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 Πρόλογος 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ρψξν πιεξσκψλ 

είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Υψξνπ Πιεξσκψλ ζε Δπξψ (ή SEPA). Με ηε 

δεκηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο θαζψο θαη ηελ εγθαζίδξπζε 

ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο νη δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο πξνζέιαβαλ κία ππφζηαζε 

απηφλνκε, έηζη ψζηε πνιινί λα ζεσξνχλ πσο «ζα κπνξνχζε λα γίλεη ιφγνο γηα κία 

πέμπτη ειεπζεξία ηεο Έλσζεο, ηελ ειεπζεξία πιεξσκψλ»
1
. Απφ ηελ παξαπάλσ 

πξφηαζε γίλεηαη αληηιεπηφ πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη πιεξσκέο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηηο Έλσζεο.  

Οη ζπλέπεηεο απηψλ ησλ ξηδηθψλ αιιαγψλ είλαη αθφκε πην ξαγδαίεο. Ο ΔΥΠΔ 

πεξηιακβάλεη 34 ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Χο εθ 

ηνχηνπ επεξεάδεη ηηο δσέο πάλσ απφ 500 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ελψ πεξηιακβάλεη 

πνιιά δηζεθαηνκκχξηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Μέζσ ηνπ ΔΥΠΔ ε αγνξά 

επεθηείλεηαη ελψ ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κπνξεί πιένλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

νιφθιεξε ηελ επξσπατθή επηθξάηεηα.  

Φπζηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ ζηφρσλ ηφζν ε  Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή φζν θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, καδί κε ηνπο ζπλνκνζέηεο ηεο 

Έλσζεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο ΔΔ, εξγάζηεθαλ εληαηηθά 

κε ηελ πηνζέηεζε λνκνζεηεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ νξγάλσλ 

(Δπξσπατθφ πκβνχιην Πιεξσκψλ).  

Έηζη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαιχπηεηαη φιν ην λνκνζεηηθφ έξγν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε ηνλ ΔΥΠΔ. Αθφκε αλαιχνληαη νη ζηφρνη ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ θαζψο θαη ηα πξφηππα, ζηα νπνία βαζίδεηαη νιφθιεξε ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εληαίνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ (κεηαθνξέο πηζηψζεσλ, άκεζεο ρξεψζεηο, πιεξσκέο 

κέζσ θάξηαο). Παξάιιεια παξαηίζεληαη θαη ηα εξγαιεία IBAN θαη BIC, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηνπνίεζε ινγαξηαζκψλ ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα SEPA ελψ, 

ηέινο, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ έρεη πξνβιέςεη ε Δπηηξνπή ψζηε ε κεηάβαζε 

ζηνλ ΔΥΠΔ απφ ηα θξάηε κέιε λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ νκαιφηεξα. 
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 Πλιάκοσ, Δ. Αςτζρθσ, Το Δίκαιο τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ: Θεςμικό και Ουςιαςτικό Δίκαιο, Ακινα: 

Νομικι Βιβλιοκικθ, 2012, ς.449 



Εισαγωγή στον SEPA 
 

Σν 1999 ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνθάζηζαλ λα πξνρσξήζνπλ έλα 

βήκα παξαπέξα φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία εκβάζπλζεο εηζάγνληαο ζηα θξάηε κέιε 

γηα πξψηε θνξά κία εληαία λνκηζκαηηθή κνλάδα, ην επξψ. Με απηή ηνπο ηελ ελέξγεηα 

ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έθαλαλ έλα απνθαζηζηηθφ βήκα πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

ελνπνίεζε. Φπζηθή απφξξνηα ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο ηεο Δπξψπεο ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ, φπνπ ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ζα 

κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ ρξεκαηηθά πνζά θαη λα εθηεινχλ πιεξσκέο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη ελέξγεηεο πξαγκαηνπνηνχληαλ εγρψξηα. 

Σν φξακα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ μεθίλεζε απφ ηε 

ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλα
2
, ηνλ Μάξηην 2000, κε ηελ νπνία νη ηφηε εγέηεο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δεζκεχνληαλ λα πξνάγνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο ΔΔ θαη λα ηελ θαηαζηήζνπλ σο ηελ αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία 

ηνπ θφζκνπ έσο ην 2010. Δπίζεο σο έλα κέηξν δηεπθφιπλζεο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ θαζψο θαη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, σο έλα θπζηθφ επφκελν ηεο 

λνκηζκαηηθήο ελνπνίεζεο απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Υψξνπ 

Πιεξσκψλ ζε Δπξψ (ΔΥΠΔ).  

Σν 2001 κε ηνλ Καλνληζκφ 2560/2001
3
 ηεο 19

εο
 Γεθεκβξίνπ έγηλε έλα αθφκε βήκα 

πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΥΠΔ. πγθεθξηκέλα ν Καλνληζκφο αλαθεξφηαλ ζηηο 

δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο ζε επξψ θαζψο θαη ζην θφζηνο κεηαθνξάο ρξεκάησλ (κε 

κεηαθνξά πηζηψζεσλ ή θάξηα πιεξσκψλ) ην νπνίν απφ ηε ζηηγκή απηή ζα παξέκελε 

ην ίδην κε απηφ ησλ εγρψξησλ κεηαθνξψλ ρξεκάησλ.  

Σν επφκελν έηνο, 2002, θαη κεηά απφ δήισζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

(ΔΚΣ) γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ΔΥΠΔ θαζψο ρσξίο απηφλ ε λνκηζκαηηθή 

ελνπνίεζε κέλεη αλνινθιήξσηε, ε επξσπατθή ηξαπεδηθή θνηλφηεηα
4
 απνθάζηζε λα 

ηδξχζεη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Πιεξσκψλ
5
 (ΔΠ) ψζηε λα ιακβάλεη απηφ 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

                                                 
2
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3
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρικ. 2560/2001  
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εγρεηξήκαηνο. Πξάγκαηη ηνλ Μάην ηνπ 2002 ην ΔΠ εμέδσζε κία Λεπθή Βίβιν
6
 

ζρεηηθά κε ηνλ νξακαηηζκφ θαη ηε δηάζηαζε ελφο εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ. 

