί προς την κατεύθυνση της επεξεργασίας των εθνικών πληρωµών 
µέσω του PEACH, γεγονός που θα ενθάρρυνε την ενοποίηση σε έναν περιορισµένο αριθµό υποδοµών σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο έως το 2010. 

 

4.2 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Το Ευρωσύστηµα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρατηρήσει ότι ο πρώτος φορέας παροχής 
υπηρεσιών PEACH, η εταιρεία εκκαθάρισης της EBA (EBA Clearing Company), η οποία χρησιµοποιεί 
το σύστηµα STEP2, τέθηκε σε λειτουργία σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. Επιπροσθέτως, ο στόχος της 
επίτευξης δυνατότητας λήψης πληρωµών στο 100% στο πρώτο PEACH έως το τέλος του 2003 
εκπληρώθηκε σχεδόν καθ' όλα εγκαίρως (εκτός από την περίπτωση της Ιρλανδίας, όπου δεν υπάρχει 
ακόµη σηµείο πρόσβασης στη χώρα). Η EBA έχει προσεγγίσει ενεργά τραπεζικές κοινότητες στα νέα 
κράτη µέλη για την εξεύρεση λύσεων έως το τέλος του 2004. Κατά πόσο θα εκπληρωθεί αυτός ο στόχος 
είναι ακόµη ασαφές, εάν ληφθεί ιδίως υπόψη ο σύντοµος χρόνος υλοποίησης που δίδεται στις χώρες που 
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εντάχθηκαν στην ΕΕ το Μάιο του 20048. Σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν θα υπάρξει ενδεχοµένως 
ρεαλιστική εφαρµογή καλών µακροπροθέσµων λύσεων πριν από τις αρχές του 2005. Το Ευρωσύστηµα 
είναι επίσης ευχαριστηµένο που το EPC έλαβε αρκετές αποφάσεις οι οποίες, µαζί µε µια έκθεση όσον 
αφορά τις επιδράσεις, αποσαφηνίζουν την ιδέα του PEACH (βλ. Παράρτηµα 6). 

Ωστόσο, µέχρι τώρα η EBA Clearing Company που χρησιµοποιεί το STEP 2 είναι ο µόνος φορέας 
λειτουργίας PEACH. Για το λόγο αυτό, το Ευρωσύστηµα θα χαιρέτιζε την ύπαρξη και άλλων φορέων 
παροχής υπηρεσιών PEACH για τη δηµιουργία του απαραίτητου ανταγωνισµού. Επιπλέον, η EBA έχει 
αναγνωρίσει ότι προκειµένου να είναι ανταγωνιστική προς τις υφιστάµενες υποδοµές και να προσελκύσει 
επίσης σηµαντικό όγκο κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να γίνει ένας φορέας παροχής υπηρεσιών 
ευρέος φάσµατος. Για να καταστούν ανταγωνιστική εναλλακτική λύση στην επεξεργασία του εθνικού 
όγκου πληρωµών, οι φορείς παροχής υπηρεσιών PEACH πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν, εκτός 
από τις µεταφορές πιστώσεων, µια ευρύτερη κλίµακα υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων των άµεσων 
χρεώσεων. Για το σκοπό αυτό, η EBA έχει αρχίσει να αναλύει το διακανονισµό των συναλλαγών άµεσης 
χρέωσης, καθώς πρόκειται για ένα σηµαντικό µέσο πληρωµής σε εθνικό επίπεδο.  

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι, ακόµη και για τις µεταφορές πιστώσεων, οι παρούσες απαιτήσεις για 
το επίπεδο υπηρεσιών (π.χ. περιορισµός της αξίας σε 12.500 ευρώ κατά ανώτατο όριο, πλήρης 
ενηµέρωση των πελατών, σαφείς ρόλοι/αρµοδιότητες των ενδιαφεροµένων, χρόνος εκτέλεσης 3 
εργάσιµων ηµερών κ.λπ.) δεν επαρκούν για να φτάσουν το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται σε 
εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, σε αυτό το στάδιο, ελάχιστος όγκος εθνικών συναλλαγών έχει µεταφερθεί στο 
µοναδικό PEACH που υπάρχει. 

 

4.3 Επόµενα βήµατα 

Είναι σαφές ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ θα ωφεληθούν, τελικά, από την ενοποίηση της υποδοµής 
για πληρωµές µικρής αξίας, εάν ο τελικός στόχος είναι η µείωση του κόστους και η αύξηση της 
αποδοτικότητας τουλάχιστον στο επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουν τα πιο αποδοτικά εθνικά συστήµατα 
πληρωµών σήµερα. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή εµπεριέχει κινδύνους και κόστος προσαρµογής που ο 
ιδιωτικός τοµέας διστάζει να αναλάβει. 

Στην περίπτωση του TARGET –ένα παράδειγµα επιτυχηµένης ενοποίησης υποδοµών της αγοράς– το 
κόστος και τους κινδύνους προσαρµογής ανέλαβε το Ευρωσύστηµα. Ωστόσο, το Ευρωσύστηµα και οι 
τράπεζες έχουν ήδη συµφωνήσει ότι ο ιδιωτικός τοµέας θα βρει τις δικές του λύσεις για τον SEPA.  

Τώρα που η ιδέα του PEACH έχει καθοριστεί σε επίπεδο EPC, η πορεία µετάβασης προς την ενοποίηση 
βρίσκεται στα χέρια των εθνικών τραπεζικών κοινοτήτων. Σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο, το 
Ευρωσύστηµα κατανοεί ότι η πανευρωπαϊκή υποδοµή που είναι συµβατή µε το σχήµα PEACH θα έχει 
υλοποιηθεί έως το 2010. Ως επόµενο βήµα, το EPC θα πρέπει να αποσαφηνίσει περαιτέρω τη διαδικασία 
για την αξιολόγηση του PEACH. Αναµένεται ότι στη διάρκεια της περιόδου 2004-2010, όλα τα 

                                                      
8  Από τις 15 Σεπτεµβρίου 2004, υπάρχουν 67 έµµεσοι συµµετέχοντες στο STEP2 στις έντεκα χώρες όπου δεν υπάρχει σηµείο 

πρόσβασης. Ο αριθµός τραπεζών ανά χώρα είναι: Ιρλανδία 6, Εσθονία 3, Λιθουανία 4, Σλοβακία 8, Κύπρος 6, Ουγγαρία 7, 
Μάλτα 5, Σλοβενία 5, Τσεχική ∆ηµοκρατία 8, Λεττονία 9 και Πολωνία 6. 
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συστήµατα πληρωµών µικρής αξίας θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν νέες επενδύσεις. Εποµένως, σε 
αυτή την κρίσιµη χρονική στιγµή, το Ευρωσύστηµα αναµένει ότι οι τράπεζες ως χρήστες ή ως 

µέτοχοι στα υφιστάµενα συστήµατα θα επιβάλουν την επιλογή SEPA. Σε αυτό συµπεριλαµβάνεται 
η ενδεχόµενη απόφαση να κλείσουν το σύστηµα και να µεταβούν σε άλλη υποδοµή ή να 
µετατρέψουν αποδεδειγµένες και αποδοτικές εθνικές ρυθµίσεις σε ένα σύστηµα συµβατό µε το 
PEACH. 

5 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

5.1 Στόχοι της διαχείρισης του SEPA 

Στην προηγούµενη έκθεση προόδου τον Ιούνιο του 2003, το Ευρωσύστηµα χαιρέτισε το γεγονός ότι οι 
ευρωπαϊκές τράπεζες ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή του για πανευρωπαϊκή διατραπεζική συνεργασία µε 
τη δηµιουργία του EPC. Ταυτόχρονα, το Ευρωσύστηµα τόνισε ότι η επιτυχία του EPC θα καθοριστεί 
τελικά από τα αποτελέσµατα τα οποία έχει δεσµευθεί ότι θα επιτύχει. Το Ευρωσύστηµα τόνισε επίσης 
την ανάγκη αποσαφήνισης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και των µεθόδων υλοποίησης και τήρησης 
αυτών. Επιπλέον, υπήρξε ανάγκη αναδιαµόρφωσης της δοµής των οµάδων εργασίας, ιδίως προκειµένου 
να αυξηθεί η αποδοτικότητα των εργασιών για τα πρότυπα.  

Το Ευρωσύστηµα δεν έχει επεξεργαστεί επίσηµα κριτήρια για την αξιολόγηση της διαχείρισης του 
σχεδίου SEPA. Όσο το EPC θα επιτυγχάνει τα ορόσηµα εγκαίρως και θα είναι σε θέση να παραδώσει τον 
SEPA για τους πολίτες το 2008 πριν από την πλήρη εφαρµογή του SEPA έως το 2010, εξισορροπώντας 
ταυτόχρονα το συµφέρον διαφόρων ενδιαφεροµένων, η διαχείριση θα έχει αποδειχθεί αποτελεσµατική. Η 
καλή διαχείριση έργου απαιτεί οι υψηλού επιπέδου στόχοι του SEPA κατά τη Λευκή Βίβλο να 
µετατραπούν σε συγκεκριµένες προθεσµίες και ορόσηµα που θα τηρούνται κανονικά και σε συνεχή 
βάση. Το Ευρωσύστηµα τόνισε ιδιαιτέρως την ανάγκη καλής διαχείρισης όσον αφορά την ανάπτυξη και 
εφαρµογή προτύπων, η οποία προϋποθέτει υψηλό βαθµό συνεργασίας µεταξύ των τραπεζών και 
αποτελεσµατικό συντονισµό µεταξύ των διαφόρων φορέων που εργάζονται για τα πρότυπα. Η 
αποτελεσµατική διαχείριση του SEPA περιλαµβάνει την ικανότητα χάραξης συνεπούς και αποδοτικής 
στρατηγικής για την υλοποίηση των αποφάσεων του EPC σχετικά µε τα πανευρωπαϊκά µέσα πληρωµής, 
πρότυπα και επιχειρηµατικές πρακτικές. 

. 

5.2 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Από το περασµένο καλοκαίρι, το EPC έχει ήδη επιτύχει πολλά ως προς την επισηµοποίηση της δοµής 
διαχείρισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το EPC ενέκρινε Καταστατικό και νέα δοµή (βλ Παράρτηµα 4) 
τα οποία τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2004. Πρόκειται για ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός.  

Με τη νέα του δοµή, το EPC έχει αποκτήσει νοµική υπόσταση σύµφωνα µε τη βελγική νοµοθεσία µε 
δικούς του πόρους και προσωπικό. Η Ολοµέλεια του EPC είναι το όργανο λήψεως αποφάσεων και η 
Συντονιστική Επιτροπή καθορίζει κατά πόσο οι προτάσεις είναι αρκετά µελετηµένες, ώστε να 
παρουσιαστούν στην Ολοµέλεια. Τέσσερις συγκεκριµένες οµάδες εργασίας επικεντρώνονται στα µέσα 
πληρωµής (κάρτες, µετρητά, άµεσες χρεώσεις και µεταφορές πιστώσεων). Έχουν επίσης συσταθεί δύο 
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οριζόντιες οµάδες υποστήριξης (Οµάδα για νοµικά ζητήµατα και Οµάδα για ζητήµατα τεχνολογίας, 
προτύπων, υποδοµών και λειτουργίας (Operations Infrastructure Technology & Standards - OITS)). 
Επιπροσθέτως, έχει δηµιουργηθεί µια Επιτροπή για την υποβολή προτάσεων και τη διαχείριση 
(Nomination and Governance Committee - NGC) ως συµβουλευτικό όργανο της Ολοµέλειας που 
επιβλέπει τη δοµή και προτείνει αλλαγές όποτε κρίνεται σκόπιµο. Φιλοδοξία επίσης του EPC είναι να 
διαδραµατίσει έναν ισχυρότερο ρόλο στη δηµιουργία προτύπων, αποτελώντας το ηγετικό όργανο µε την 
ενσωµάτωση της ECBS. ∆εν είναι ακόµη σαφείς οι λεπτοµέρειες και το χρονοδιάγραµµα της 
ενσωµάτωσης της ECBS στη δοµή του EPC. Πρόκειται για µια διαδικασία που βρίσκεται ακόµη σε 
εξέλιξη. Το Ευρωσύστηµα ανησυχεί για τη δέσµευση των ενδιαφεροµένων να επιλύσουν το ζήτηµα της 
διαχείρισης όσον αφορά την τυποποίηση. Επιπλέον, προκειµένου να διευκολυνθεί η ένταξη των 
τραπεζών των νέων κρατών µελών στο σχέδιο SEPA, το EPC ενσωµατώνει επί του παρόντος στα όργανά 
του τράπεζες από τις νέες χώρες.  

Το Ευρωσύστηµα εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα αυτή δοµή διαχείρισης, η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα καλύτερης επικέντρωσης στο στόχο του σχεδίου. Οι εργασίες για τα πρότυπα θα πρέπει να 
ωφεληθούν ιδιαίτερα από µια βελτιωµένη και αποδεκτή δοµή. Σε αυτή τη χρονική στιγµή, είναι ακόµη 
πολύ νωρίς για να µπορέσει το Ευρωσύστηµα να αξιολογήσει πώς θα λειτουργήσει η νέα δοµή του EPC. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η στάθµιση της ψήφου των τραπεζών της ζώνης του ευρώ στην 
Ολοµέλεια του EPC περιορίζεται στο 59%. Το Καταστατικό του EPC ορίζει πλειοψηφία 2/3 για τη λήψη 
αποφάσεων. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο µειοψηφίας των τραπεζών της ζώνης του ευρώ παρά το γεγονός ότι 
ο πυρήνας του εν λόγω σχεδίου έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τη ζώνη του ευρώ, πολύ περισσότερο από 
ό,τι για τις άλλες χώρες της ΕΕ. Επί του παρόντος, η επίτευξη του SEPA έως το 2010 αφορά πρωτίστως 
τις 12 χώρες. Σε ένα EPC όπου θα εκπροσωπούνται πιθανότατα 28 χώρες, είναι καθ' όλα πιθανό να 
εξασθενήσει η δέσµευση που έχει αναληφθεί για την επίτευξη αποτελεσµάτων στη ζώνη του ευρώ. Για 
παράδειγµα, η προσπάθεια να καταστεί υποχρεωτική η χρήση του IBAN στη ζώνη του ευρώ δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται από το ενδεχόµενο να διαφωνήσει µία ή πολλές τραπεζικές κοινότητες που δεν 
ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. 

Επιπλέον, το Ευρωσύστηµα θεωρεί ότι η νέα δοµή του EPC θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για 
την παροχή επαγγελµατικής διαχείρισης έργου για τον SEPA, κάτι που µέχρι τώρα δεν επαρκούσε 
όσον αφορά τις εργασίες για τα πρότυπα και τις πανευρωπαϊκές άµεσες χρεώσεις. Από την άποψη αυτή, 
οι πόροι που εκχωρούνται στη Γραµµατεία θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Το µόνο κύριο θέµα 
που παραµένει ανοικτό, το οποίο δεν εξηγείται επαρκώς στο Καταστατικό του EPC, είναι ο τρόπος µε 
τον οποίο το EPC θα υλοποιήσει και θα επιβάλει τις αποφάσεις του σε όλες τις τράπεζες της ΕΕ. Το 
Καταστατικό του EPC αναφέρεται στις εθνικές κοινότητες µόνο µε πολύ ασαφείς όρους9. Καθώς δεν 
υπάρχει ακόµη επίσηµος σύνδεσµος που να καθιστά τις αποφάσεις του EPC δεσµευτικές σε εθνικό 
επίπεδο, τίθεται το κρίσιµο ερώτηµα µε ποιον τρόπο θα συνδεθεί το EPC µε τις διάφορες εθνικές 

                                                      
9  "οι εθνικές κοινότητες ιδίως θα προωθήσουν σε τοπικό επίπεδο την πραγµατοποίηση του οράµατος και της αποστολής του 

EPC, … λαµβάνοντας τη δέουσα επιµέλεια για την υλοποίηση και παρακολούθηση των αποφάσεων του EPC." 
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τραπεζικές ενώσεις και κοινότητες. Το ίδιο το EPC έχει αναγνωρίσει ότι η συµµετοχή των εθνικών 
τραπεζικών ενώσεων στη διαδικασία αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο.  