ηηο 26 Ηνπλίνπ 2003 ε ΔΚΣ εμέδσζε έθζεζε κε ηίηιν «Πξνο έλα Δληαίν Υψξν Δπξσ-

Πιεξσκψλ»
7
 ελψ ηξία ρξφληα αξγφηεξα ζηηο 04 Μαΐνπ 2006 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαη  Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θάλνπλ Κνηλή Γήισζε
8
 κε ηελ νπνία νκνινγνχλ 

ζε θνηλή ζπλεξγαζία θαη ελζαξξχλνπλ ηελ επξσπατθή ηξαπεδηθή θνηλφηεηα θαζψο 

θαη ηνπο άιινπο ελδηαθεξφκελνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο 

πξνυπνζέζεηο νχησο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ΔΥΠΔ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο κέρξη θαη ην 2006 δελ είρε 

παξαηεξεζεί θακία πξνζπάζεηα ζεζκνζέηεζεο ηνπ Δληαίνπ Υψξνπ Πιεξσκψλ ζε 

Δπξψ, εθηφο θπζηθά απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πιεξσκψλ 

ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ ρψξνπ απηνχ. Σν κφλν 

πνπ ήηαλ μεθάζαξν ήηαλ νη πξνζέζεηο φρη κφλν ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αιιά θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, ηα νπνία κέζα απφ θνηλέο δειψζεηο θαη 

εθζέζεηο παξφηξπλαλ ηελ πξνζπάζεηα απηή. Έηζη είλαη κεγάιε επηηπρία γηα ηελ 

Έλσζε θη έλα ελζαξξπληηθφ βήκα γηα ηνλ ΔΥΠΔ φηαλ ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2007 

ςεθίδεηαη ε Οδεγία 2007/64/ΔΚ (Οδεγία SEPA). Ζ Οδεγία απηή ήξζε λα δηνξζψζεη 

ηηο αλεπάξθεηεο ηηο νπνίεο εκθάληζαλ ηφζν ε Οδεγία 97/5/ΔΚ γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο 

κεηαθνξέο πηζηψζεσλ θαη ε χζηαζε 97/489/ΔΚ γηα ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιεξσκήο φζν θαη ν Καλνληζκφο 2560/2001 γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο 

πιεξσκέο ζε επξψ. Κχξην κέιεκα ηφζν ηεο Δπηηξνπήο φζν θαη ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ ΔΠ 

ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν «νη θαηαλαισηέο θαη νη 

επηρεηξήζεηο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεμάγνπλ δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο κε ηελ 

ίδηα επθνιία, αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα φπσο θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά»
9
. 

Σν 2008 κπνξεί λα παξαηεξεζεί κία αθφκε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ ΔΥΠΔ θαζψο 

κε ηε ζεηξά ηνπο ηίζεληαη ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έηζη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2008 

ην ΔΠ έζεζε ην πιαίζην πιεξσκψλ κε θάξηα ζηνλ ΔΥΠΔ ελψ ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ 

                                                 
6
 «Euroland: Our Single Payment Area» 

7
 Towards a Single Euro Payments Area – Progress Report 

   http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/singleeuropaymentsarea200306en.pdf  
8
 4 May 2006 - Single Euro Payments Area: Joint statement from the European Commission and the  

   European Central Bank - http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.en.html  
9
 Ηαχαροφλα Ν. Ηαφείρα, (2008) Η πιςτωτική κάρτα ωσ μέςο ηλεκτρονικών ςυναλλαγών, 

Διπλωματικι Εργαςία, Πάντειο Πανεπιςτιμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτθμών, ς. 40 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/singleeuropaymentsarea200306en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.en.html


κήλα (28 Ηαλνπαξίνπ 2008) εγθαηληάζηεθε ν κεραληζκφο πιεξσκψλ ηνπ ΔΥΠΔ γηα ηε 

κεηαθνξά πηζηψζεσλ (credit transfer). Σνλ επφκελν ρξφλν θαη κεηά απφ ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2009 κε ηίηιν «Οινθιήξσζε ηνπ 

ΔΥΠΔ: ράξηεο πνξείαο γηα ηελ πεξίνδν 2009 – 2012»
10

 νινθιεξψζεθε θαη ην 

ζχζηεκα άκεζεο ρξέσζεο (direct debit) ΔΥΠΔ (ζηηο 02 Ννεκβξίνπ 2009). Με ηα ηξία 

απηά πξφηππα θαη εηδηθφηεξα κε ηε κεηαθνξά πηζηψζεσλ θαη ηελ άκεζε ρξέσζε 

κπήθαλ νη βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ ψζηε ην γεληθφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην κεηαθνξάο ρξήκαηνο πνπ ίζρπε ζην εζσηεξηθφ θάζε θξάηνπο 

κέινπο λα εμαπισζεί ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη φρη κφλν.  

Δθηφο φκσο απφ ηα πιαίζηα απηά ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί θαη ε ζεζκνζέηεζε 

ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηηο Γηαζπλνξηαθέο Πιεξσκέο ζηελ Κνηλφηεηα
11

, ν νπνίνο 

ςεθίζηεθε ζηηο 16 επηεκβξίνπ 2009. Ο Καλνληζκφο απηφο φρη κφλν αλέθεξε πσο ηα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα εληαίν επηρεηξεκαηηθφ θαη λνκηθφ 

πιαίζην νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο θαη λα εληζρχεηαη 

ν ξφινο ηνπ ΔΥΠΔ αιιά εηζήγαγε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

ΗΒΑΝ
12

 θαη BIC
13

 ψζηε λα ππάξμεη ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

απηνκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ. Παξάιιεια ν Καλνληζκφο 924/2009 θαηαξγεί ηνλ 

παιαηφηεξν Καλνληζκφ 2560/2001 «γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ζαθήλεηαο»
14

, 

φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ ηειεπηαία λνκνζεηηθή πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηνλ ΔΥΠΔ 

ςεθίζηεθε ζηηο 14 Μαξηίνπ 2012 θαη ήηαλ ν Καλνληζκφο (ΔΚ) 260/2012. Ήδε απφ 

ην Άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ αλαθέξεηαη πσο «ην έξγν γηα ηνλ ΔΥΠΔ απνζθνπεί ζηελ 

αλάπηπμε θνηλψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εληφο ηεο Έλσζεο νη νπνίεο ζα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο εζληθέο ππεξεζίεο πιεξσκψλ». ε ζρέζε κε 

πξνεγνχκελεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο ΔΔ ν παξψλ Καλνληζκφο είλαη μεθάζαξν 

πσο νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΔΥΠΔ 

παξέρνληαο κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα φρη κφλν ζρεηηθά κε ηα κέζα επίηεπμεο ηνπ 

ζθνπνχ αιιά θαη κε ηνλ ίδην ηνλ ζθνπφ ηνπ ΔΥΠΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη 

πσο ε Οδεγία 2007/64/ΔΚ «παξέρεη κία ζχγρξνλε λνκηθή βάζε γηα ηε δεκηνπξγία 
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 COM(2009)0471 
11

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικμ. 924/2009 
12

 International Bank Account Number 
13

 Bank Identifier Code 
14

 Άρκρο 20 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ.924/2009 



εζσηεξηθήο αγνξάο πιεξσκψλ»
15

 ελψ ν Καλνληζκφο (ΔΚ) 924/2009 «πξνζθέξεη 

επίζεο νξηζκέλα κέζα δηεπθφιπλζεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ΔΥΠΔ»
16

. Δλ θαηαθιείδη ν 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 260/2012 νξίδεη ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2014 σο ηελ ηειηθή 

εκεξνκελία γηα ηε κεηάβαζε ζηηο κεηαθνξέο πίζησζεο θαη ζηηο άκεζεο ρξεψζεηο ζηε 

δψλε ηνπ επξψ. Ζ δηνξία γηα ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρνπλ άιια 

λνκίζκαηα, θαη πνπ ηζρχεη γηα ηηο πιεξσκέο ζε επξψ, είλαη ε 31ε Οθησβξίνπ 2016. 

Αίηια δημιοσργίας ηοσ Δνιαίοσ Χώροσ Πληρωμών ζε Δσρώ 

(SEPA) 

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ σο εληαίνπ λνκίζκαηνο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ην 1999 άλνημε έλα λέν θεθάιαην ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνχ· ε Οηθνλνκηθή 

θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε. Χζηφζν αλ θαη ζε επίπεδν κεηξεηψλ νη πνιίηεο ηεο 

Δπξσδψλεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην επξψ σο θνηλφ λφκηζκα ε νξγάλσζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, ε νπνίεο γίλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο 

κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, πξαγκαηνπνηνχηαλ ζε εζληθφ επίπεδν. Απηφ απφ 

κφλν δεκηνπξγνχζε θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αγνξάο θαζψο επίζεο εκπφδηδε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απηφ ζήκαηλε πσο ζε κεξηθέο ρψξεο ηεο ΔΔ νη ππεξεζίεο πιεξσκψλ 

θφζηηδαλ πεξηζζφηεξν ζπγθξηηηθά κε άιιεο
17

 θάλνληαο ηε δσή ηφζν ησλ 

θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ δηαζπλνξηαθά 

δχζθνιε θαη πεξίπινθε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ εηαηξίεο κε ζεκαληηθφ αξηζκφ 

δηαζπλνξηαθψλ πιεξσκψλ ρξεηάδεηαη λα δηαηεξνχλ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε 

πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ψζηε νη ρψξεο απηέο λα ηνπο 

επηηξέςνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξσκέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κνηλή Αγνξά. Οκνίσο νη ηδηψηεο νη νπνίνη 

δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο ζπρλά ππφθεηληαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο θαη απαηηήζεηο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκψλ.  

Δθηφο απηνχ ν Δληαίνο Υψξνο Πιεξσκψλ είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Ήδε απφ ην 1999 θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ σο θνηλνχ 
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 Άρκρο 3 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 260/2012 
16

 Άρκρο 4 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 260/2012 
17

 Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα τθσ Ιταλίασ και τθσ Ολλανδίασ. Στθν πρώτθ χώρα ο μζςοσ 
πελάτθσ πλθρώνει περίπου EUR 253 τον χρόνο για τισ βαςικζσ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθρωμών ενώ ςτθ δεφτερθ ο μζςοσ Ολλανδόσ πελάτθσ πλθρώνει μόνο 
EUR 46 τον χρόνο. 



λνκίζκαηνο ε ΔΚΣ δήισζε πσο ππάξρεη αθφκε έλα κεγάιν θελφ κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη εγρψξηα θαη δηαζπλνξηαθά φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα 

πιεξσκψλ ιηαληθήο (retail payment systems) ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπο
18

. «Σν πεξηβάιινλ ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο 

ζπλεγνξεί ζζελαξά ππέξ ελφο εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ», ζεκεηψλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά
19

. Με απηή ηε δήισζε ε ΔΚΣ πξνζπαζνχζε λα εμεγήζεηο ζηνπο 

εηέξνπο πσο ε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ ζα ήηαλ έλα βήκα αθφκε 

πξνο κίαο πξαγκαηηθά εληαία αγνξά, ζηελ νπνία ζα ππήξρε πξαγκαηηθή εμάιεηςε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ εγρψξησλ θαη δηαζπλνξηαθψλ πιεξσκψλ.  

 

Το πλαίζιο ηοσ Δσρωπαϊκού Χώροσ Πληρωμών ζε Δσρώ και οι        

ζσμμεηέτονηες ζε ασηό 

Αλαθεξφκελνη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ΔΥΠΔ, θαζψο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

(stakeholders) γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, ζα πξέπεη θαλείο λα μεθηλήζεη απφ ηνλ ξφιν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία σο θχξηνο δξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο επηηπρνχο δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ ρψξνπ 

πιεξσκψλ. Ζ Δπηηξνπή απφ ηελ αξρή ηεο πξνζπάζεηαο ζπλεξγάζηεθε ζηελά ηφζν κε 

ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα φζν θαη κε ηα θξάηε κέιε κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ψζηε λα θαηαθέξεη λα 

πεηχρεη κία λνκνζεηηθή εδξαίσζε ηνπ ρψξνπ πιεξσκψλ ζηελ Δπξψπε. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην 2009 ε Δπηηξνπή ζπλεξγαδφκελε κε ηελ ΔΚΣ εμέδσζε 

ηελ αλαθνίλσζε «Οινθιήξσζε ηνπ ΔΥΠΔ: ράξηεο πνξείαο γηα ηελ πεξίνδν 2009 – 

2012»
20

 ελψ ηφζν ε Οδεγία 2007/64/ΔΚ φζν θαη νη Καλνληζκνί (ΔΚ) 924/2009 θαη 

260/2012, λνκνζεηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηνλ ΔΥΠΔ, ήηαλ πξσηνβνπιίεο 