 

5.3 Επόµενα βήµατα 

Μετά τα αποτελέσµατα της συνεδρίασης του EPC για τη στρατηγική στις 6-8 Σεπτεµβρίου 2004 και της 
Ολοµέλειας του EPC στις 6 Οκτωβρίου 2004, το EPC εξετάζει επί του παρόντος µε ποιον τρόπο θα 
επιτύχει τα σχήµατα, πρότυπα, κανόνες και διατάξεις που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη 
πανευρωπαϊκών µεταφορών πιστώσεων, άµεσων χρεώσεων και (χρεωστικών) καρτών. Ωστόσο, για την 
επιβολή αυτών των σχεδίων και για την επακόλουθη ενοποίηση των υποδοµών (SEPA για τις υποδοµές 
έως το 2010), το EPC εναποθέτει την ευθύνη στις εθνικές τραπεζικές κοινότητες. Το Ευρωσύστηµα 
αναγνωρίζει ότι προς το παρόν το πιο σηµαντικό επίτευγµα που θα αναµενόταν από το EPC είναι ο 
καθορισµός των πανευρωπαϊκών µέσων πληρωµής· και αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί εντός των δύο 
επόµενων ετών προκειµένου να διευκολυνθεί ο στόχος του Ευρωσυστήµατος όσον αφορά τον SEPA για 
τους πολίτες έως το 2008. Το επόµενο βήµα της εφαρµογής αποτελεί ευθύνη των εθνικών τραπεζικών 
κοινοτήτων σε συντονισµό µε τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και, για να επιτευχθεί µε αποδοτικό και 
εναρµονισµένο τρόπο, ο ρόλος του EPC θα είναι να παρακολουθεί στενά την πρόοδο που συντελείται σε 
εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, προκειµένου να βελτιωθεί η διαχείριση του σχεδίου SEPA από τις 
τράπεζες, το Ευρωσύστηµα καλεί το EPC: 

• να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις που αφορούν πρωτίστως τη ζώνη του ευρώ δεν µπορούν να 
λαµβάνονται από συνασπισµό τραπεζών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ και από µια 
µειοψηφία τραπεζών εγκατεστηµένων στη ζώνη του ευρώ, 

• να διασφαλίσει ότι η Γραµµατεία του EPC διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για 
επαγγελµατική διαχείριση έργου µε σκοπό την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών µέσων πληρωµής. 
Από την άποψη αυτή, το Ευρωσύστηµα θα χαιρέτιζε επίσης µια κίνηση από µέρους του EPC να 
αρχίσει να συµπεριλαµβάνει στις τριµηνιαίες εκθέσεις για τους δείκτες SEPA που υποβάλλει στην 
ΕΚΤ στοιχεία για τα ορόσηµα των οµάδων εργασίας, 

• να διασφαλίσει ότι η ECBS έχει ενσωµατωθεί στη διαχείριση του EPC πριν από το τέλος του 
2004. 

Επιπροσθέτως, το Ευρωσύστηµα καλεί τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες στη ζώνη του ευρώ: 

• να παρουσιάσουν µια πειστική ρύθµιση για την υλοποίηση των αποφάσεων του EPC σε τοπικό 
επίπεδο (το αργότερο 6 µήνες µετά την υιοθέτησή τους σε επίπεδο EPC), 

• να παρουσιάσουν στο EPC στη διάρκεια του 2005 ένα εθνικό πρόγραµµα µετάπτωσης για τη 
σταδιακή µετάβαση στον SEPA πριν από το τέλος του 2010.  
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6 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

Τα οφέλη των κοινών πανευρωπαϊκών πληρωµών µπορούν να επιτευχθούν µόνο εάν τις χρησιµοποιεί µια 
κρίσιµη µάζα ενδιαφεροµένων. Εποµένως, είναι σηµαντικό να ενηµερωθούν οι χρήστες υπηρεσιών 
πληρωµών για τα οφέλη και την προστιθέµενη αξία που θα µπορούσαν να παράγουν αυτές οι υπηρεσίες, 
δηµιουργώντας έτσι ευρεία ζήτηση για πανευρωπαϊκές υπηρεσίες πληρωµών. 

 

6.1 Καταναλωτές 

Οι τράπεζες θα πρέπει να επεξεργαστούν τον τρόπο µε τον οποίο θα πληροφορήσουν και θα 
εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους σε αυτό το πολύ βασικό και µακροπρόθεσµο σχέδιο µετάπτωσης που 
αφορά ολόκληρο τον κλάδο. Οι πελάτες θα πρέπει να ενηµερωθούν για τις αλλαγές στις διαδικασίες και 
τις υπηρεσίες. Ο τραπεζικός κλάδος είναι ο καταλληλότερος να παρέχει αυτές τις πληροφορίες λόγω της 
στενής του σχέσης µε τους πελάτες και της βαθιάς γνώσης των προσφερόµενων υπηρεσιών. Η διαδικασία 
αυτή µπορεί να θεωρηθεί επίσης καλή ευκαιρία να ενηµερωθούν οι πελάτες για τις περισσότερες 
δυνατότητες και το ευρύτερο οικονοµικό και χρηµατοπιστωτικό δίκτυο που έχει δηµιουργήσει το ευρώ. 

Στη δεύτερη έκθεση προόδου, το Ευρωσύστηµα είχε τονίσει τα οφέλη από τη δηµιουργία εκ µέρους 
οργανώσεων καταναλωτών ενός παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση των αρχών τιµολόγησης και 
των εξόδων που χρεώνουν οι τράπεζες για τις πληρωµές, καθώς και από τη δηµοσίευση των 
αποτελεσµάτων. Ένα παρατηρητήριο θα µπορούσε να ενισχύσει τη διαφάνεια µε απτό τρόπο και 
συνεπώς να βελτιώσει τον ανταγωνισµό µεταξύ των τραπεζών. Παρόλο που ο Κανονισµός για τις 
διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ απαιτεί την επιβολή ίδιων εξόδων για εθνικές και αντίστοιχες 
διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ, η ανάγκη δηµιουργίας παρατηρητηρίου παραµένει. Όπως έχουν δείξει 
διάφορες µελέτες για τις τιµές εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα τραπεζικά έξοδα και οι αρχές 
τιµολόγησης διαφέρουν σηµαντικά τόσο µεταξύ των µεµονωµένων τραπεζών όσο και µεταξύ των 
κρατών µελών. Από την έναρξη ισχύος του Κανονισµού για τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ τον 
Ιούλιο του 2003, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες έλαβαν αρκετά παράπονα από πελάτες για τις 
αρχές τιµολόγησης των διασυνοριακών µεταφορών πιστώσεων. Μερικά από τα παράπονα αυτά δείχνουν 
ότι ο Κανονισµός δεν εφαρµόζεται ακόµη σωστά από όλες τις τράπεζες. Η δηµιουργία παρατηρητηρίου 
θα διευκολύνει σηµαντικά τη σύγκριση των τραπεζικών υπηρεσιών για τους πελάτες. Οι οργανώσεις 
καταναλωτών φαίνεται πιθανότατα να είναι οι πιο κατάλληλες για τη δηµιουργία και διαχείριση τέτοιων 
παρατηρητηρίων. Σε εθνικό επίπεδο, θα µπορούσαν να συγκεντρώσουν τα σχετικά στοιχεία µε τα οποία 
θα τροφοδοτούσαν µια βάση δεδοµένων για όλη τη ζώνη του ευρώ, στην οποία θα είχε πρόσβαση το 
κοινό και η διαχείριση της οποίας θα γινόταν βάσει συµφωνηθείσας µεθοδολογίας. 

 

6.2 Εταιρείες 

Η σηµασία του εταιρικού κλάδου στην ανάπτυξη και υλοποίηση του SEPA δεν θα πρέπει να υποτιµάται. 
Επιχειρήσεις κάθε είδους χρησιµοποιούν συχνά υπηρεσίες πληρωµών και θα ωφελούνταν από µια πιο 
τυποποιηµένη και ανοικτή δοµή. Το αυξηµένο διεθνές εµπόριο και επιχειρήσεις µε υποκαταστήµατα σε 

 28



 

πολλές χώρες απαιτούν αποδοτικές και οµαλές διασυνοριακές υπηρεσίες πληρωµών σε ευρώ (βλ. επίσης 
Παράρτηµα 2). 

Το Μάιο του 2003, η ΕΚΤ κανόνισε συνάντηση µε το EPC και την Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρικών 
∆ιαχειριστών ∆ιαθεσίµων10 (European Association of Corporate Treasurers - EACT). Θέµα της 
συνάντησης ήταν να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι προσδοκίες των εταιρικών διαχειριστών διαθεσίµων 
από τον SEPA. Το κύριο µήνυµα της EACT ήταν ότι όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να υιοθετήσουν 
κοινά πρότυπα και ολική αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, προκειµένου να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και να µειώσουν το κόστος. Η τρέχουσα κατάσταση µε αποκλίνοντα εθνικά πρότυπα και 
απαιτήσεις παροχής στοιχείων για πληρωµές θα πρέπει να εγκαταλειφθεί το συντοµότερο δυνατόν. Η 
EACT τόνισε επίσης ότι οι εξελίξεις σε αυτό τον τοµέα έχουν σε µεγάλο βαθµό πραγµατοποιηθεί από τις 
τράπεζες, χωρίς τη συµµετοχή τελικών χρηστών πληρωµών ή τραπεζικών υπηρεσιών. Αυτό ίσως να 
εξηγεί γιατί οι τράπεζες δεν είναι ακόµη σε θέση να ικανοποιήσουν τα αιτήµατα εταιρικών πελατών για 
ένα κοινό πρότυπο ενεργοποίησης ηλεκτρονικής πληρωµής που θα επιτρέπει στους πελάτες να 
µεταβάλλουν εύκολα τη ροή των πληρωµών τους µεταξύ διαφορετικών τραπεζών. Η αρχική συνάντηση 
του τραπεζικού κλάδου και της EACT ήταν η αφετηρία για µια τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, 
γεγονός που θα ωφελήσει όλα τα µέρη. 

 

6.3 Έµποροι 

Οι έµποροι ως αποδέκτες καρτών πληρωµής διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη ενός 
αποδοτικού και ασφαλούς SEPA όσον αφορά την αποδοχή διεθνών καρτών και τη µετάπτωση στο 
πρότυπο EMV για όλα τα τερµατικά EFT-POS. 

Το χαµηλό επίπεδο αποδοχής διεθνών καρτών σε εθνικό επίπεδο αποτελεί εµπόδιο για τον SEPA, επειδή 
περιορίζει τη χρήση κάρτας για τον Ευρωπαίο πολίτη και τον ανταγωνισµό µεταξύ εθνικών και διεθνών 
σχηµάτων καρτών. Στη ρίζα του προβλήµατος βρίσκεται το σχετικά υψηλότερο επίπεδο διατραπεζικών 
χρεώσεων (interchange fees) για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Η επέκταση της αποδοχής καρτών 
διεθνώς αποτελεί κρίσιµο βήµα στην προώθηση του SEPA και απαιτεί µείωση της διαφοράς των 
διατραπεζικών χρεώσεων (interchange fees) µεταξύ εθνικών συναλλαγών και συναλλαγών στη ζώνη του 
ευρώ.  

Η συνεργασία των εν λόγω αποδεκτών καρτών στη µετάπτωση των τερµατικών στο πρότυπο EMV είναι 
ουσιώδης, καθώς η υπαιτιότητα σε περιπτώσεις απάτης θα µεταβιβαστεί στους αποδέκτες καρτών που 
δεν είναι συµβατοί µε το πρότυπο EMV. Μόνο όταν επιτευχθεί η µετάπτωση της κρίσιµης µάζας της 
αγοράς στο πρότυπο EMV, το πρότυπο αυτό θα συµβάλει σηµαντικά στην καταπολέµηση της απάτης. 
Επιπλέον, οι αποδέκτες καρτών θα πρέπει να συµβάλουν στη σταδιακή κατάργηση της δυνατότητας 
χρήσης ξεπερασµένων λύσεων (δηλαδή, τη χρήση µαγνητικής ταινίας και υπογραφής υπό ορισµένες 
συνθήκες), που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τα οφέλη από τη µετάπτωση στο πρότυπο EMV. 

                                                      
10  Η EACT εκπροσωπεί 3.500 διαχειριστές διαθεσίµων και επαγγελµατίες στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών σε 

10 χώρες της ζώνης του ευρώ, βλ. www.eact-group.com 
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6.4 Κυβερνήσεις 

Οι κυβερνήσεις είναι σηµαντικοί παράγοντες στον χρηµατοπιστωτικό χώρο τόσο ως παράγοντες 
καθορισµού των µελλοντικών εξελίξεων όσο και ως συµµετέχοντες οι οποίοι εκτελούν 
χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές. Κατά συνέπεια, η δέσµευση και η συµµετοχή τους θα πρέπει να 
επιδιώκεται και να ενισχύεται. 

Η εφαρµογή κοινών προτύπων από οργανισµούς µε µεγάλες ροές πληρωµών είναι ζωτικής σηµασίας για 
τη δηµιουργία µιας κρίσιµης µάζας χρηστών. Ορισµένες οντότητες µεταξύ των δηµόσιων φορέων 
µεταφέρουν ή λαµβάνουν σηµαντικό αριθµό πληρωµών, όπως, για παράδειγµα, οι φορολογικές και οι 
τελωνειακές αρχές, τα συστήµατα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης. Οι 
φορείς αυτοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αρχίσουν να χρησιµοποιούν και να ζητούν κοινά πρότυπα 
(BIC και IBAN) τακτικά, αυξάνοντας τη γνώση για τα πρότυπα αυτά. Το γεγονός αυτό θα δείξει το 
ενδιαφέρον, αλλά και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν τα κράτη µέλη σε αυτή την εξέλιξη. 

 

6.5 Κοινοτικά νοµοθετικά όργανα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µελετά επί του παρόντος ένα νέο Νοµικό Πλαίσιο για τις πληρωµές στην 
εσωτερική αγορά ως ένα βήµα προς τη δηµιουργία του "Ενιαίου Χώρου Πληρωµών" στην ΕΕ. Στόχος 
είναι να καταστούν οι πανευρωπαϊκές πληρωµές εύκολες, φθηνές και ασφαλείς όπως είναι οι εθνικές 
πληρωµές σήµερα και να ενισχυθεί περαιτέρω η ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες πληρωµών, παρέχοντας 
ένα ολοκληρωµένο νοµικό πλαίσιο. Αυτό θεωρείται ουσιώδες για τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας 
της ευρωπαϊκής οικονοµίας και, ιδίως, του ηλεκτρονικού εµπορίου. Η νοµοθεσία επιδιώκει τη βελτίωση 
της προστασίας του καταναλωτή και την αύξηση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των πληρωµών, 
εξαλείφοντας τεχνικούς και νοµικούς φραγµούς.  