ηεο Δπηηξνπήο ζηελ πξνζπάζεηα λα ζέζεη έλα λνκηθφ πιαίζην γχξν απφ ηνλ 

επξσπατθφ ρψξν πιεξσκψλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2010 κε κία αθφκε αλαθνίλσζή ηεο, 

ηελ Δπξψπε 2020
21

, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζεζε ζηφρν λα νινθιεξσζεί ην ζρέδην 

ηνπ ΔΥΠΔ ψζηε κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία ε Δπξσπατθή Έλσζε λα πεηχρεη κία 
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 Δελτίο Τφπου τθσ ΕΚΤ, 13 Σεπτεμβρίου 1999 
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/1999/html/pr990913_2.en.html  
19

 Στο ίδιο. “The single currency environment argues strongly in favor of a single payment area.” 
20

 COM(2009)0471 
21

 «Ευρώπθ 2020 – Στρατθγικι για Ζξυπνθ, Διατθριςιμθ και Χωρίσ Αποκλειςμοφσ Ανάπτυξθ» 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/1999/html/pr990913_2.en.html


αθφκε αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία, ραξίδνληάο ηεο κία έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. ηελ αλαθνίλσζή ηεο «Μία Φεθηαθή Αηδέληα γηα ηελ 

Δπξψπε»
22

, ε νπνία είλαη κία απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξψπεο 2020, ε Δπηηξνπή 

ζέηεη ζηφρνπο φπσο ε αληηθαηάζηαζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ειεθηξνληθέο 

δηαδηθαζίεο φπσο ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε (e-invoicing) θαη ε ειεθηξνληθή 

ζπκθσλία ινγαξηαζκψλ (e-reconciliation), ηα νπνία ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε 

απφ ηα βαζηθά πξντφληα SEPA. Σέινο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνεδξεχεη ζην 

Δπξσπατθφ Forum ησλ εζληθψλ επηηξνπψλ ζπληνληζκνχ γηα ηνλ ΔΥΠΔ
23

, ελψ 

παξάιιεια εθδίδεη εηήζηεο αλαθνξέο (Annual Progress Reports) ζρεηηθά κε ηελ 

πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηνλ 

ΔΥΠΔ. Γεληθφηεξα ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί πσο ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο είλαη 

δηηηφο φληαο απφ ηε κία πιεπξά λνκνζεηηθφο νδεγφο θαη επηβιέπνληαο απφ ηελ άιιε 

ηελ πξφνδν πνπ επηηπγράλεηαη. 

Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο ζπκκεηέρσλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εληαίνπ ρψξνπ 

πιεξσκψλ είλαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Ήδε απφ ην 1999 θαη ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ επξψ σο θνηλνχ λνκίζκαηνο ε ΔΚΣ εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζή ηεο πσο 

ρσξίο έλα θνηλφ λφκηζκα ζε φιεο ηηο κνξθέο πιεξσκψλ ε λνκηζκαηηθή έλσζε 

παξακέλεη αηειήο. Έηζη ζπλεξγάζηεθε απφ ηελ αξρή κε ηελ Δπηηξνπή θαζψο θαη κε 

ηα θξάηε κέιε ψζηε λα θαηαζηήζεη απηφ ηνλ ζηφρν εθηθηφ. πλδηαιέγεηαη κε ηφζν κε 

ηηο θπβεξλήζεηο φζν θαη κε ηελ ηξαπεδηθή θνηλφηεηα εθδίδνληαο θαη απηή εηήζηεο 

εθζέζεηο πξνφδνπ
24

. Αθφκε εθδίδεη δείθηεο ηνπ ΔΥΠΔ (SEPA Indicators)
25

 ζρεηηθά 

κε ηελ ρξήζε ησλ πξνηχπσλ ηνπ ΔΥΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε αγνξά θαη ηελ 

απνδνρή ηνπο απφ απηή. εκαληηθή είλαη επίζεο ε θαζηέξσζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΥΠΔ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο ΔΚΣ κε ηελ Δπηηξνπή ην 

2010, ην νπνίν έθεξε ζε επαθή ελδηαθεξφκελνπο απφ ηηο πιεπξέο ηεο δήηεζεο θαη ηεο 

πξνζθνξάο ηεο αγνξάο θαζψο θαη κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πιεξσκψλ. 

Σξία ρξφληα αξγφηεξα ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2013 ε ΔΚΣ δήισζε
26

 ηελ έλαξμε ηνπ 

πκβνπιίνπ Ληαληθψλ Πιεξσκψλ ζε Δπξψ (Euro Retail Payments Board - ERPB), ην 
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23

  Μζςω αυτοφ του forum τα κράτθ ζρχονται ςε επαφι, ςυηθτοφν ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει 
να λάβουν και ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ ώςτε να διευκολυνκεί θ μετάβαςθ ςτον ΕΧΠΕ. (EU Forum 
of national SEPA coordination committees) 
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 Γνωςτι είναι θ ζκκεςθ προόδου «Προσ ζνα ενιαίο χώρο ευρω-πλθρωμών» τθσ 26
θσ

 Ιουνίου 2003. 
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 SEPA Indicators: http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/about/indicators/html/index.en.html  
26

 Δελτίο Τφπου ςχετικά με τθν ζναρξθ του ERPB, 19 Δεκεμβρίου 2013 
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131219.en.html  
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νπνίν αληηθαζηζηά ην πκβνχιην ηνπ ΔΥΠΔ.  

Δθηφο φκσο απφ ηα δχν θχξηα απηά φξγαλα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΥΠΔ θαη άιια 

φξγαλα ηεο ΔΔ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. Αξρηθά ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αζρνιήζεθε κε ηνλ ΔΥΠΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε δχν 

ςεθίζκαηά ηνπ. Σν πξψην, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 Μαξηίνπ 2009 ήηαλ 

ζρεηηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην γηα έλα εληαίν ρψξν πιεξσκψλ
27

. ε απηφ ην ςήθηζκα 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην «ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπή λα θαζνξίζεη 

ηηο λνκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ εληφο ηεο ΔΔ» 

θαη επηζεκαίλεη φηη «νη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ έηζη ψζηε λα 

κελ παξαβιέπεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ». Σν δεχηεξν ςήθηζκα ήιζε ζηηο 10 Μαξηίνπ 2010 θαη ήηαλ ζρεηηθφ κε 

ηελ πινπνίεζε, απηή ηε θνξά, ηνπ εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ (ΔΥΠΔ)
28

. ε απηφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αλέθεξε πσο ν ΔΥΠΔ «είλαη κία κείδνλνο ζεκαζίαο 

πξσηνβνπιία δεκφζηαο πνιηηηθήο πνπ εληζρχεη ηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε» ελψ πξέπεη λα απνηειεί θχξην ζηφρν γηα ηε ζηξαηεγηθή 2020 ηεο ΔΔ. Σέινο 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί επίζεο πσο ζην ίδην θείκελν ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην επέκεηλε γηα ηελ εθηελή ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ παιαηνχ θαη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδηαίηεξα ην 

πκβνχιην Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ (ECOFIN) έρεη ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ηνπ εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν. Μέζσ απηνχ ηνπ 

επξσπατθνχ νξγάλνπ νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ εθθξάδνπλ ηελ θνηλή ηνπο 

βνχιεζε, ζπκθσλψληαο ελ ηέιε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ΔΥΠΔ. Δηδηθφηεξα ε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ECOFIN είλαη θαλεξή ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 

2008
29

 φπνπ ην πκβνχιην ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΥΠΔ θαη αλαγλσξίδεη φηη 

πιένλ ν ΔΥΠΔ έρεη πεξάζεη απφ πξνθαηαξθηηθφ ζε ιεηηνπξγηθφ ζηάδην.  

Βέβαηα κία άιιε πιεπξά έθθξαζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ΔΥΠΔ ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην φζν θαη ην πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 
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 P5_TA(2004)0348 
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 P7_TA(2010)0057 
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 Δελτίο Τφπου ECOFIN 5372/08, 22 Ιανουαρίου 2008, ς. 14 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ecofin/98487.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ecofin/98487.pdf


ςεθίζηεθαλ ηφζν ε Οδεγία 2007/64/ΔΚ φζν θαη νη Καλνληζκνί (ΔΚ) 924/2009 θαη 

260/2012. Σν φηη ηζρχνπλ ζήκεξα ε Οδεγία SEPA θαζψο θαη ν πην πξφζθαηνο 

Καλνληζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΥΠΔ νθείιεηαη ζηε ζπλαπφθαζε ησλ δχν 

παξαπάλσ νξγάλσλ, θάηη ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ρψξνπ απηνχ. 

Σέινο αλ θαη αλαθέξζεθε ζπληφκσο παξαπάλσ δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη θαη ν 

ξφινο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ ΔΥΠΔ. Παξαπάλσ εηπψζεθε πσο ηα θξάηε κέιε εθπξνζσπνχληαη ζην πκβνχιην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χζηφζν απηφ είλαη έλα απφ ηα δχν φξγαλα ηεο ΔΔ ζηα 

νπνία έρνπλ ιφγν νη θπβεξλήζεηο. εκαληηθφηεξν θαη πνιχ πην ηδηαίηεξν είλαη ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην, ζην νπνίν νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ κειψλ ζπλεδξηάδνπλ θαη 

ηνπ νπνίνπ νη απνθάζεηο έρνπλ βαξχλνπζα πνιηηηθή ζεκαζία. Σν 2000 νη 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζπλππέγξαςαλ ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλα, ε 

νπνία κεηαμχ άιισλ αλέθεξε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ ψζηε ε ΔΔ λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθφηεξε θαη 

ιεηηνπξγηθφηεξε. 

 

Σσμμεηέτοσζες τώρες ζηον SEPA 

 

Οη ρψξεο, νη νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Δληαίν 

Υψξν Πιεξσκψλ ζε Δπξψ, 

είλαη φιεο νη ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλ έμη 

ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζε 

απηή (Διβεηία, Ηζιαλδία, 

Λίρηελζηατλ, Μνλαθφ, 

Ννξβεγία θαη αλ Μαξίλν). 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ν ΔΥΠΔ 

φρη κφλν εμαπιψλεηαη ζε έλα 

πνιχ κεγάιν γεσγξαθηθφ 
Πεγή: 

Δπξσπατθφ 

πκβνχιην 

Πιεξσκψλ 

(ηζηνζειίδα) 



ρψξν αιιά θπξίσο εμππεξεηεί πάλσ απφ 500 εθαηνκκχξηα πνιίηεο θαζψο θαη 

επεξεάδεη πνιιά δηζεθαηνκκχξηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Σέινο, αθφκε θαη γηα 

ρψξεο, νη νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ σο εζληθφ λφκηζκα ην επξψ είλαη δπλαηέο νη 

ζπλαιιαγέο. Πιεξσκέο κέζσ ηνπ ΔΥΠΔ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ή πξνο 

νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκφ ηξάπεδαο κέζα ζηνλ ΔΥΠΔ. Γελ είλαη απαξαίηεην φηη ν 

πιεξσηήο ή ν δηθαηνχρνο ηεο πιεξσκήο λα δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζε ρψξα ηνπ ΔΥΠΔ 

πνπ έρεη ήδε πηνζεηήζεη ην επξψ σο εζληθφ ηεο λφκηζκα. Απαξαίηεην είλαη 

κνιαηαχηα ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ ινγαξηαζκνχ λα εθθξάδεηαη ζε επξψ. 

SEPA Credit Transfer 

Ζ ππεξεζία SEPA Credit Transfer μεθίλεζε ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2008. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ππεξεζία «Μεηαθνξάο Πηζηψζεσλ», δειαδή κεηαθνξάο ρξεκάησλ κε 

πίζησζε ελφο ινγαξηαζκνχ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, ζαλ 

λα κε γηλφηαλ δηάβαζε ησλ ζπλφξσλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

πιεξσκψλ πξνο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο ηαπηφρξνλα. Δπηηξέπεη, 

δειαδή, ηφζν κεκνλσκέλεο φζν θαη καδηθέο πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ. Ζ δπλαηφηεηα 

απηή ηεο ππεξεζίαο Credit Transfer επηηξέπεη ηε γξήγνξε κεηαθνξά ρξεκάησλ, ε 

νπνία δελ παίξλεη πάλσ απφ κηα εξγάζηκε κέξα.  

Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν δε δχλαληαη λα είλαη 

πην αθξηβέο απφ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο εζληθψλ ζπλφξσλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν παχνπλ λα πθίζηαληαη «ππεξπφληηεο ηξαπεδηθέο κεηαθνξέο», ελψ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ «πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πην απνηειεζκαηηθά 

ζε φιε ηελ επξσπατθή επηθξάηεηα θαη κέζσ online πιεξσκψλ πξνθαηαβνιηθά θαη/ή 

κε ηηκνιφγην»
30

.  

Σν SEPA Credit Transfer εγγπάηαη ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε ησλ πιεξσκψλ, κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαη ηνπο ηχπνπο ησλ 

πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.  

SEPA Direct Debit  

Ζ ππεξεζία SEPA Direct Debit μεθίλεζε ζηηο 2 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009. Ολνκάδεηαη 

ππεξεζία «Άκεζεο Υξέσζεο», θαζψο πξφθεηηαη γηα ηε κεηαθνξά ρξεκάησλ κε 
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ρξέσζε ελφο ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ. Όπσο θαη γηα ηελ SEPA Credit Transfer, ε 

Direct Debit κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν εληφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ησλ ρσξψλ, 

φζν θαη παλεπξσπατθά, αλάκεζα ζηηο 34 ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ΔΥΠΔ.  

Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο Direct Debit γίλνληαη ζε 

επξψ, είηε ν ινγαξηαζκφο πνπ ρξεψλεηαη είλαη ζε επξψ είηε είλαη ζε άιιν λφκηζκα, 

εθφζνλ αλήθεη ζε ρξήζηε ρψξαο ηνπ ΔΥΠΔ. Σν κέηξν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ 

ελαξκφληζε ηνπ θφζηνπο πιεξσκψλ, ην νπνίν ζην παξειζφλ δηέθεξε απφ ρψξα ζε 

ρψξα, ξπζκηδφκελν απφ ηα εθάζηνηε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Γηα παξάδεηγκα, 

κηα ζπλαιιαγή γηα ην ίδην πξντφλ κπνξεί λα ρξέσλε ην ινγαξηαζκφ ελφο δηθαηνχρνπ 

κε €1 ζηελ Απζηξία θαη κε €2,5 ζηελ Ηηαιία. Με ηε SEPA Direct Debit, απηέο νη 

δηαθνξέο ζηε ρξέσζε θαηαξξίπηνληαη θαη ελαξκνλίδνληαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ 

ΔΥΠΔ.  

Ζ ππεξεζία Άκεζσλ Υξεψζεσλ κπνξεί – φπσο θαη γηα ηηο Μεηαθνξέο Πηζηψζεσλ – 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα κεκνλσκέλεο πιεξσκέο φζν θαη γηα επαλαιακβαλφκελεο 

πιεξσκέο, ζηελ πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα, εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο ή 

λεξνχ, ή θαη γηα πιεξσκέο ελνηθίνπ. Γίλεηαη, δειαδή, εηδηθή ξχζκηζε γηα απηφκαηε 

εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ζε θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο, κε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο δχν δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πιεξσκψλ: ν νθεηιέηεο κπνξεί είηε λα δψζεη ηελ εληνιή ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ηνπ απεπζείαο ζην δηθαηνχρν, κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξψηνπ πξνο ηνλ δεχηεξν, είηε 

λα γίλεη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νθεηιέηε πξνο ην πηζησηηθφ ηνπ ίδξπκα, ην νπνίν 

αλαιακβάλεη λα εμνθιεί ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ. 

Οη πιεξσκέο απηέο Άκεζεο Υξέσζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ λα γίλνπλ θαη ειεθηξνληθά, 

γηα ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ, φπσο, παξαδείγκαηνο ράξε, γηα αγνξά 

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ απφ ην Internet. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηελ απνθπγή 

απάηεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο κνξθέο εμνπζηνδφηεζεο γηα 

ειεθηξνληθέο πιεξσκέο: ειεθηξνληθή ππνγξαθή, επηθχξσζε κε θσδηθφ PIN, 

επηθχξσζε κε απνζηνιή SMS ζην θηλεηφ, επηθχξσζε κέζσ e-mail ή «Κιήζε 

πνηφηεηαο» (Quality call), γηα πιεξσκέο κέζσ ηειεθψλνπ.  

Σα δχν ππνζπζηήκαηα ηεο SEPA Direct Debit είλαη ην Βαζηθφ χζηεκα SEPA 

Άκεζσλ Υξεψζεσλ (Core SEPA Direct Debit ή Core SDD), ην νπνίν απεπζχλεηαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο, θαη ην χζηεκα SEPA Άκεζσλ Υξεψζεσλ (Business to Business 



SDD/ B2B SDD), ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο.  

SEPA for Cards  

Σν ηξίην θαη πην πξφζθαην πξφηππν, ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ζηελ Έλσζε, ζρεηηθά 

κε ηηο δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο είλαη απηφ πνπ αθνξά ηηο πιεξσκέο κε θάξηα. H 

ελσζηαθή λνκνζεζία έρεη αζρνιεζεί θαη ζην παξειζφλ κε ηηο δηαζπλνξηαθέο 

πιεξσκέο κε θάξηα. Απφ ην 2001 θαη ηνλ Καλνληζκφ 2560/2001 ζρεηηθά κε ηηο 

δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο ζε επξψ ε Δπηηξνπή έρεη πηνζεηήζεη έλα πιήζνο 

λνκνζεηεκάησλ θαη πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο κέζσ θάξηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην νη δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο θαξηψλ αλαθέξνληαη φρη κφλν ζηελ 

Οδεγία SEPA
31

 αιιά θαη ζηελ πξφηαζε Οδεγίαο
32

 ην 2013 ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο 

παιαηφηεξσλ Οδεγηψλ. Αθφκε αλαθνξά γίλεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 260/2012, ν νπνίνο 

αζρνιείηαη κε ηηο πξνζεζκίεο κεηάβαζεο ζηνλ SEPA, ελψ ζρεηηθά κε ππέξκεηξεο 

ρξεψζεηο θαξηψλ θάλεη ιφγν θαη ε Οδεγία γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ
33

. 