Το Ευρωσύστηµα χαιρετίζει τους στόχους της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ένα 
σηµαντικό βήµα προς την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες πληρωµών στην ΕΕ.  

Στόχος του νέου Νοµικού Πλαισίου θα πρέπει να είναι η προώθηση της ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες 
πληρωµών, µε την υλοποίηση της ίδιας νοµοθεσίας σε όλα τα κράτη µέλη. Το σχέδιο SEPA 
επικεντρώνεται ωστόσο στη ζώνη του ευρώ. Τα δύο σχέδια θα πρέπει να ενισχύσουν το ένα το άλλο. Το 
Ευρωσύστηµα παρέχει ενεργά συµβουλευτικό ρόλο στο νοµοθετικό έργο. Από την πλευρά του, θα 
συνεχίσει να επικεντρώνεται πρωτίστως στην επίτευξη του SEPA στη ζώνη του ευρώ. Συνεπώς, θα 
συµµετέχουν οι ενδιαφερόµενοι των άλλων κρατών µελών και στόχος θα είναι η οµαλή µετάβαση σε 
έναν διευρυµένο SEPA. Κατά αυτό τον τρόπο, οι χώρες που δεν έχουν ακόµη υιοθετήσει το ευρώ ως 
νόµισµά τους θα λάβουν σαφή ένδειξη για το τι αναµένεται από αυτές όταν γίνουν µέλη της ΟΝΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ SEPA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟ ΤΟΥ EPC ΓΙΑ ΤΟΝ SEPA 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ο∆ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 2002 – 2010 

Τα τελευταία 5-10 χρόνια, η Ευρώπη πέτυχε ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός, συµφωνώντας να 
εισαγάγει ένα ενιαίο νόµισµα –το ευρώ– και µετατρέποντας λογαριασµούς, τραπεζογραµµάτια και 
κέρµατα σε αυτό το νόµισµα. Έφθασε πλέον η ώρα να ξεκινήσει το επόµενο βήµα που θα διασφαλίσει 
ότι τα οικονοµικά οφέλη αυτής της µετατροπής αφορούν όλους τους παράγοντες: καταναλωτές, 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µεγάλες εταιρείες, επιχειρήσεις λιανικής και τράπεζες. Στα προηγούµενα 
κεφάλαια τέθηκαν οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές για την επίτευξη αυτών των οφελών. Στο παρόν 
κεφάλαιο συνδυάζονται οι προτεινόµενες ενέργειες και τα σχετικά ορόσηµα σε ένα συνολικό οδικό 
χάρτη: 

 

 Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2002: χάραξη ενός τεκµηριωµένου, συγκεντρωτικού και αναλυτικού 
οδικού χάρτη µε: (1) τη δηµιουργία ισχυρής διαχειριστικής δοµής και τη θέσπιση των πέντε 
οµάδων εργασίας έως την 1η Ιουλίου 2002, (2) την αναθεώρηση και τεκµηρίωση της επιλογής 
ενός πανευρωπαϊκού συστήµατος εκκαθάρισης (π.χ. αναθεώρηση των υφιστάµενων επιλογών, 
της επιχειρηµατικής λογικής, των επιχειρηµατικών απαιτήσεων), (3) τη συστηµατική ανάλυση 
των προτύπων, κανόνων, επιχειρηµατικών πρακτικών και διατάξεων που απαιτούνται για την 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία και (4) τη διεξαγωγή αναλυτικής έρευνας στα συγκεκριµένα 
δίκτυα και τις διατραπεζικές χρεώσεις (interchange fees), καθώς και µε την πρόταση επιλογών 
που θα επιτρέπουν την αποδοτική διαχείριση µετρητών εντός της ζώνης του ευρώ (οι τελευταίες 
τρεις ενέργειες έως το τέλος του 2002). Οι προσπάθειες αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για την 
ανάληψη συντονισµένων ενεργειών τα επόµενα 5-10 χρόνια. 

 Έως την 1η Ιουλίου 2003: επίτευξη των πρώτων απτών αποτελεσµάτων µε: (1) τη θέση σε 
λειτουργία ενός πανευρωπαϊκού αυτοµατοποιηµένου συστήµατος εκκαθάρισης, (2) τον 
καθορισµό ενός πανευρωπαϊκού προϊόντος άµεσης χρέωσης (π.χ. µε τον προσδιορισµό της 
ανώτατης αξίας, των απαιτήσεων, του χρονοδιαγράµµατος µετάπτωσης) και (3) τη σύναψη 
συµφωνίας για τα βασικά πρότυπα, κανόνες και διατάξεις για τις µεταφορές πιστώσεων και τις 
κάρτες, ενισχύοντας τα υφιστάµενα πρότυπα (π.χ. IBAN, BIC, MT103+). Αυτοί οι στόχοι είναι 
φιλόδοξοι, αλλά απαραίτητοι προκειµένου να δοθεί η σωστή ώθηση και να καταστούν 
αξιόπιστες οι προσπάθειες στους άλλους ενδιαφεροµένους. 

 Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2004: επιτάχυνση των δραστηριοτήτων µε: (1) τη διοχέτευση 
ποσοστού 50% του όγκου διασυνοριακών πληρωµών στην υποδοµή PEACH και (2) τη σύναψη 
συµφωνίας για τα πρότυπα των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και το σχέδιο υλοποίησής της 
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(συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την παροχή κινήτρων και καταληκτικών ηµεροµηνιών). 
Μέχρι τότε ο κλάδος θα πρέπει να βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης, υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει πραγµατική θέληση για πρόοδο. 

 Έως την 1η Ιουλίου 2005: το επόµενο κύµα καινοτοµιών, αρχής γενοµένης από την 
επεξεργασία της πρώτη συναλλαγής του νέου πανευρωπαϊκού µέσου άµεσης χρέωσης. Μέχρι 
τότε, η διαχειριστική δοµή θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι µπορεί να ανταποκριθεί 
στις συνεχείς αλλαγές του περιβάλλοντος µε την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών. 

 Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2007: επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για το επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών της πανευρωπαϊκής υποδοµής, ώστε οι τράπεζες να είναι σε θέση να αποκοµίσουν 
όλα τα οφέλη από τη µετάπτωση στα λογιστήριά τους. 

 Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010: επίτευξη πλήρους µετάπτωσης για τις τράπεζες και τους 
πελάτες τους στον Ενιαίο Χώρο Πληρωµών σε Ευρώ µε την πραγµατοποίηση όλων των 
οικονοµικών οφελών και µια σαφή µεταστροφή του τρόπου σκέψης από τη "Μετάπτωση στον 
SEPA" στη "∆ιαχείριση του SEPA ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα". Παρόλο που ο χρονικός 
ορίζοντας φαίνεται µακρύς, είναι αρκετά φιλόδοξος λόγω των αλλαγών που πρέπει να 
συντελεστούν στη νοµοθεσία, στις δραστηριότητες χιλιάδων τραπεζών και στις συνήθειες 
εκατοµµυρίων πελατών. 

 

Η επίτευξη αυτών των οροσήµων θα απαιτήσει σηµαντικές εργασίες από τις τράπεζες, αλλά και από 
άλλους βασικούς ενδιαφεροµένους (π.χ. πελάτες, ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς παροχής 
τεχνολογίας). Η ικανότητα αυτής της πρωτοβουλίας να τηρήσει τα εν λόγω ορόσηµα θα εξαρτηθεί κατά 
συνέπεια από την προθυµία και τις δεσµεύσεις κάθε ενδιαφεροµένου προς την υλοποίηση του SEPA. 

Η λήψη σαφών αποφάσεων και ενεργειών και ο καθορισµός οροσήµων αποτελούν τα βασικά συστατικά 
για τη µετατροπή της ζώνης του ευρώ σε έναν Ενιαίο Χώρο Πληρωµών σε Ευρώ. Το επόµενο κεφάλαιο 
αφορά το τελευταίο συστατικό στοιχείο που απαιτείται για να γίνει αυτό πραγµατικότητα: µια ισχυρή 
διαχειριστική δοµή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ SEPA 

Πρώτη υπόθεση εργασίας για τις δυνατότητες επιτυχίας του SEPA: τα οφέλη του SEPA για έναν 
µεγάλο εταιρικό πελάτη 
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Στο παράδειγµά µας (βλ. Σχήµα 1), ένας εταιρικός πελάτης εκτελεί και δέχεται πληρωµές από και 

προς τις 12 χώρες της ζώνης του ευρώ. Στη χώρα X του πελάτη, υπάρχει ένα σαφώς καθορισµένο 

εθνικό πρότυπο για την ενεργοποίηση πληρωµής και τη συµφωνία λογαριασµών που επιτρέπει πολύ 

υψηλό βαθµό αυτοµατισµού. Επιπλέον, οι πληρωµές του τίθενται σε επεξεργασία µε πολύ αποδοτικό 

τρόπο µέσω ενός εθνικού αυτοµατοποιηµένου συστήµατος εκκαθάρισης (ACH), το οποίο βασίζεται 

σε οικονοµίες κλίµακας που προκύπτουν από εκατοµµύρια πληρωµών ηµερησίως. Ωστόσο, αυτός ο 

πελάτης δυσκολεύεται να επιτύχει τον ίδιο βαθµό αποδοτικότητας στις πληρωµές του προς και από 

άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ. 

Στη γειτονική χώρα Y, ο εν λόγω πελάτης πραγµατοποιεί σηµαντικές αγορές που προκαλούν 

εξερχόµενες διασυνοριακές πληρωµές, καθώς και πωλήσεις που προκαλούν εισερχόµενες 

διασυνοριακές πληρωµές. ∆υστυχώς, οι πωλητές στη χώρα Y πρέπει να αντιµετωπίζονται µε 

διαφορετικό τρόπο από τους αντίστοιχους ανταγωνιστές στη χώρα Χ του πελάτη, παρόλο που 

ανήκουν στην ίδια νοµισµατική ζώνη. Κατά τον ίδιο τρόπο, η λήψη πληρωµών από πελάτες που 

βρίσκονται σε άλλο σηµείο της νοµισµατικής ζώνης είναι λιγότερο αποδοτική σε σχέση µε τη λήψη 

πληρωµών από πελάτες που βρίσκονται στην ίδια του τη χώρα. Η τράπεζα Χ του πελάτη 

αντιµετωπίζει τις πληρωµές προς τη χώρα Y ως διασυνοριακές πληρωµές και ζητεί από τον πελάτη 

να υποβάλλει τις εντολές πληρωµής σε ξεχωριστό αρχείο βάσει των αποκλειστικών προτύπων της 

τράπεζας αυτής. Επιπλέον, όσον αφορά τις εισερχόµενες πληρωµές από τη χώρα Y, δεν υπάρχει 

πρότυπο που να επιτρέπει την αυτόµατη συµφωνία λογαριασµών, εποµένως έχει προσληφθεί 

επιπλέον προσωπικό για να εντοπίζει αυτές τις πληρωµές χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων. 

Σχήµα 1. Ο SEPA δεν έχει επιτευχθεί για τον εταιρικό πελάτη 

PEACH

Όλες οι τράπεζες ζώνης 
ευρώ

ΤράπεζαΕταιρικός πελάτης

€ € €

€

€

€

συµφωνία λογαριασµών
(κανένα πρότυπο)

Ενεργοποίηση πληρωµής
(κανένα πρότυπο)

"∆ιασυνοριακές πληρωµές""Εθνικές πληρωµές"

€

Χώρα ζώνης ευρώ:

X

Y
Z

Ροές χρηµάτων & στοιχείων:

• 12 διαφορετικά αρχεία
• 12 µορφές (συµπερ. του BBAN)

• 1 αρχείο 
•1 µορφή  (συµπερ. του IBAN)

ACH X

Z

Y
X

Y

Z

Ενεργοποίηση πληρωµής
(εθνικό πρότυπο)

συµφωνία λογαριασµών
(εθνικό πρότυπο)
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Εφόσον είχε δηµιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα εκκαθάρισης (PEACH) 

για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων, ο εν λόγω πελάτης ανέµενε επίπεδο παροχής υπηρεσιών 

ανάλογο µε το εθνικό ACH (δηλαδή, ένα πανευρωπαϊκό πρότυπο για την ενεργοποίηση πληρωµής 

και τη συµφωνία λογαριασµών). Εποµένως, η έκπληξή του ήταν αρνητική όταν ανακάλυψε ότι οι 

διασυνοριακές πληρωµές είχαν, κατά τη γνώµη του, τεθεί σε επεξεργασία το ίδιο ανεπαρκώς όπως 

στην προηγούµενη κατάσταση. Ο πελάτης σκέφθηκε να αλλάξει τράπεζα προκειµένου να επιτύχει 

καλύτερη λύση, αλλά εγκατέλειψε την ιδέα όταν ανακάλυψε ότι αυτό θα σήµαινε µεγάλο κόστος 

λόγω αλλαγών στο σύστηµά του (αφού θα έπρεπε να αλλάξει από ένα αποκλειστικό πρότυπο 

ενεργοποίησης πληρωµής σε ένα άλλο). 

Σε µια δεύτερη γειτονική χώρα Z, ο πελάτης έχει αγοράσει άλλη εταιρεία µετά την εισαγωγή του 

ευρώ. Η αρχική του ιδέα ήταν να µειώσει το κόστος ενοποιώντας τις χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες 

της θυγατρικής µε εκείνες της µητρικής εταιρείας. Ωστόσο, αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο στην πράξη. 

Οι εθνικές πληρωµές της θυγατρικής στη χώρα Z ήταν ήδη πλήρως αυτοµατοποιηµένες και το ίδιο 

αποδοτικές όπως και οι αντίστοιχες της µητρικής εταιρείας, όµως τα εθνικά πρότυπα που 

χρησιµοποιούνταν ήταν τελείως διαφορετικά και ασύµβατα. Εποµένως, η εταιρεία κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι το κόστος προσαρµογής των συστηµάτων των κεντρικών ταµείων σε ένα νέο σύνολο 

εθνικών προτύπων θα ήταν µεγαλύτερο από την εξοικονόµηση κόστους που θα προκαλούσε. Η 

εταιρεία απέκλεισε επίσης το ενδεχόµενο αντιµετώπισης όλων των πληρωµών της χώρας Z ως 

διασυνοριακών που θα αποστέλλονταν από την µητρική εταιρεία για επεξεργασία µέσω του PEACH, 

όταν έµαθε ότι έτσι θα µειωνόταν σε πολύ µεγάλο βαθµό το ποσοστό αυτοµατισµού. Επιπλέον, η 

εταιρεία έµαθε ότι το PEACH αποδεχόταν µόνο ένα µέσο πληρωµής (τις µεταφορές πιστώσεων), µε 

αποτέλεσµα ότι η µεγάλη ποσότητα των εθνικών άµεσων χρεώσεων της χώρας Ζ θα έπρεπε να τεθεί 

σε επεξεργασία ούτως ή άλλως σε τοπικό επίπεδο. 