Σέινο κε άιιε κία πξφηαζε Οδεγίαο
34

 ηνπ 2013 ε Δπηηξνπή εμεηάδεη ηηο 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο γηα πξάμεηο πιεξσκψλ κε θάξηεο.  

Δθηεηακέλε θαη αλαιπηηθή είλαη παξάιιεια ε εξγαζία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

Πιεξσκψλ απφ ην 2005. Απφ ηφηε αξρίδνπλ λα εθδίδνληαη ηα Πιαίζηα γηα ηηο Κάξηεο 

ηνπ ΔΥΠΔ (SEPA Cards Frameworks – SCF). ηα θείκελα απηά παξαηίζεληαη 

πξσηίζησο νη αξρέο ηνπ ΔΥΠΔ φζνλ αθνξά ηηο θάξηεο ψζηε λα ππάξμεη 

απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ησλ εθδνηψλ θαξηψλ (issuers), ησλ αγνξαζηψλ 

(acquirers) θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ (operators). Παξάιιεια, φπσο εμεγείηαη θαη απφ ην 

ίδην ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Πιεξσκψλ
35

 ν ιφγνο χπαξμεο απηψλ ησλ πιαηζίσλ 

αληί κηαο θαηλνχξγηαο βίβινπ θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηα πξφηππα γηα θάξηεο
36

 είλαη 

ηφζν ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ήδε πηνζεηεκέλσλ πξνηχπσλ γηα θάξηεο ζηα 

δηάθνξα θξάηε-κέιε φζν θαη ε χπαξμε ήδε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ γηα Κάξηεο 

(International Cards Schemes). 
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Απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2008 εηζήρζε ν κεραληζκφο πιεξσκψλ γηα ηηο θάξηεο απφ ην 

ΔΠ. Οη θάξηεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν ρψξνο πιεξσκψλ είλαη ηφζν νη ρξεσζηηθέο 

θάξηεο (debit cards) φζν θαη νη πηζησηηθέο (credit cards). Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 

2009, δεκηνπξγήζεθε ε Οκάδα Δλδηαθεξφκελσλ Μεξψλ γηα Κάξηεο (Cards 

Stakeholders Group). Απηή απνηειείηαη απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ, πσιεηέο θαη ην 

ΔΠ θαη έρεη σο ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ γηα θάξηεο κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ. 

ε γεληθφηεξν πιαίζην ν ζηφρνο δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ γηα 

ηηο θάξηεο πιεξσκψλ είλαη δηηηφο. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ 

πνιηηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο. θνπφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε θάξηεο (ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο) 

ελδνζπλνξηαθά λα εμνκνησζεί κε απηφο πνπ γίλεηαη δηαζπλνξηαθά. Με άιια ιφγηα 

έλα Δπξσπαίνο πνιίηεο ζα κπνξεί λα εθηειεί πιεξσκέο κε θάξηα κε ηηο ίδηεο 

ρξεψζεηο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ρψξαο ηνπ. Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπ εληαίνπ πξνηχπνπ ε αγνξά 

απειεπζεξψλεηαη θαη αλνίγεη αθφκε πην πνιχ. Έηζη φρη κφλν θαηαξγνχληαη 

πεξηνξηζκνί γηα πιεξσκέο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο 

(θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πιένλ λα εθηεινχλ πιεξσκέο θαη εθηφο ηεο επηθξάηεηαο 

ηεο ρψξαο ηνπο κε ην ίδην θφζηνο) αιιά ελζαξξχλεηαη θαη ν αληαγσληζκφο γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαξηψλ (θαη εηδηθφηεξα ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηζηπ ησλ θαξηψλ θαζψο 

θαη ησλ επεμεξγαζηψλ ησλ θαξηψλ) γηα ηνπο νπνίνπο ε αγνξά απνθηά πιένλ κία 

κεγαιχηεξε δηάζηαζε (Δπξψπε). Πξέπεη λα αλαθεξζεί, ηέινο, πσο απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2011 νη θάξηεο πιεξσκψλ, νη νπνίεο είλαη ζε θπθινθνξία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηα πξφηππα ηνπ ΔΥΠE, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ηερλνινγία κηθξνεπεμεξγαζηή 

EMV- chip (Europay MasterCard Visa). 

πκπεξαζκαηηθά ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε
37

 ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

κεηά ηε κεηάβαζε ησλ δχν πξψησλ κέζσλ πιεξσκψλ (κεηαθνξά πηζηψζεσλ θαη 

άκεζεο ρξεψζεηο) ζηνλ ΔΥΠΔ ε πξνζνρή ζηξέθεηαη πιένλ ζηηο πιεξσκέο κηθξήο 

αμίαο, δειαδή ζηηο θάξηεο πιεξσκψλ. Ήδε ζχκθσλα κε ηελ ΔΚΣ θαη φπσο κπνξεί λα 
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παξαηεξεζεί θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα απφ ην 2000 νη θάξηεο πιεξσκψλ είλαη 

ην πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν. Δλψ ηφζν νη κεηαθνξέο πηζηψζεσλ φζν θαη νη 

άκεζεο ρξεψζεηο δελ έρνπλ ράζεη αμία ζεκεηψλεηαη κία ζπλερήο αχμεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ησλ θαξηψλ σο κέζσλ πιεξσκψλ ζηελ Δπξψπε (κε εηήζηα αζξνηζηηθή 

αχμεζε 10,2 %). Απηφο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο εληαηηθνπνίεζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ 

επξσπατθνχ πξνηχπνπ γηα θάξηεο. 

 

 
IBAN και BIC 

χκθσλα κε ην Άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ 260/2012, ζηελ παξάγξαθν 15 γηα ην 

IBAN (International Bank Account Number), απηφ νξίδεηαη σο ν «δηεζλήο θσδηθφο 

αλαγλψξηζεο ηνπ αξηζκνχ ελφο ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ, ν νπνίνο ηαπηίδεη κε 

ζαθήλεηα έλαλ αηνκηθφ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζε έλα θξάηνο κέινο· ηα ζηνηρεία ηνπ 

θσδηθνχ απηνχ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ISO)»
38

, ελψ 

ζηελ παξάγξαθν 16 γηα ην BIC (Business Identification Code), απηφ νξίδεηαη σο ν 
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 Άρκρο 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 260/2012, παρ. 15 

Πεγή: 

Δπξσπατθή 

Κεληξηθή 

Σξάπεδα 

(ηζηνζειίδα) 



«θσδηθφο αλαγλψξηζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηαπηνπνηεί κε ζαθήλεηα έλαλ πάξνρν ΤΠ 

θαη ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ISΟ»
39

.  