Οι εταιρικοί διαχειριστές διαθεσίµων ονειρεύονταν εδώ και καιρό ότι θα ήταν κάποτε σε θέση να 

αποστέλλουν όλες τις πληρωµές σε 1 αρχείο και σε 1 µορφή προς οποιαδήποτε τράπεζα για εκτέλεση, 

ανεξάρτητα από τον προορισµό (εθνικό ή διασυνοριακό). Στο παράδειγµά µας (βλ. σχήµα 2), αυτό θα 

σήµαινε ότι ένας εταιρικός πελάτης µε υποχρεώσεις πληρωµής και στις 12 χώρες του ευρώ δεν θα 

χρειαζόταν πλέον να στηρίζεται σε 12 διαφορετικές τράπεζες που θα ζητούσαν 12 διαφορετικά 

αρχεία.  
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Ωστόσο, εντός του SEPA, όλες οι τράπεζες, ανεξάρτητα από το µέγεθός τους, θα είχαν τη ικανότητα 

να εξυπηρετήσουν αυτόν τον συγκεκριµένο εταιρικό πελάτη, γεγονός που θα βελτίωνε το επίπεδο 

παροχής υπηρεσιών και θα τόνωνε τον ανταγωνισµό. Επιπλέον, ως πρόσθετο όφελος, οποιαδήποτε 

τράπεζα θα ήταν σε θέση να προσφέρει στοιχεία για όλες τις εισερχόµενες πληρωµές από 

οποιαδήποτε από τις 12 χώρες σε 1 αρχείο και σε 1 µορφή, παρέχοντας τη δυνατότητα για αυτόµατη 

συµφωνία των λογαριασµών του εταιρικού πελάτη. Εν συντοµία, ο SEPA θα έδινε τεράστια ώθηση 

στην ολική αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε δύο ή 

περισσότερες χώρες, διευκολύνοντας την αυτοµατοποίηση της σχέσης πελάτη-τράπεζας. Ένα 

πρόσθετο όφελος για τον εταιρικό πελάτη που θα ενίσχυε τον ανταγωνισµό µεταξύ τραπεζών είναι 

ότι ο πελάτης θα µπορούσε εύκολα να ζητήσει την εκτέλεση των πληρωµών του από οποιαδήποτε 

τράπεζα στη ζώνη του ευρώ χωρίς να µεταβάλει τη µορφή του µηνύµατος. Στην προηγούµενη 

περίπτωση, υπήρχαν 12 διαφορετικές εθνικές υποδοµές και ένα PEACH (που κάλυπτε µόνο 

διασυνοριακές πληρωµές για ένα µέσο πληρωµής). Στην περίπτωση που επιτευχθεί πλήρως ο SEPA, 

έχουµε ένα µικρότερο αριθµό πανευρωπαϊκών υποδοµών. Σε αυτό το παράδειγµα (παράδειγµα 3), 

ανταγωνιζόµενα PEACH που βασίζονται στα ίδια πρότυπα και επιχειρηµατικές πρακτικές 

αναλαµβάνουν όλους τους τύπους πληρωµών σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. 

Από τη σκοπιά της επεξεργασίας, το σχήµα 1 αντιπροσωπεύει την τρέχουσα κατάσταση κατά την 

οποία οι εθνικές πληρωµές τίθενται σε επεξεργασία σε οικονοµίες κλίµακας (εκατοµµύρια πληρωµές) 

σε εθνικά ACH, ενώ οι διασυνοριακές πληρωµές τίθενται σε επεξεργασία σε ένα PEACH µε λίγες 

µόνο συναλλαγές (χιλιάδες πληρωµές). Ωστόσο, στο σχήµα 2, οι διασυνοριακές πληρωµές µπορούν 

να ωφεληθούν εξίσου από τις οικονοµίες κλίµακας, οι οποίες είναι µεγαλύτερες από πριν, καθώς ο 

προηγούµενος όγκος πληρωµών των 12 εθνικών υποδοµών συγκεντρώνεται σε λίγα εναποµείναντα 

PEACH. 

Σχήµα 2. Ο SEPA έχει επιτευχθεί πλήρως για τον εταιρικό πελάτη 

PEACH

Όλες οι τράπεζες ζώνης
ευρώ

Οποιαδήποτε τράπεζα ζώνης ευρώΟποιοσδήποτε εταιρικός πελάτης ζώνης 
ευρώ

€

Ροή χρηµάτων & στοιχείων

€ €

€

€

€• 1 αρχείο
• 1 µορφή (συµπερ. του IBAN)
• όλες οι πληρωµές

Αυτόµατη λογιστική συµφωνία

Ενεργοποίηση πληρωµής (ePI)

“στη ζώνη του ευρώ
όλες οι πληρωµές
είναι εγχώριες”

 



 

∆εύτερη υπόθεση εργασίας για τις δυνατότητες επιτυχίας του SEPA: τα οφέλη του SEPA για έναν 
µικρό εταιρικό πελάτη 

Το παράδειγµα αυτό εξετάζει την περίπτωση ενός µικρού εταιρικού πελάτη µιας τράπεζας. Η εταιρεία 

κατασκευάζει υποδήµατα στη χώρα X και µέχρι τώρα πωλεί τα προϊόντα της µόνο σε εθνικό επίπεδο. 

Ένας από τους λόγους που δεν έχει επεκτείνει τις πωλήσεις εκτός της χώρας της αφορούσε το πρόβληµα 

της ασφάλειας των πληρωµών. Στην προηγούµενη δοµή της εταιρείας, τα µικρά εθνικά υποδηµατοποιεία 

είχαν συµφωνήσει να πληρώνουν έναντι άµεσης χρέωσης. Κατά αυτό τον τρόπο, ο κατασκευαστής µας 

θα µπορούσε να πωλήσει χωρίς άσκοπο κίνδυνο που θα προέκυπτε από την πλευρά της πώλησης, ενώ οι 

πελάτες του είχαν συµφωνήσει να πληρώνουν σύµφωνα µε µια καλά θεσπισµένη και φθηνή εθνική 

διαδικασία. Ωστόσο, το ίδιο µέσο πληρωµής δεν ήταν διαθέσιµο σε πελάτες άλλων χωρών. Συνεπώς, η 

εταιρεία µας πρότεινε την εκτέλεση πληρωµών έναντι τεκµηριωµένης πίστωσης (που ονοµάζεται επίσης 

πιστωτική επιστολή και χρησιµοποιείται κυρίως για τη διασφάλιση των πληρωµών από χώρες εκτός της 

ΕΕ που χαρακτηρίζονται επισφαλείς) ως εναλλακτική λύση για την αποφυγή κινδύνου, όµως στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι πιθανοί πελάτες είχαν απορρίψει αυτό το µέσο πληρωµής ως ιδιαίτερα 

ακριβό. 

Μέσω µιας πανευρωπαϊκής άµεσης χρέωσης (PEDD), η εταιρεία θα ήταν σε θέση να προσφέρει τις ίδιες 

συνθήκες πληρωµής σε οποιονδήποτε ενδεχόµενο πελάτη στη ζώνη του ευρώ. Εποµένως, σε αυτή την 

περίπτωση, η PEDD επιτρέπει στην εταιρεία να αντιµετωπίζει τη ζώνη του ευρώ ως περιοχή εγχώριων 

πληρωµών προσφέροντας στους πελάτες της ένα αποδοτικό και φθηνό µέσο πληρωµής ανάλογο µε αυτό 

των εθνικών πρακτικών στο οποίο είχαν συνηθίσει οι εθνικοί της πελάτες. Για την εταιρεία, αυτή η 

σηµαντική επέκταση της εσωτερικής αγοράς θα σήµαινε αύξηση των πωλήσεων χωρίς να διατρέχει τον 

πρόσθετο κίνδυνο κατά την εκτέλεση, υπό τις προηγούµενες συνθήκες, διασυνοριακών συναλλαγών. 

 

Τρίτη υπόθεση εργασίας για τις δυνατότητες επιτυχίας του SEPA: τα οφέλη του SEPA για έναν 
ιδιώτη 

Σε αυτό το παράδειγµα, έχουµε έναν ιδιώτη που κατοικεί µε την οικογένεια του στη χώρα X της ζώνης 

του ευρώ, αλλά εργάζεται στη χώρα Y της ζώνης του ευρώ, όπου κατοικεί τις εργάσιµες ηµέρες. 

Προκειµένου να εξασφαλίσει τις βασικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, 

τηλέφωνο κ.λπ.) και για τα δυο του σπίτια, πρέπει να τηρεί τραπεζικό λογαριασµό σε καθεµία από τις δύο 

χώρες και να δέχεται τοπικές άµεσες χρεώσεις. Παρατηρεί ότι οι µεταφορές πιστώσεων που 

ενεργοποιούνται εντός της κάθε χώρας συνήθως εκτελούνται σε µία ηµέρα έναντι τριών ηµερών όταν 

αποστέλλονται µεταξύ δύο χωρών. Επιπροσθέτως, ενοχλείται που χρειάζεται µια συγκεκριµένη 

χρεωστική κάρτα για κάθε χώρα. Κάθε κάρτα λειτουργεί πολύ καλά στη χώρα έκδοσης, αλλά είναι κατά 

βάση άχρηστη εκτός των συνόρων της, αφού δεν γίνεται αποδεκτή για πληρωµές, ενώ οι αναλήψεις 

µετρητών είναι πολύ δαπανηρές, αν όχι αδύνατες. Λόγω περιορισµών των τραπεζικών υποδοµών, η 

εισαγωγή των τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ το 2002 δεν άλλαξε την κατάσταση. 
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Ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει όταν το PEACH αρχίζει να επεξεργάζεται, πέραν των µεταφορών 
πιστώσεων, και πανευρωπαϊκές άµεσες χρεώσεις. Η µεταβολή αυτή επιτρέπει στους φορείς παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στη ζώνη του ευρώ να θεσπίσουν διαδικασίες άµεσης χρέωσης µε 
οποιαδήποτε τράπεζα της ζώνης του ευρώ, εξαλείφοντας την ανάγκη τήρησης τραπεζικού λογαριασµού 
στην κάθε χώρα. Για τον ιδιώτη, αυτό απλοποιεί τα πράγµατα σε µεγάλο βαθµό, αφού του επιτρέπει να 
χρησιµοποιεί µία µόνο τράπεζα για όλες τις τραπεζικές του υπηρεσίες. Πρώτα αποφασίζει να συγκρίνει 
τις τράπεζες µεταξύ τους στη χώρα X και Y για να αποφασίσει ποια προσφέρει την καλύτερη σχέση 
υπηρεσίας/τιµής. Όµως, προς έκπληξή του, τελικά αποφασίζει ότι η καλύτερη προσφορά προέρχεται από 
µια τράπεζα του διαδικτύου µέσω µας τρίτης χώρας Z της ζώνης του ευρώ. Πέραν της παροχής της 
PEDD, η τράπεζα αυτή προσφέρει επίσης δύο επιλογές όσον αφορά τις µεταφορές πιστώσεων 
παρέχοντας το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του δικαιούχου εντός της 
ζώνης του ευρώ.  

Ωστόσο, για επείγουσες πληρωµές, είναι δυνατόν να πληρώσει µια υπηρεσία προστιθέµενης αξίας για να 
επιτύχει διακανονισµό ίδιας ηµέρας. Τέλος, είναι σε θέση να αντικαταστήσει τις εθνικές χρεωστικές 
κάρτες µε µια πανευρωπαϊκή κάρτα την οποία µπορεί να χρησιµοποιεί χωρίς πρόβληµα σε πολλά 
καταστήµατα και αυτόµατες µηχανές πώλησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Επιπλέον, αυτή η κάρτα 
του επιτρέπει να κάνει ανάληψη µετρητών από οποιαδήποτε ATM µε λογικό κόστος. Η εµπειρία τον 
διδάσκει ότι ο SEPA έχει ανοίξει µια τελείως καινούργια διάσταση στον ανταγωνισµό, µε δυνατότητες 
που µέχρι τότε ούτε τις είχε ονειρευτεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 4ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕPC ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
∆ΕΙΚΤΕΣ SEPA (30/09/2004) 

Αριθ. τραπεζών που συµµετέχουν: Ποσοστό εφαρµογής: 

Χώρα Credeuro ICP IBAN ** BIC ** PEACH*** 

AT 235 234 100% 100% 100% 

BE 39 37 100% 100% 100% 

DK 24 18 100% 100% 100% 

DE * 1549 2524 100% 100% 100% 

ES 169 166 99% 99% 100% 

FI 331 331 100% 100% 100% 

FR * 711 591 100% 100% 100% 

GR 21 21 100% 100% 100% 

IE 5 4 100% 100% **** 

IT 98 167 100% 100% 100% 

LU 40 40 100% 100% 100% 

NL * 103 103 100% 100% 100% 

PT 16 16 100% 100% 100% 

SE * 17 145 95% 95% 100% 

UK 18 13 71% 79% 100% 

 Σύνολο  2672 4410 

* Σηµειώστε ότι στη Γερµανία (DE), τη Γαλλία (FR), την Ολλανδία (NL) και τη Σουηδία (SE), όλες 
οι τράπεζες έχουν υιοθετήσει το ICP σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ο 
συνολικός αριθµός πιστωτικών ιδρυµάτων για το 2002 σύµφωνα µε το Μπλε Βιβλίο (Blue Book) 
του Απριλίου 2004. 

** Αναλογία χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που θέτουν στη διάθεση των πελατών τούς κωδικούς 
IBAN και BIC αυτοµάτως και σε µόνιµη βάση, µέσω των εντύπων κίνησης λογαριασµών τους. 

*** Αναλογία πιστωτικών ιδρυµάτων που θα µπορούσαν να είναι προσβάσιµα µέσω του PEACH. 
**** Η Ιρλανδία δεν έχει σήµερα άµεσους συµµετέχοντες στο STEP2. Ωστόσο, ορισµένες ιρλανδικές 

τράπεζες συµµετέχουν έµµεσα και οι πληρωµές µπορούν να γίνονται στους λογαριασµούς των 

                                                      
11 Αντιπροσωπεύει περίπου 70% των διασυνοριακών συναλλαγών.  
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πελατών αυτών των τραπεζών µέσω του STEP2. Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει έως ότου καθοριστεί 
σηµείο πρόσβασης στο STEP2. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (EPC) 

Προτεινόµενη βασική δοµή του EPC και ευθυγράµµιση µε τα πρότυπα ECBS και
SWIFT

Ολοµέλεια του EPC *

Οµάδα εργασίας
για τις ηλεκτρ.

µεταφορές
πιστώσεων

Οµάδα εργασίας
για τις κάρτες

Οµάδα εργασίας
για τα µετρητά

Οµάδα εργασίας
για τις ηλεκτρ.
πληρωµές µε
άµεση χρέωση

Οµάδα
OITS 

Οµάδα
για νοµικά
ζητήµατα

Συντονιστική Επιτροπή του EPC**

* Όργανο λήψης αποφάσεων
** Όργανο λήψης διαδικαστικών
αποφάσεων

Επιτροπή της ECBS*

TC6
Ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες

TC2
Αυτοµατοποιηµένες

διασυνοριακές 
πληρωµές

TC1
Πλαστικές κάρτες

και συσκευές

TC4
Ασφάλεια

NGC

Επιτροπή
Προτύπων SWIFT

 

 

Σηµ. 1) Η Συντονιστική Επιτροπή του EPC θα αποτελέσει την Επιτροπή της ECBS. 

Σηµ. 2) Η δοµή των οµάδων δράσης του EPC και των οµάδων εργασίας της ECBS θα 
επαναπροσδιοριστεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 
ΕΠΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Το Ευρωσύστηµα παρακολουθεί τις εργασίες τυποποίησης του τραπεζικού κλάδου και, ως αποτέλεσµα 
αυτής της παρακολούθησης, έχει ορίσει ένα σύνολο συστάσεων υψηλού επίπεδου. Το Φεβρουάριο του 
2004, παρουσίασε αυτές τις συστάσεις στον τραπεζικό κλάδο. Έκτοτε, οι συστάσεις αποτελούν τη βάση 
για στενότερη συνεργασία και θα αναθεωρούνται σε συνεννόηση µε τον τραπεζικό κλάδο. 

Σύσταση 1 (όραµα στρατηγικής): Το EPC πρέπει να διατυπώνει και να αναθεωρεί τακτικά το όραµα 
στρατηγικής σχετικά µε το ποια πρότυπα (επιχειρηµατικά και τεχνικά) είναι αναγκαία για τη στήριξη 
της επίτευξης του τελικού σταδίου του SEPA για κάθε µέσο πληρωµής (µεταφορά πιστώσεων, άµεση 
χρέωση, κάρτες).  

Το όραµα στρατηγικής πρέπει να καθοδηγείται από τη ζήτηση των πελατών και να ανταποκρίνεται στις 
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρέχει η ολοκλήρωση της ζώνης του ευρώ και η τεχνολογική πρόοδος. 
Το όραµα πρέπει: 

• να καθοδηγείται από το υψηλότερο στρατηγικό επίπεδο (δηλ. το επίπεδο των γενικών διευθυντών), 

• να συµπληρώνεται µε ένα λεπτοµερές συνολικό σχέδιο δράσης (βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο, 
µακροπρόθεσµο) που θα αναπτυχθεί και θα θεσπιστεί από τους διάφορους ενδιαφερόµενους φορείς 
σύµφωνα µε τα καθήκοντά τους, 

• να διασφαλίζει ότι ο SEPA παρέχει στον τραπεζικό κλάδο την ευκαιρία να καθορίζει και να εφαρµόζει 
ασφαλείς, αποδοτικές και πλήρως αυτοµατοποιηµένες υπηρεσίες πληρωµών που χρησιµοποιούν την 
καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία. 

 

Σύσταση 2 (επιχειρηµατικό µοντέλο): Οι εργασίες τυποποίησης πρέπει να κινητοποιούνται από µια 
θετική αξιολόγηση των επιχειρηµατικών αναγκών και ενός επιχειρηµατικού µοντέλου που θα µπορούσε 
να χρησιµοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη σε πανευρωπαϊκά σχήµατα πληρωµών. Συγκεκριµένα, αυτή 
η διαδικασία πρέπει να διασφαλίζει στο µέγιστο δυνατό βαθµό ότι οι εθνικοί φορείς είναι καλά 
ενηµερωµένοι και ότι τόσο τα εθνικά συµφέροντα όσο και τα συµφέροντα όλων των πιστωτικών 
ιδρυµάτων λαµβάνονται υπόψη. 

Το επιχειρηµατικό µοντέλο θα πρέπει να αναπτυχθεί για όλες τις υπηρεσίες εντός του SEPA, 
συµπεριλαµβανοµένων των ολοκληρωµένων βασικών σειρών δεδοµένων (end-to-end core datasets) για 
τις υπηρεσίες πληρωµών. 

 

Σύσταση 3 (διαδικασίες): Πρέπει να θεσπιστούν σαφείς και αποδοτικές διαδικασίες για τη διαδικασία 
της τυποποίησης, στις οποίες θα συµπεριλαµβάνεται η εξέταση των επιχειρηµατικών απαιτήσεων για τα 
πανευρωπαϊκά σχήµατα πληρωµών, προκειµένου αυτές να καθοριστούν περαιτέρω και να αναπτυχθούν 
υποστηρικτικά πρότυπα.  
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Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στη στήριξη, τη διευκόλυνση και την προώθηση της υιοθέτησης και της 
υλοποίησης των πανευρωπαϊκών προτύπων.  

Η διαδικασία πρέπει να εκσυγχρονιστεί, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαβούλευση και η αξιολόγηση 
γίνονται αποδοτικά και έγκαιρα. 

 

Σύσταση 4 (ρόλοι): Οι αντίστοιχοι ρόλοι και αρµοδιότητες των διαφόρων µερών πρέπει να 
αποσαφηνιστούν, συµπεριλαµβανοµένων των ρόλων και των αρµοδιοτήτων των α) ευρωπαϊκών 
οργανισµών τραπεζικών προτύπων, β) άλλων οργανισµών τυποποίησης και γ) άλλων ενδιαφεροµένων. 

• Ο συνολικός τρόπος λειτουργίας (modus operandi) των υπεύθυνων οργανισµών πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί, ώστε να εξασφαλίζει έναν αποδοτικό καθορισµό και έγκριση προτύπων. 

• Όπου είναι σκόπιµο, υπογράφεται Μνηµόνιο Συνεννόησης µεταξύ των ενδιαφεροµένων (π.χ. EPC, 
ECBS, SWIFT, κ.λπ.) µε το οποίο καθορίζεται ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων και ο καταµερισµός 
των εργασιών. 

• Το EPC πρέπει να διαδραµατίζει ισχυρότερο ρόλο όσον αφορά τα πρότυπα, επιδεικνύοντας ότι είναι 
το όργανο που καθοδηγεί το έργο της ECBS για τον SEPA και την επίσηµη ένταξή της ECBS στη 
δοµή του EPC. Πρέπει να επιτευχθεί συµφωνία για ένα µοντέλο απρόσκοπτης, ολοκληρωµένης 
συνεργασίας µεταξύ EPC και ECBS, που θα τεθεί σε εφαρµογή το συντοµότερο δυνατόν και θα 
λειτουργήσει το αργότερο µέχρι το τέλος του 2004.  

 

Σύσταση 5 (ενισχυµένη συνεργασία): Επίσης, ιδίως ενόψει της ενσωµάτωσης των εργασιών 
τυποποίησης που χρειάζονται για τον SEPA στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, το EPC καλείται να υποβάλει 
προτάσεις προκειµένου: 

1. να ενισχύσει τη συνεργασία µε: 

• το SWIFT και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Προτύπων (European Standards Organisations - 
ESO), µε στόχο να διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο συντονισµού για τον καθορισµό των 
σχετικών προτύπων, 

• τις ευρωπαϊκές αρχές µε στόχο να στηρίξει την εφαρµογή των προτύπων του SEPA (τέτοιες 
προτάσεις πρέπει να προβλέπουν τη συµµετοχή σηµαντικών αντιπροσωπευτικών οργάνων και 
φορέων του τραπεζικού κλάδου, όπως το EPC, οι ECSAs και η EBA, ώστε να διασφαλιστεί ένα 
κατάλληλο επίπεδο προώθησης και υποστήριξης)· 

2. να υποστηρίξει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων παγκοσµίως µέσω σηµαντικών διεθνών 
οργανισµών τυποποίησης (π.χ. ISO και SWIFT)· 

3. να επανεξετάσει το ρόλο των εθνικών και ευρωπαϊκών τραπεζικών ενώσεων, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι ρόλοι τους δεν συγκρούονται και ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος εκπροσωπείται 
επαρκώς, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εργασίες τυποποίησης. Επιπλέον, συνιστάται, όποτε λαµβάνεται 
κοινή απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. καθορισµός ενός πανευρωπαϊκού προτύπου, κ.λπ.), οι 
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εθνικές τραπεζικές ενώσεις να καθοδηγούν την εφαρµογή της σε εθνικό επίπεδο µε τη διάδοση 
σχετικής πληροφόρησης στις τράπεζες µέλη τους που είναι εγκατεστηµένες στη χώρα.  

 

Σύσταση 6 (ασφάλεια): Το EPC πρέπει να καθορίσει ένα ελάχιστο κοινό επίπεδο ασφάλειας 
παρεχόµενης σε όλη την Ευρώπη, καθώς και ένα σαφές µήνυµα προς τους χρήστες ότι οι ανησυχίες για 
την ασφάλεια λαµβάνονται σαφώς και δεόντως υπόψη. Συγκεκριµένα, ο τραπεζικός κλάδος καλείται: 

1. να εξετάσει, σε συνεργασία µε το Ευρωσύστηµα, το ενδεχόµενο θέσπισης Προγράµµατος 
Πιστοποίησης Προϊόντων, για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις σε θέµατα ασφάλειας. Αυτό το 
πρόγραµµα µπορεί να επιτρέπει την πιστοποίηση των προϊόντων που χρησιµοποιούνται στην 
παροχή συστηµάτων πληρωµών (και µπορεί επίσης να επεκταθεί σε άλλες σηµαντικές 
χρηµατοπιστωτικές εφαρµογές) βάσει ορισµένων κριτηρίων ασφαλείας που πρέπει να καθοριστούν· 

2. να επεξεργαστεί περαιτέρω πιθανές ενέργειες και πρωτοβουλίες µε στόχο την ενίσχυση της 
ασφάλειας των υπηρεσιών πληρωµών και την καταπολέµηση της απάτης (π.χ. ηλεκτρονική 
αναγνώριση/πελατών τραπεζών, κ.λπ.).  

 

Σύσταση 7 (επικοινωνία): Η εφαρµογή προτύπων πρέπει να συνοδεύεται από µια συνεπή 
επικοινωνιακή στρατηγική µε συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων και όλων των τελικών χρηστών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EPC 

Αποφάσεις του EPC  

Αποφάσεις σχετικά µε την πανευρωπαϊκή άµεση χρέωση, 17 Ιουνίου 2004  

Λαµβάνοντας υπόψη την προσδοκία των πελατών να διαθέτουν ένα περιορισµένο σύνολο εύχρηστων, 
φθηνών, αξιόπιστων και προβλέψιµων πανευρωπαϊκών µέσων πληρωµής µε τα οποία θα καλύπτουν τις 
σηµαντικότερες συναλλακτικές ανάγκες τους, καθώς και το γεγονός ότι οι άµεσες χρεώσεις 
ανταποκρίνονται σε µια πραγµατική ανάγκη επεξεργασίας περιοδικών και µη πληρωµών, το EPC 
ενέκρινε τη δηµιουργία ενός νέου ηλεκτρονικού σχήµατος PEDD που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
συναλλαγές εντός της Ε.Ε. (δηλ. τόσο διασυνοριακές όσο και εθνικές συναλλαγές), θεωρώντας ότι: 

(1) ένα νέο µέσο µπορεί να συνυπάρχει µε τα υφιστάµενα εθνικά συστήµατα στη διάρκεια µιας 
µεταβατικής περιόδου και αποτελεί τον ταχύτερο τρόπο θέσης σε λειτουργία της PEDD· 

(2) το νέο µέσο για την επεξεργασία διασυνοριακών και εθνικών συναλλαγών άµεσης χρέωσης, 
προσανατολισµένο στο µέλλον και ασφαλές για τις συναλλαγές εντός της ΕΕ, θα πρέπει σταδιακά να 
οδηγήσει τους αντισυµβαλλοµένους να το χρησιµοποιούν για εθνικές συναλλαγές και να αποτελέσει τη 
βάση ενός εύρωστου επιχειρηµατικού πλαισίου. 

Το EPC όρισε την πανευρωπαϊκή άµεση χρέωση (PEDD) ως εξής: 

"Το µέσο που διέπεται από τους κανόνες του σχήµατος PEDD για την εκτέλεση πληρωµών σε ευρώ 
εντός του SEPA από τραπεζικούς λογαριασµούς που επιτρέπεται να υποστηρίζουν άµεσες χρεώσεις.  

Συναλλαγές για την είσπραξη χρηµάτων από τον τραπεζικό λογαριασµό του οφειλέτη ενεργοποιούνται 
από τον δικαιούχο µέσω της τράπεζάς του (τράπεζα του δικαιούχου), όπως έχει συµφωνηθεί µεταξύ 
δικαιούχου και οφειλέτη, µε βάση την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί στον δικαιούχο από τον οφειλέτη 
για τη χρέωση του λογαριασµού του (εντολή)". 

Το EPC, εκ µέρους της ευρωπαϊκής τραπεζικής κοινότητας, είναι υπόλογο για το σχήµα και υπεύθυνο για 
τη διαχείριση των κανόνων του. Προκειµένου να διασφαλιστεί η ευρωστία του σχήµατος και η 
εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην PEDD, οι τράπεζες είναι υπεύθυνες για µείζονες διεργασίες, π.χ. τη 
σύσταση της PEDD και την επεξεργασία των συναλλαγών. Θα καθοριστούν κανόνες προστασίας των 
καταναλωτών σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, συµπεριλαµβανοµένης µιας διαδικασίας 
επίλυσης διαφορών και επανόρθωσης βάσει της Εναλλακτικής Επίλυσης ∆ιαφορών (Alternative Dispute 
Resolution). 

Η τράπεζα του δικαιούχου πρέπει να έχει πρόσβαση στην τράπεζα του οφειλέτη και η τράπεζα του 
οφειλέτη πρέπει να αποδέχεται την PEDD, ώστε κάθε δικαιούχος εξουσιοδοτηµένος να εκδώσει την 
PEDD να µπορεί να έλθει σε επαφή µε κάθε οφειλέτη που είναι διατεθειµένος να πληρώσει µέσω PEDD 
εντός του SEPA. Οι οφειλέτες µπορούν να αρνηθούν τη χρέωση του λογαριασµού τους µε συναλλαγές 
µέσω της PEDD. 
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Η PEDD θα πρέπει σταδιακά να καλύψει όλους τους τοµείς της αγοράς. Οι κρατικοί οργανισµοί και οι 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας θα πρέπει να υιοθετήσουν την PEDD, προκειµένου να καταστήσουν το 
σχήµα βιώσιµο και να στηρίξουν τις τράπεζες στις επενδύσεις τους. Η µετάπτωση των ροών πληρωµών 
θα καθοδηγείται από την αγορά. Τα διατραπεζικά δεδοµένα και οι ροές πληρωµών θα τηρούν τους 
κανόνες του σχήµατος PEDD. Η όποια µετάπτωση εθνικών σχηµάτων άµεσης χρέωσης στην PEDD θα 
ακολουθεί σταδιακές διαδικασίες που θα προσδιοριστούν σε εθνικό επίπεδο από τις τράπεζες σε 
συνεννόηση µε τους πελάτες τους. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη και την υλοποίηση της PEDD, η βασική αρχή είναι η έναρξη µε ένα βασικό 
σχήµα που θα µπορούσε να εξελιχθεί κατά τρόπο που να καλύψει όσο το δυνατόν καλύτερα τις διάφορες 
ανάγκες της αγοράς. Θα πρέπει να υπάρχει το ίδιο σχήµα όσον αφορά τα µέσα και την επεξεργασία 
περιοδικών και εφάπαξ συναλλαγών άµεσης χρέωσης. Το χρονοδιάγραµµα θα αποτελείται από δύο 
φάσεις, κατόπιν συµφωνίας του µοντέλου που θα ψηφιστεί τον Ιούνιο του 2004: 

- κατά την πρώτη φάση θα οριστικοποιηθεί το σχήµα και θα εκπονηθεί υψηλού επιπέδου σχέδιο έργου 
το οποίο θα παραδοθεί µέχρι τον Ιούνιο του 2005· 

- η δεύτερη φάση της ανάπτυξης και εφαρµογής θα εξαρτηθεί από τη θέσπιση ενός εύρωστου νοµικού 
πλαισίου και την άρση όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών νοµικών και κανονιστικών εµποδίων για 
την πλήρη εφαρµογή του σχήµατος PEDD. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει µε ένα πιλοτικό πρόγραµµα 
µε στόχο την επεξεργασία των πρώτων συναλλαγών µέχρι τα τέλη του 2006. Έπειτα από την επιτυχή 
ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράµµατος, θα µπορέσει να ξεκινήσει η υλοποίηση και η περαιτέρω 
εξέλιξη του σχήµατος. 

 

Έγγραφο για τις επιδράσεις του PEACH, το οποίο εγκρίθηκε από το EPC το Φεβρουάριο του 2004  

Κατά την εξέταση των διαφόρων µοντέλων που µπορούν να προσδιοριστούν ως ικανά να επεξεργαστούν 
µαζικές πληρωµές, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος επέλεξε τη δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού 
αυτοµατοποιηµένου σχήµατος εκκαθάρισης ("PEACH") που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
τραπεζών που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχοµένως να υποκαθιστά ορισµένα από τα 
εγχώρια αυτοµατοποιηµένα συστήµατα εκκαθάρισης. 

Το µοντέλο PEACH όπως ορίζεται από το EPC επιλέχθηκε λόγω έξι βασικών κριτηρίων: 

- ταχύτητα και αξιοπιστία στην επεξεργασία πληρωµών: ένα συγκεντρωτικό µοντέλο παρέχει παρόµοιες 
διαδικασίες πληρωµής εντός των κρατών και µεταξύ των κρατών, εξαλείφοντας τη διαφοροποίηση του 
επιπέδου των υπηρεσιών και καθιστώντας δυνατή τη διενέργεια οµαλών και αποδοτικών λειτουργιών. 
Ένα τέτοιο µοντέλο θα ήταν επίσης καταλληλότερο για µελλοντικές προσαρµογές των συστηµάτων 
που περιλαµβάνει (ταχύτερος χρόνος προσαρµογής στις ανάγκες της αγοράς, µεγαλύτερη ευελιξία)· 

- αποδοτικότητα ως προς τη ρευστότητα: ένα συγκεντρωτικό µοντέλο επιτρέπει στα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα να βελτιστοποιήσουν τον τρόπο χρήσης της ρευστότητάς τους· 

- επίπεδο λειτουργικών εξόδων: ένα συγκεντρωτικό µοντέλο επιτρέπει την επίτευξη του χαµηλότερου 
δυνατού κόστους µέσω των υψηλότερων οικονοµιών κλίµακας· 
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- επίπεδο επένδυσης και ευκολία εφαρµογής: το µοντέλο PEACH αναµένεται να είναι το πιο οικονοµικό 
από άποψη κόστους, δεδοµένης της περιορισµένης πολυπλοκότητάς του, και µπορεί να υλοποιηθεί σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα· 

- ικανότητα ενοποίησης: το µοντέλο PEACH µπορεί να διευκολύνει µε τον καλύτερο τρόπο τη βαθµιαία 
ενοποίηση των υφιστάµενων εγχώριων συστηµάτων σε µια κοινή, προσανατολισµένη προς το µέλλον 
δοµή, διατηρώντας παράλληλα τις µεγάλες επενδύσεις που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί σε εθνικά 
αυτοµατοποιηµένα συστήµατα εκκαθάρισης· 

- βαθµός πρόσβασης: µια ορθή προσέγγιση της εταιρικής διαχείρισης διασφαλίζει την ανοικτή και 
δίκαιη πρόσβαση σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Ε.Ε. 

 

Ενώ βραχυπρόθεσµα το STEP2 θα συνυπάρξει µε πολλά εθνικά αυτοµατοποιηµένα συστήµατα 
εκκαθάρισης, το µακροπρόθεσµο όραµα του PEACH αφορά µια πανευρωπαϊκή υπηρεσία εκκαθάρισης 
για την επεξεργασία τόσο των παραδοσιακών τοπικών πληρωµών όσο και των πληρωµών εντός της Ε.Ε. 
Εποµένως, προτάθηκε η οµαλή µετάπτωση από τα σηµερινά πολλαπλά συστήµατα σε αυτή τη νέα 
υποδοµή. Καθώς εξελίσσεται η µετάπτωση, η διάκριση σε οργανωτικό επίπεδο µεταξύ "τοπικών" και 
"εντός της ΕΕ" πληρωµών στους κόλπους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων εξαλείφεται µαζί µε τη 
διάκριση σε τεχνικό επίπεδο. 

 

Το PEACH επικεντρώνεται στις µαζικές πληρωµές σε ευρώ, οι οποίες περιλαµβάνουν: 

- διασυνοριακές πληρωµές εντός της ΕΕ (στο παρόν έγγραφο, "πληρωµές εντός της ΕΕ"), 

- εγχώριες πληρωµές εντός των χωρών της ΕΕ (στο παρόν έγγραφο, "τοπικές πληρωµές"). 

Είναι σηµαντικό το PEACH να επεξεργάζεται έναν κρίσιµο όγκο εντολών πληρωµής, 
συµπεριλαµβανοµένων τοπικών πληρωµών, ώστε να συναγωνίζεται το χαµηλό κόστος ανά µονάδα των 
µεγάλων εθνικών αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων εκκαθάρισης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το 
µεγαλύτερο µέρος του κόστους επεξεργασίας πληρωµών εντός της ΕΕ βαρύνει τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα (αυτοµατισµός των εντολών/της ενηµέρωσης πελάτη, αυτοµατισµός των λογιστηρίων). 
Σηµαντικές περικοπές του κόστους των λογιστηρίων είναι δυνατές µε τη λήψη διαφόρων µέτρων.  

Οι βασικές προϋποθέσεις για το PEACH σκιαγραφήθηκαν ως εξής. Το PEACH είναι ένα πανευρωπαϊκό 
πλαίσιο. Οι συµβατοί µε το PEACH φορείς παροχής υπηρεσιών πρέπει: 

- να προσφέρουν δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση σε οποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στην ΕΕ (ή 
στην καθορισµένη γεωγραφική περιοχή)· 

- να µεταχειρίζονται ισότιµα τις χώρες, υπό την έννοια ενός ευρωπαϊκού προσανατολισµού, δηλ. να 
ικανοποιούν τις πρακτικές της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

- να µπορούν να παραδίδουν εντολές πληρωµής σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί εντός της ΕΕ (ή 
στην καθορισµένη γεωγραφική περιοχή)· 
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- να συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του εσωτερικού κόστους των τραπεζών που έχει σχέση µε την 
επεξεργασία των πληρωµών των πελατών· 

- να είναι αυτοµατοποιηµένοι σε µεγάλο βαθµό, εύχρηστοι και να βασίζονται σε ευρέως αποδεκτά 
πρότυπα του κλάδου· 

- να σχεδιάζουν το προϊόν/την υπηρεσία τους κατά τρόπο που να επιτρέπει τη βαθµιαία ενοποίηση των 
τοπικών συναλλαγών· 

- να είναι έτοιµοι να επιτρέψουν την επεξεργασία πανευρωπαϊκών µέσων όπως ορίζονται από το EPC, 
δηλ. σε πρώτο στάδιο του CREDEURO και των πανευρωπαϊκών άµεσων χρεώσεων, και να 
λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωση µε τις σχετικές αποφάσεις του EPC ως προς 
αυτά τα µέσα· 

- να ενεργούν κατά τρόπο που να διασφαλίζει την πλήρη αυτοµατοποίηση της επεξεργασίας και του 
διακανονισµού των διατραπεζικών εντολών πληρωµής· 

- να επιτρέπουν το διακανονισµό µέσω των υφιστάµενων πανευρωπαϊκών συστηµάτων διακανονισµού. 

 

Απόφαση σχετικά µε το PEACH, 28 Ιανουαρίου 2003  

Κατά τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας του EPC στις 28 Ιανουαρίου 2003, το EPC πρότεινε ένα νέο 
µοντέλο για την εκκαθάριση πληρωµών µικρής αξίας σε ευρώ, ώστε να µειώσει το τρέχον κόστος και την 
πολυπλοκότητα των µεταφορών πιστώσεων εντός της ΕΕ και να δηµιουργήσει σταδιακά µια εγχώρια 
αγορά για την Ευρώπη. Αυτό το µοντέλο, το πανευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα εκκαθάρισης 
(PEACH), έλαβε υποστήριξη από τον τραπεζικό κλάδο ως το προτιµώµενο µοντέλο για τις µεταφορές 
πιστώσεων και χρεώσεων σύµφωνα µε τις συστάσεις της Λευκής Βίβλου µε τίτλο "Euroland: Our Single 
Payment Area". 

Σύµφωνα µε το EPC, το PEACH ορίζεται ως: "Μια επιχειρηµατική πλατφόρµα για την παροχή µέσων 
πληρωµής µικρής αξίας σε ευρώ και βασικών σχετιζόµενων υπηρεσιών, που δηµιουργείται από κανόνες 
διαχείρισης και πρακτικές πληρωµών και υποστηρίζεται από την απαραίτητη τεχνική πλατφόρµα." 

Το EPC λαµβάνει υπόψη ότι µεταξύ των διαθέσιµων επιλογών και πρωτοβουλιών, το σχέδιο STEP2 της 
EBA είναι το πιθανότερο να ικανοποιήσει µέχρι τον Ιούνιο του 2003 τις επιχειρηµατικές ανάγκες του 
κλάδου όσον αφορά τις µεταφορές πιστώσεων που εµπίπτουν στον Κανονισµό 2560/2001 της ΕΕ. Το 
EPC συνιστά οι προσπάθειες του κλάδου και των τραπεζών µεµονωµένα να επικεντρώνονται στην 
εφαρµογή του STEP2 και στην ταχύτερη δυνατή διασύνδεση και χρήση από το µεγαλύτερο δυνατό 
αριθµό χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, είτε λαµβάνουν είτε αποστέλλουν πληρωµές. 

Το EPC επικροτεί την αρχή ότι ο ανταγωνισµός θα πρέπει να λαµβάνει χώρα µεταξύ τραπεζών και 
ενδεχοµένως µεταξύ φορέων παροχής υπηρεσιών. Οι τράπεζες θα πρέπει να συνεργάζονται, ώστε να 
βρίσκουν τις καλύτερες υποδοµές και τον καλύτερο τρόπο πρόσβασης σε αυτές. Αναγνωρίζεται ότι είναι 
σηµαντικό να γίνεται διάκριση µεταξύ ζητηµάτων υποδοµής και ανταγωνισµού. Το PEACH είναι µία 
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οντότητα, µία υποδοµή αλλά όχι απαραίτητα ένα ενιαίο σύστηµα (έτσι, µακροπρόθεσµα, οι φορείς 
παροχής υπηρεσιών µπορεί να είναι περισσότεροι του ενός). 

 

Απόφαση σχετικά µε την ικανότητα λήψης, 4 Ιουνίου 2003 

Το EPC στην 4η συνεδρίαση της Ολοµέλειάς του ενέκρινε τις ακόλουθες αρχές για την ικανότητα λήψης 
εντός του πλαισίου για το PEACH:  

Το EPC δηλώνει ότι η συλλογική ευθύνη του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου σηµαίνει ότι κάθε εθνική 
τραπεζική κοινότητα εξασφαλίζει ότι όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη της µπορούν να 
είναι προσβάσιµα µέσω του PEACH, προκειµένου να εξασφαλιστεί ίση µεταχείριση εντός του SEPA. 

- Κάθε εθνική τραπεζική κοινότητα στην ΕΕ εξασφαλίζει ότι όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στην 
κοινότητα είναι προσβάσιµα µέσω του PEACH· 

- Όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε µια εθνική τραπεζική κοινότητα µπορούν να συµµετάσχουν 
άµεσα ή έµµεσα στο PEACH· 

- Κάθε άµεσος συµµετέχων µπορεί να ενεργεί ως σηµείο πρόσβασης για τη διαβίβαση µεταφορών 
πιστώσεων σε µη συµµετέχοντες· 

- Οι εθνικές τραπεζικές κοινότητες εξασφαλίζουν ότι οι ρυθµίσεις για το σηµείο πρόσβασης δεν 
παραβιάζουν την εθνική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού· 

- Κάθε εθνική τραπεζική κοινότητα θεσπίζει επιχειρηµατικές πρακτικές και διαδικασίες, προκειµένου 
να προασπίσει την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των εισερχόµενων µεταφορών πιστώσεων εντός 
της ΕΕ, ώστε να διατηρηθεί η δοµή χαµηλού κόστους/χαµηλών εσόδων των πληρωµών που πρόκειται 
να τεθούν σε επεξεργασία· 

- Το κόστος της "ικανότητας λήψης" θα βαρύνει την τραπεζική κοινότητα-λήπτη· κάθε κοινότητα είναι 
ελεύθερη να καθορίσει τους κανόνες και τις διαδικασίες της όσον αφορά τον επιµερισµό των εξόδων. 

Το EPC συµφωνεί να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, µέσω των ECSA και των εθνικών τραπεζικών 
ενώσεων, ώστε να διασφαλίσει ότι η ικανότητα λήψης όσον αφορά τη µεταφορά πιστώσεων θα τεθεί σε 
εφαρµογή το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003. 

 

Απόφαση σχετικά µε τις κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τη διαχείριση του PEACH, 
17 Σεπτεµβρίου 2003 

Κατόπιν σύστασης της Οµάδας Εργασίας για τις υποδοµές, το EPC συµφώνησε σε ένα σύνολο κριτηρίων 
διαχείρισης τα οποία έχουν σκοπό να παρέχουν σαφή καθοδήγηση σχετικά µε το ποια θα µπορούσε να 
είναι η βέλτιστη πρακτική για την ορθή διαχείριση των φορέων λειτουργίας PEACH εντός του PEACH. 
Τα επιλεχθέντα κριτήρια συµπληρώνουν τις κανονιστικές αρχές που εξέδωσαν οι φορείς επίβλεψης και 
εποπτείας των συστηµάτων πληρωµών: τις 10 θεµελιώδεις αρχές που εξέδωσε η Επιτροπή συστηµάτων 
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πληρωµών και διακανονισµού της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών οι οποίες αποτελούν µέρος των 
προτύπων επίβλεψης του Ευρωσυστήµατος.  

Το EPC επιβεβαιώνει την υποστήριξή του προς τις υψηλού επιπέδου αρχές διαχείρισης, όπως 
διατυπώθηκαν από την οµάδα εργασίας στην αναθεωρηµένη ενότητα "Formulation of best practice for 
governance of PEACH operators" της αρχικής έκθεσης της 9ης Ιανουαρίου 2003 µε τίτλο "Findings and 
Recommendations Report". Το EPC ορίζει σε αυτήν τις βασικές απαιτήσεις του κλάδου όσον αφορά τα 
ελάχιστα κριτήρια διαχείρισης που πρέπει να πληροί ο κάθε φορέας λειτουργίας του σχήµατος PEACH. 

Αυτά τα κριτήρια ορθής διαχείρισης είναι τα εξής: 

- µοντέλο κέρδους – εκφράζεται η προτίµηση για ένα µη κερδοσκοπικό µοντέλο· 

- συµµετοχή – οι συµµετέχοντες είναι µόνο µεµονωµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα· 

- ιδιοκτησία – η ιδιοκτησία και ο έλεγχος πρέπει να βρίσκονται στα χέρια των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων. Πρέπει να υπάρχει δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση στην ιδιοκτησία του σχήµατος. Οι αρχές 
ιδιοκτησίας πρέπει να είναι αποδεκτές στις αρχές ανταγωνισµού και τις ρυθµιστικές αρχές· 

- έλεγχος – πρέπει να εκπροσωπούνται τα συµφέροντα χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων όλων των 
κατηγοριών και µεγεθών· 

- διαχειριστική δοµή και εκπροσώπηση – κάθε τράπεζα ή όµιλος τραπεζών πρέπει να έχει την ευκαιρία 
συµµετοχής στη δοµή διαχείρισης και δίκαιης εκπροσώπησης. Το PEACH πρέπει να παρέχει ίση 
µεταχείριση στις χώρες. Πρέπει να θεσπιστούν διαφάνεια και σαφής καθορισµός των ευθυνών και 
υποχρεώσεων κάθε κατηγορίας χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, είτε πρόκειται για ιδιοκτήτες είτε για 
χρήστες του συστήµατος· 

- διαδικασία λήψης αποφάσεων – οι φορείς λειτουργίας PEACH πρέπει να διαθέτουν µια 
αποτελεσµατική, εύχρηστη, διαφανή και σαφή διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Πρέπει να τεθεί σε 
λειτουργία ένας µηχανισµός για τη λήψη και εφαρµογή αποφάσεων, καθώς και για την εξασφάλιση 
δέσµευσης εκ µέρους των συµµετεχόντων ότι θα τηρούν τους κανόνες. Οι ρυθµίσεις διαχείρισης 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες εκπροσωπούνται κατάλληλα στα όργανα 
λήψης αποφάσεων· 

- κριτήρια πρόσβασης – πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της δίκαιης και ανοικτής πρόσβασης. Πρέπει 
να θεσπιστούν αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια πρόσβασης· 

- µοντέλο τιµολόγησης – η τιµολόγηση πρέπει να είναι δίκαιη, διαφανής και χωρίς διακρίσεις. Η 
τιµολόγηση πρέπει να τηρεί τους κανόνες του ανταγωνισµού, να µην αποτελεί εµπόδιο στην πρόσβαση 
και να συµβάλλει στην οικονοµική βιωσιµότητα των φορέων λειτουργίας PEACH· 

- ανάληψη κινδύνου, έλεγχος και επίβλεψη, νοµική µορφή και κανόνες λειτουργίας – οι φορείς 
λειτουργίας PEACH πρέπει να αναλαµβάνουν µόνο ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνων και να διαθέτουν 
την κατάλληλη νοµική µορφή και λειτουργίες ελέγχου που να υποστηρίζουν τους στόχους του. Ως 
γενική αρχή, το PEACH πρέπει να παρέχει υπηρεσίες ωφέλειας στον κλάδο και να µην ανταγωνίζεται 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και χρήστες του σχήµατος· 
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- επίλυση διαφορών - πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή µηχανισµός για την επίλυση διαφορών. 

Το EPC αποφασίζει ότι µε βάση τις υψηλού επιπέδου αρχές διαχείρισης που διατυπώνονται παραπάνω, 
κάθε φορέας λειτουργίας PEACH πρέπει να µπορεί να διενεργεί δηµόσια αυτοαξιολόγηση σύµφωνα µε 
έναν κατάλογο σηµείων ελέγχου που ορίζει το EPC. Στο µέλλον, το EPC µπορεί να αποφασίσει ότι 
πρόσθετα µέτρα είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις αρχές διαχείρισης του 
PEACH. 

 

Απόφαση σχετικά µε τις κάρτες, 7 Μαρτίου 2003 

Στις 7 Μαρτίου 2003, το EPC ενέκρινε τις ακόλουθες συστάσεις, τις οποίες είχε διατυπώσει και 
αποδεχτεί οµόφωνα η Οµάδα Εργασίας για τις κάρτες: 

Σύσταση 1: 

Ο τραπεζικός κλάδος πρέπει να ενισχύσει τις ενέργειες για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
απάτης µέσω της ενεργής συνεργασίας µεταξύ τραπεζών, σχηµάτων καρτών, επιχειρήσεων λιανικής, του 
Ευρωσυστήµατος, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των αρχών επιβολής του νόµου, κυβερνήσεων και άλλων 
ενδιαφεροµένων. Θα καθοριστούν ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας (συµπεριλαµβανοµένου του 
µικροεπεξεργαστή EMV) και µια κοινή προσέγγιση για την αντιµετώπιση της απάτης, ενώ θα 
παρακολουθείται η εφαρµογή τους.  

Σύσταση 2: 

Τα εγχώρια και διεθνή σχήµατα καρτών πρέπει να παρουσιάζουν την τιµολόγησή τους στις τράπεζες-
µέλη κατά τρόπο διαφανή, απόλυτα συµβατό µε τους στόχους του SEPA, προκειµένου να γίνεται 
διάκριση µεταξύ των διαφόρων παρεχόµενων υπηρεσιών και να διευκολύνεται ο προγραµµατισµός των 
εργασιών των τραπεζών.  

Σύσταση 3: 

Τα εγχώρια και διεθνή σχήµατα καρτών πρέπει να ενθαρρύνονται να ολοκληρώνουν ταχύτατα τις 
τροποποιήσεις των κανόνων και διατάξεων τους, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε τράπεζα ή όµιλο 
τραπεζών να λειτουργεί εντός του SEPA.  

Σύσταση 4: 

Οι τράπεζες, ενώ επαναδιατυπώνουν την προτίµησή τους για αυτορρύθµιση όπως εκφράζεται στο όραµα, 
πρέπει να συνεργάζονται µε τα νοµοθετικά όργανα και τους φορείς ρύθµισης (συµπεριλαµβανοµένων του 
Ευρωσυστήµατος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για να αναγνωρίζουν και να καταργούν, όπου είναι 
αναγκαίο, νοµοθετικά ή/και κανονιστικά εµπόδια και διαφορές που αποτρέπουν την υλοποίηση του 
οράµατος του τραπεζικού κλάδου για τις πληρωµές µε κάρτες εντός του SEPA.  

Σύσταση 5: 

Οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίζουν συλλογικά ότι, µε την αποτελεσµατική συµβολή τους, επιτυγχάνουν 
υψηλότερα επίπεδα τεχνικής τυποποίησης που υποστηρίζουν πλήρως τους επιχειρηµατικούς στόχους 
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τους, όπως ορίζονται στη δήλωση για το όραµα. Αυτή η προσπάθεια θα αναληφθεί στο πλαίσιο των 
υφισταµένων οργανισµών τυποποίησης (συµπεριλαµβανοµένων των σχηµάτων καρτών).  

Σύσταση 6: 

Οι τράπεζες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αναλαµβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους ως συµµετέχοντες σε 
εγχώρια και διεθνή σχήµατα καρτών ανά πάσα στιγµή, προκειµένου να υλοποιηθεί το συµφωνηθέν 
όραµα.  

Σύσταση 7: 

Ο τραπεζικός κλάδος και το Ευρωσύστηµα πρέπει από κοινού να καθορίσουν µια ενοποιηµένη 
διαδικασία συλλογής και διανοµής στατιστικών στοιχείων υψηλού επιπέδου που να παρέχει έγκαιρη 
εικόνα της εξέλιξης της αγοράς εντός του SEPA, προκειµένου να στηριχθεί αποτελεσµατικά η εφαρµογή 
του οράµατος του κλάδου. Θα εφαρµοστεί από την ΕΚΤ (και θα προαγάγει τη διαδικασία που 
χρησιµοποιείται σήµερα για την παραγωγή των στατιστικών στοιχείων του Μπλε Βιβλίου (Blue Book)). 
Όσο το δυνατόν περισσότερο, θα χρησιµοποιούνται οι υφιστάµενες πηγές δεδοµένων, οι νέες δοµές και 
το κόστος θα ελαχιστοποιηθούν και θα συµµετέχουν τα σχήµατα καρτών. Η εφαρµογή και η διαχείριση 
αυτής της διαδικασίας συλλογής και διανοµής στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να πραγµατοποιούνται 
κατά τρόπο ώστε να τηρούνται πλήρως οι κανόνες περί προστασίας των στοιχείων και οι αρχές 
επαγγελµατικού απορρήτου.  

Σύσταση 8: 

Ο τραπεζικός κλάδος πρέπει να καθιερώσει την Οµάδα Εργασίας για τις κάρτες ως το όργανο υπό την 
αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών (σε συντονισµό µε τα κατάλληλα τραπεζικά όργανα και 
σχήµατα) µε τη συγκεκριµένη αποστολή να υποβάλλει τακτικές, τουλάχιστον ετήσιες, εκθέσεις στο EPC 
σχετικά µε την εξέλιξη των παραπάνω συστάσεων, µε προτάσεις για την ανάληψη δράσης και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, να διοργανώνει συζητήσεις σχετικά µε νέα ζητήµατα και να διατυπώνει πρόσθετες 
συστάσεις. Η Οµάδα Εργασίας του EPC για τις κάρτες θα συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται για την 
επίτευξη αυτών των στόχων και επίσης θα εξασφαλίζει τη συνεχή επικοινωνία µε τις αρµόδιες αρχές 
µέσω των υφιστάµενων δοµών, όπως απαιτείται.  
 

Απόφαση σχετικά µε την πρόληψη και την καταπολέµηση της απάτης µε κάρτες στην Ευρώπη, 
10 ∆εκεµβρίου 2003  

Κατόπιν σύστασης της Οµάδας Εργασίας για τις κάρτες, η Ολοµέλεια του EPC κατέληξε στα εξής 
συµπεράσµατα: 

1. Η Ολοµέλεια του EPC εξέφρασε ρητά την υποστήριξή της στις θέσεις που παρουσίασε η Οµάδα 
Εργασίας, συγκεκριµένα: 

 η απάτη µε κάρτες, και ιδίως η διασυνοριακή απάτη µε κάρτες εντός της Ευρώπης, είναι δαπανηρή για 
τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και κατά συνέπεια για τους πελάτες του· 
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 η εξέλιξη και η παρατεταµένη διάρκεια της απάτης µε κάρτες καταστρέφει την εικόνα του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού κλάδου και µπορεί να επιβραδύνει την αποδοχή από το κοινό των ηλεκτρονικών µέσων 
πληρωµής· 

 ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος, µέσω των σχηµάτων καρτών, διαθέτει ήδη µακρά εµπειρία στην 
πρόληψη της απάτης µε κάρτες, αλλά θα πρέπει ακόµη να εκµεταλλευθεί όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις ευκαιρίες να µοιραστεί τις γνώσεις σε αυτό τον τοµέα· 

 στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ράσης για την καταπολέµηση της απάτης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συγκρότησε οµάδα επικοινωνίας που εκπροσωπεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (την Οµάδα 
Εµπειρογνωµόνων σε θέµατα πρόληψης της απάτης) και δηµιούργησε έναν δικτυακό τόπο για την 
πρόληψη της απάτης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση µε πληροφορίες σχετικά µε πρωτοβουλίες 
και συνδέσεις προς όλες τις σχετικές οργανώσεις·12 

 η ανοµοιόµορφη εφαρµογή των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των δεδοµένων εξακολουθεί 
να δηµιουργεί µεγάλη ανησυχία στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο στον αγώνα καταπολέµησης της 
απάτης.  

Η µετάπτωση στο πρότυπο EMV θα ολοκληρωθεί στην Ευρώπη το συντοµότερο δυνατόν, όπως 
προβλέπει η απόφαση του EPC (Resolution EPC-0262 της 4ης Ιουνίου 2003), και η µεταβολή της 
υπαιτιότητας του EMV θα λάβει χώρα, όπως έχει προγραµµατιστεί, την 1η Ιανουαρίου 2005. 

2. Η Ολοµέλεια του EPC ανέθεσε στην Οµάδα Εργασίας για τις κάρτες τα εξής καθήκοντα: 

- να µελετήσει (από την προοπτική της δοµής, της διαχείρισης, της νοµικής µορφής, καθώς και της 
σχέσης κόστους/ωφέλειας) κατά πόσο είναι δυνατό και σκόπιµο να δηµιουργηθεί µια ευρωπαϊκή βάση 
δεδοµένων κατά της απάτης η οποία θα φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο αξιόπιστου τρίτου µέρους 
(όπως της ΕΚΤ), και η οποία θα συγκεντρώνει στοιχεία από όλα τα σχήµατα και τους φορείς 
λειτουργίας καρτών, και να υποβάλει σύσταση στην προσεχή Ολοµέλεια του EPC· 

- να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τις υπάρχουσες λύσεις και αφού λάβει υπόψη την 
πρόσφατη πρόοδο στον τοµέα της πρόληψης της απάτης µε κάρτες (έλεγχος µέσω 
µικροεπεξεργαστή/PIN, CV2…), να εδραιώσει τα πρότυπα και τις διαδικασίες ασφάλειας που θα 
πρέπει να προωθήσει συλλογικά ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος, συµπεριλαµβανοµένων των 
σχηµάτων καρτών, και οι βασικοί ενδιαφερόµενοι· 

- να ενισχύσει τη συµµετοχή του EPC στην Οµάδα Εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 
θέµατα πρόληψης της απάτης (µε έµφαση αρχικά στην οικοδόµηση σχέσεων µε συνδέσµους των 
φορέων επιβολής του νόµου σε ολόκληρη την ΕΕ) µε τη συγκρότηση µιας "συµβουλευτικής οµάδας" 
(η οποία θα περιλαµβάνει εκπροσώπους της Οµάδας Εργασίας για τις κάρτες) που θα προετοιµάζει τις 
αποφάσεις της οµάδας εµπειρογνωµόνων και θα παρέχει κατευθυντήριες γραµµές για το έργο της, σε 
συνεργασία µε τους άλλους ενδιαφεροµένους· 

                                                      
12 http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/fraud/index_en.htm#2001_2003  
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- να προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει στον δικτυακό της τόπο για την πρόληψη της 
απάτης ενότητα αφιερωµένη στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εντός του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
κλάδου (µε περιορισµένη πρόσβαση). 

 

Απόφαση σχετικά µε τις βασικές λειτουργίες των εθνικών κεντρικών τραπεζών όσον αφορά τα 
µετρητά, 14 Οκτωβρίου 2003 

Κατόπιν σύστασης της Οµάδας Εργασίας για τα µετρητά, η Ολοµέλεια του EPC ενέκρινε, κατά τη 
συνεδρίασή της στις 10 ∆εκεµβρίου 2003, απόφαση για τον καθορισµό των βασικών αρµοδιοτήτων των 
εθνικών κεντρικών τραπεζών όσον αφορά τα µετρητά.  

1. Το EPC εξέφρασε ρητά την υποστήριξή του στις θέσεις που παρουσίασε η Οµάδα Εργασίας για τα 
µετρητά. 

2. Το EPC ανάθεσε στην Οµάδα Εργασίας για τα µετρητά την εντολή να ξεκινήσει διάλογο µε την 
ΕΚΤ προκειµένου:  

α) να καθορίσει τις βασικές αρµοδιότητες των εθνικών κεντρικών τραπεζών µε βάση τις 
κατευθυντήριες αρχές και παραµέτρους που περιγράφονται στις συστάσεις παρακάτω· 

β) να επιδιώξει τη δέσµευση εκ µέρους της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών ότι θα 
εξασφαλίσουν τη συνέχεια των αρµοδιοτήτων, των υπηρεσιών και των λειτουργικών 
συνθηκών τους όσον αφορά τα µετρητά (κάθε σηµαντική τροποποίηση που θα έχει αντίκτυπο 
στην περίοδο απόσβεσης και ανάκτησης κόστους σχετικά µε την κάθε επένδυση θα 
αντανακλάται στις προτάσεις του κλάδου για ζητήµατα τιµολόγησης)· 

γ) να καθιερώσει επίσηµες διαδικασίες µέσω των οποίων οι τράπεζες σε εθνικό επίπεδο να 
µπορούν πραγµατικά να συµµετέχουν στα µέρη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των 
εθνικών κεντρικών τραπεζών που αφορούν τα µετρητά, µε στόχο τη δηµιουργία πραγµατικών 
µορφών εταιρικής σχέσης. 

 

Το EPC συµφώνησε στις ακόλουθες συστάσεις: 

Σύσταση 1: 

Αναγνωρίζοντας ότι οι στρατηγικές για τα µετρητά και τις κάρτες αλληλοσυνδέονται, οι τράπεζες πρέπει 
να αναπτύξουν κοινές στρατηγικές για τις κάρτες και τα µετρητά, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης 
στρατηγικών για τη µείωση του κόστους που αφορούν τις διαδικασίες και τα προϊόντα µετρητών, οι 
οποίες θα εξετάζουν τη µείωση των µετρητών που διαχειρίζονται. Για την εφαρµογή των παραπάνω, 
κάθε αγορά θα πρέπει να υποχρεούται να θέσει σε εφαρµογή σχέδιο για τη µείωση των µετρητών που 
διαχειρίζεται. Για τα υπόλοιπα µετρητά, ο κλάδος θα επιδιώξει να εφαρµόσει λύσεις αποδοτικές ως προς 
το κόστος.  

Το Ευρωσύστηµα πρέπει να συµφωνήσει και να εφαρµόσει µια µακροπρόθεσµη πολιτική για τα µετρητά 
η οποία συµβιβάζει πλήρως τους µακροοικονοµικούς νοµισµατικούς στόχους και τους στόχους που 
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αποβλέπουν στο "κοινό καλό" αφενός µε τις λειτουργικές ανάγκες αφετέρου, από την οπτική γωνία των 
εθνικών κεντρικών τραπεζών και του ίδιου του τραπεζικού κλάδου. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει πάντα 
να λαµβάνει υπόψη το µερίδιο που αντιπροσωπεύουν τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα στα µετρητά. 

Κατόπιν διαδικασίας ευρείας διαβούλευσης, αυτή η µακροπρόθεσµη πολιτική θα πρέπει να περικλείει 
όλους τους παράγοντες στην οικονοµία και να αποβλέπει στη διασφάλιση συνολικής συνέπειας όσον 
αφορά τα µετρητά (π.χ. καθορισµός κατευθυντήριων γραµµών βέλτιστης πρακτικής για τις κρατικές 
εκταµιεύσεις, αποφυγή ενεργειών διατάραξης, για παράδειγµα, από τις εφοριακές αρχές, συµπλήρωση µε 
τους στόχους της πολιτικής κατά του ξεπλύµατος χρηµάτων…).  

Αυτή η µακροπρόθεσµη πολιτική θα συµπεριλαµβάνει και µετρήσιµους στόχους όσον αφορά τα µετρητά 
σε κυκλοφορία και τις µέγιστες εκταµιεύσεις εκ µέρους του τραπεζικού κλάδου (πιθανώς µε βάση αρχικά 
"περιθώρια" εντός των οποίων οι εθνικές οικονοµίες θα κληθούν να συγκλίνουν µε την πάροδο του 
χρόνου).  

Σύσταση 2: 

Συλλογικά (φυσικά τηρώντας πλήρως τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού) και µεµονωµένα, οι τράπεζες θα 
διαµορφώσουν και θα εφαρµόσουν πολιτικές και προγράµµατα που θα επιτρέπουν στους πελάτες, τόσο 
σε επιχειρήσεις λιανικής όσο και σε καταναλωτές, να πραγµατοποιούν πιο συνειδητές επιλογές σχετικά 
µε τα µέσα πληρωµής που αποδέχονται και χρησιµοποιούν. Αυτά τα προγράµµατα πρέπει να 
περιλαµβάνουν, χωρίς όµως να περιορίζονται σε αυτά, την επιµόρφωση των επιχειρήσεων λιανικής και 
των καταναλωτών και την προώθηση µέσων πληρωµής πλην των µετρητών (όπως κάρτες πληρωµών, 
ηλεκτρονικά πορτοφόλια και πληρωµές µέσω κινητού τηλεφώνου). Οι σχετικές εργασίες θα 
συντονίζονται µε τις εργασίες της Οµάδας Εργασίας του EPC για τα µετρητά. 

Σύσταση 3: 

Ο τραπεζικός κλάδος πρέπει να καθιερώσει, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών, 
την Οµάδα Εργασίας για τα µετρητά ως το όργανο που αναλαµβάνει τη συγκεκριµένη αποστολή –σε 
συντονισµό µε τα κατάλληλα εθνικά τραπεζικά όργανα– α) να επιβλέπει την εφαρµογή των παραπάνω 
συστάσεων, β) να ενοποιεί την πληροφόρηση σχετικά µε τις εξελίξεις σε θέµατα πολιτικής, τεχνολογίας, 
νοµικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορούν τα µετρητά και τη διαχείριση µετρητών, γ) να ενεργεί 
ως καταλύτης και συντονιστής σε θέµατα τυποποίησης, και δ) να υποβάλλει τακτικές, και τουλάχιστον 
ετήσιες, εκθέσεις στο EPC µε προτάσεις για την ανάληψη δράσης. Αυτό το όργανο θα εξασφαλίζει 
επίσης την αδιάλειπτη επικοινωνία µε τις αρχές, όπως απαιτείται. 

Σύσταση 4: 

Για να αντιµετωπιστεί το διαρθρωτικό κόστος, να γίνει η διαχείριση όσο το δυνατόν ασφαλέστερη και να 
βελτιωθεί η ποιότητα, ο τραπεζικός κλάδος πρέπει συλλογικά να αναπτύξει διαδικασίες, µέσα και 
µηχανισµούς ελέγχου που να καθιστούν δυνατή την αποτελεσµατική τυποποίηση σε όλη την Ευρώπη των 
απαιτήσεων για εξοπλισµό –υλικό και λογισµικό– που χρησιµοποιείται για τη στήριξη των υπηρεσιών 
ταµειακών συναλλαγών (π.χ. ΑΤΜ, µηχανήµατα ανακύκλωσης µετρητών, µηχανήµατα καταµέτρησης 
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µετρητών...). Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι διαδικασίες τυποποίησης και πιστοποίησης ποιότητας θα 
πραγµατοποιούνται σε συνεννόηση µε το Ευρωσύστηµα. 

Σύσταση 5: 

Οι τράπεζες µεµονωµένα έχουν την ευθύνη να προκαλούν βελτιώσεις σε επίπεδο κλάδου: και εδώ 
εφαρµόζεται η αρχή του "δικτύου". Ο τραπεζικός κλάδος διαµορφώνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο µια σειρά 
βέλτιστων πρακτικών (τηρώντας πλήρως την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού) που 
θα καθοδηγούν τις µεµονωµένες τράπεζες, σε συνεργασία µε άλλους ενδιαφεροµένους, στη βελτίωση 
των συναλλαγών σε µετρητά, επιτρέποντάς τους έτσι να µειώνουν τη βάση του κόστους παρέχοντας 
ταυτόχρονα επαρκείς υπηρεσίες στους πελάτες τους. Φυσικά, οι µεµονωµένες τράπεζες θα διατηρήσουν 
πλήρη αρµοδιότητα στην εφαρµογή και την τιµολόγηση υπηρεσιών για µετρητά στους πελάτες τους.  

Σύσταση 6: 

Ο τραπεζικός κλάδος και το Ευρωσύστηµα πρέπει να ασχοληθούν µε την αξιολόγηση των 
πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της καθιέρωσης µιας πανευρωπαϊκής υποδοµής χονδρικής για 
τη διαχείριση µετρητών στον Ενιαίο Χώρο Πληρωµών σε Ευρώ µε βάση την έννοια που περιγράφεται 
στο κεφάλαιο 3.3. Η άποψη ότι, επί του παρόντος, ο τραπεζικός κλάδος υποστηρίζει ένα πολύ σηµαντικό 
µέρος του συνολικού κόστους των µετρητών στο επίπεδο της οικονοµίας προσδίδει µια σηµαντική 
διάσταση σε αυτή την αναγκαία συζήτηση.  

Σύσταση 7: 

Προκειµένου να υποστηρίξει αποτελεσµατικά την εφαρµογή αυτής της µακροπρόθεσµης πολιτικής και 
να βοηθήσει τον τραπεζικό κλάδο να λαµβάνει έγκαιρες και συνειδητές αποφάσεις, το Ευρωσύστηµα 
πρέπει να επιχειρήσει να καθορίσει και να εφαρµόσει µια διαδικασία συλλογής και διανοµής στατιστικών 
στοιχείων που να παρέχει πληροφορίες σε (σχεδόν) πραγµατικό χρόνο σχετικά µε την εξέλιξη της 
αγοράς. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες για την παραχάραξη του ευρώ. Τα 
βασικά µεγέθη και η συχνότητα της δηµοσίευσης πρέπει να συµφωνηθούν µε τον τραπεζικό κλάδο. 

Σύσταση 8: 

Το Ευρωσύστηµα θα επιδιώξει, όπως απαιτείται, συµφωνία µε τους ενδιαφεροµένους σχετικά µε τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη θέσπιση νοµοθετικών και κανονιστικών αλλαγών, επίσης όσον 
αφορά π.χ. ζητήµατα µεταφοράς, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η παραπάνω στρατηγική µπορεί να 
εφαρµοστεί αποτελεσµατικά. Η κατευθυντήρια αρχή, από αυτή την άποψη, πρέπει να είναι η 
"εναρµόνιση" που σέβεται την αρχή της επικουρικότητας αλλά εξασφαλίζει ταυτόχρονα ίσους όρους 
ανταγωνισµού για τις τράπεζες. 

Σύσταση 9: 

Το Ευρωσύστηµα θα εναρµονίσει τις συνθήκες λειτουργίας του για τα µετρητά (δηλ. τραπεζογραµµάτια 
και κέρµατα). Αυτό περιλαµβάνει την επαναδιατύπωση της βασικής αρµοδιότητας των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών στη διανοµή των µετρητών (επιτρέποντάς τους να εξακολουθούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας όπως κρίνουν απαραίτητο).  
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Ως θέµα προτεραιότητας, το Ευρωσύστηµα, σε συνεργασία µε τον τραπεζικό κλάδο, θα αναγνωρίσει και 
καταργήσει τα εµπόδια που παρακωλύουν σήµερα την παροχή υπηρεσιών ταµειακών συναλλαγών 
διασυνοριακά. 
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Απόφαση σχετικά µε τη διευκόλυνση των διασυνοριακών µεταφορών µετρητών στη ζώνη του 
ευρώ, 10 ∆εκεµβρίου 2003  

Κατόπιν διαβούλευσης µε την Οµάδα Εργασίας για τα µετρητά, το EPC ενέκρινε στη συνεδρίαση της 
Ολοµέλειάς του στις 10 ∆εκεµβρίου 2003 τις ακόλουθες συστάσεις: 

- Η εναρµόνιση των εθνικών νόµων και κανονισµών µπορεί να αποτελέσει µακρόχρονη διαδικασία. 
Πρέπει να καθοριστούν ειδική άδεια και κανόνες για τη "διασυνοριακή µεταφορά", µε την 
προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούν άσκοπα έξοδα σε σύγκριση µε τις συνθήκες που επικρατούν 
σήµερα σε εθνικό επίπεδο και θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συµβατοί µε τους εθνικούς 
νόµους και κανονισµούς. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά νοµοθετικά όργανα θα είναι 
διατεθειµένα να προσαρµόσουν δεόντως τους νόµους και τους κανονισµούς τους. 

- Συγκεκριµένα, πρέπει να καθοριστούν εναρµονισµένοι κανόνες για την αποδοχή και χρήση "έξυπνων 
κουτιών" (smart boxes) και να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των βασικών παραγόντων στον τοµέα 
αυτό (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατασκευαστές, αρχές επιβολής του νόµου). 

- Πρέπει να αναπτυχθεί σχέδιο εκτάκτου ανάγκης ("ελάχιστη υπηρεσία µεταφοράς µετρητών"), 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των υπηρεσιών στα κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας σε 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 

 

Απόφαση σχετικά µε τη χρήση εναλλακτικών τρόπων πληρωµής αντί των διασυνοριακών 
επιταγών, 10 ∆εκεµβρίου 2003 

Κατόπιν διαβούλευσης µε την Οµάδα ∆ράσης για τις επιταγές, το EPC εξέδωσε τις ακόλουθες 
συστάσεις:  

- Οι τράπεζες πρέπει να ενθαρρύνουν τους δικαιούχους να αποδέχονται εναλλακτικά µέσα πληρωµής 
αντί των διασυνοριακών επιταγών, βάσει κατάλληλης πολιτικής πωλήσεων στην οποία θα 
ενσωµατώνεται η πραγµατική αξία που παρέχεται στους πελάτες. 

- Οι τράπεζες πρέπει να προάγουν περαιτέρω τα υφιστάµενα ή µελλοντικά εναλλακτικά µέσα 
πληρωµής, σύµφωνα µε το συµφέρον των πελατών στις διασυνοριακές πληρωµές. 

- Ο τραπεζικός κλάδος πρέπει να επιδιώκει ενεργά την κατάργηση των εµποδίων που υπάρχουν σε 
εθνικό επίπεδο. Ο τραπεζικός κλάδος πρέπει επίσης να προσπαθήσει να αποφύγει την εµφάνιση 
εµποδίων στο µέλλον. 

 57



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 

 
ACH  Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα εκκαθάρισης 
ATM  Αυτόµατη Ταµειολογιστική Μηχανή 
BBAN  Βασικός αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (IBAN –  
  κωδικός χώρας και ψηφία ελέγχου) 
BIC  Κωδικός αναγνώρισης τράπεζας 
Credeuro   Βασική υπηρεσία διασυνοριακής µεταφοράς πιστώσεων για πληρωµές έως και 

12.500 ευρώ 
CV2  Κωδικός ασφάλειας κάρτας (οπτικό κρυπτόγραµµα για την εξακρίβωση  
  και την επικύρωση των στοιχείων του πελάτη) 
EACT  Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρικών ∆ιαχειριστών ∆ιαθεσίµων 
EBA  Τραπεζική Ένωση για το Ευρώ 
ECBS  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων 
EFT-POS Ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων στο σηµείο πώλησης 
ΕθνΚΤ  Εθνική κεντρική τράπεζα 
ΕΚΤ  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  
EMV  Europay International, MasterCard International, Visa International 
ΕΟΧ  Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (Ευρωπαϊκή Ένωση συν την Ισλανδία, το 

Λίχτενσταιν και τη Νορβηγία) 
EPC  Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών 
EΣΚΤ  Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 
IBAN   ∆ιεθνής αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (BBAN + κωδικός χώρας και  
   ψηφία ελέγχου) 
ICP  ∆ιατραπεζική σύµβαση για τις πληρωµές (σύµβαση για τις διατραπεζικές χρεώσεις) 
MT 103+  Μορφή 103+ µηνύµατος SWIFT  
NGC  Επιτροπή για την υποβολή προτάσεων και τη διαχείριση (του EPC) 
OITS  Οµάδα υποστήριξης για τα πρότυπα, την τεχνολογία, τις υποδοµές και τη 

λειτουργία (του EPC) 
ΟΝΕ  Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 
PEACH  Πανευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα εκκαθάρισης 
PEDD  Πανευρωπαϊκή άµεση χρέωση 
PIN  Προσωπικός αριθµός αναγνώρισης 
SEPA  Ενιαίος χώρος πληρωµών σε ευρώ 
SHARE  Επιλογή διατραπεζικής χρέωσης εξόδων σύµφωνα µε την οποία ο εντολέας 

καταβάλει τα έξοδα της τράπεζας-αποστολέα και ο δικαιούχος τα έξοδα της 
λαµβάνουσας τράπεζας 
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STEP2  Λύση πανευρωπαϊκού αυτοµατοποιηµένου συστήµατος εκκαθάρισης για την 
επεξεργασία µαζικών πληρωµών 

STP  Αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 
SWIFT  Εταιρεία για τη Παγκόσµια ∆ιατραπεζική Χρηµατοοικονοµική Τηλεπικοινωνία 
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