Απφ ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, ην IBAN θαη ην BIC είλαη ηα κνλαδηθά 

αλαγλσξηζηηθά ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ γηα εζληθέο θαη δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο 

ζε επξψ ζηελ ΔΔ, ηφζν φζνλ αθνξά ηε Μεηαθνξά Πηζηψζεσλ (SCT) φζν θαη ηελ 

Άκεζε Υξέσζε (SDD).  

Σν ΗΒΑΝ, εηδηθφηεξα, ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εζληθνχο αξηζκνχο ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ (ΒΒΑΝ), κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ, κέζσ κηαο 

θνηλήο κεζφδνπ αλαγλψξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνλ ΔΥΠΔ. Σν ΗΒΑΝ είλαη ν 

αξηζκφο ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πιεξσκήο κέζα 

ζηνλ ΔΥΠΔ, ελψ ην BIC, παξφιν πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δεηείηαη αθφκα, 

ζηφρνο είλαη λα ζηακαηήζεη λα απαηηείηαη κεηά απφ κηα θαζνξηζκέλε πεξίνδν 

πξνζαξκνγήο
40

.  

Η διαδικαζία μεηάβαζης ζηον SEPA 

Απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ ρψξνπ πιεξσκψλ ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ησλ 

ρσξψλ ππήξμε ζηαδηαθή. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην Πιεξσκψλ έρεη θαζνξίζεη ην 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηνλ ΔΥΠΔ ζε ηξεηο θχξηεο θάζεηο
41

: 

 Ζ πξψηε θάζε ιέγεηαη Φάζε ρεδηαζκνχ (Design Phase) θαη εθαξκφζηεθε 

απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2004 έσο θαη ηνλ Ηνχλην 2006. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θάζεο απηήο ζρεδηάζηεθαλ ηα πξφηππα πνπ ζα εθαξκφδνληαλ φζνλ αθνξά ηηο 

κεηαθνξέο πηζηψζεσλ θαη ηηο άκεζεο ρξεψζεηο. 

 Ζ δεχηεξε θάζε ιέγεηαη Φάζε Τινπνίεζεο (Implementation Phase), 

μεθηλψληαο απφ ηα κέζα ηνπ 2006 έσο θαη ην ηέινο ηνπ 2007. ε απηή ηε 

θάζε πξνγξακκαηίζηεθε ε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ 

ΔΥΠΔ νχησο ψζηε λα ειεγρζεί εάλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα εθαξκνγήο. Δζληθά 

ζψκαηα πινπνίεζεο θαη κεηάβαζεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο 
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 Στο ίδιο, παρ. 16 
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 Ζχει ςταματιςει να απαιτείται από 1 Φεβρουαρίου 2014 για τισ εκνικζσ ςυναλλαγζσ και μζχρι 1 
Φεβρουαρίου του 2016 πρζπει να ςταματιςει να απαιτείται και για τισ διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ 
41

 European Central Bank brochure, “The Single Euro Payments Area: An Integrated Retail Payments 
Market”, p.9 http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/pdf/SEPA_e-brochure_2013.pdf  

Πεγή:  

Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο 

(ηζηνζειίδα) 

http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/pdf/SEPA_e-brochure_2013.pdf


Δπξσδψλεο επηβιέπνληαο ηηο δηάθνξεο πξνεηνηκαζίεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

(stakeholders) γηα ηνλ ΔΥΠΔ. 

 Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε, ε Φάζε Μεηάβαζεο (Migration Phase) μεθίλεζε 

ζηηο αξρέο ηνπ 2008 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θάζεο απηήο ηα εζληθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ ζπλππάξρνπλ πξνζσξηλά κε 

ηνλ ΔΥΠΔ. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα 

επηζπκνχλ πξνο ην παξφλ.  

Όζνλ αθνξά ην λνκηθφ πιαίζην ηεο κεηάβαζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

πιεξσκψλ ζηνλ ΔΥΠΔ ε Δπηηξνπή ήδε απφ ην 2010 έρεη ιάβεη κέηξα. Σν 

Γεθέκβξην ηνπ 2010 ε Δπηηξνπή έθαλε πξφηαζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη 

ην πκβνχιην γηα επξσπατθφ Καλνληζκφ, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη 

πξνζεζκίεο κεηάβαζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ΔΥΠΔ. Πξάγκαηη ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ςεθίζηεθε ν Καλνληζκφο (ΔΚ) 260/2012 ζηνλ νπνίν 

πξνβιεπφηαλ φηη απφ ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2014 νη ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ήηαλ 

ππνρξεσκέλεο λα εθαξκφζνπλ θαηά γξάκκα ηνλ Καλνληζκφ
42

. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

ηα ππάξρνληα εζληθά ζπζηήκαηα κεηαθνξάο πηζηψζεσλ θαη άκεζσλ ρξεψζεσλ ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηε κεηαθνξά πηζηψζεσλ ηνπ ΔΥΠΔ (SEPA credit transfer – 

SCT) θαη ηηο άκεζεο ρξεψζεηο ηνπ ΔΥΠΔ (SEPA direct debit – SDD). Χζηφζν 

ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 2014 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εηζήγαγε κία πξφηαζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 260/2012 ψζηε λα δψζεη έμη πξφζζεηνπο 

κήλεο κεηάβαζεο κε ζθνπφ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ κελψλ νη πιεξσκέο πνπ 

δηαθέξνπλ απφ ηνλ ΔΥΠΔ λα κπνξέζνπλ αθφκε λα γίλνπλ δεθηέο ζηελ 

Δπξσδψλε. Έηζη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην έθαλε δεθηή ηελ πξφηαζε θαη ςήθηζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 248/2014 ν 

νπνίνο ηξνπνπνηεί ηνλ Καλνληζκφ ηνπ 2012 αιιάδνληαο ηελ πξνζεζκία ζε 1
ε
 

Απγνχζηνπ 2014. 

Δπίλογος 

Ο ΔΥΠΔ έρεη ζπκβάιεη ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ πιεξσκψλ ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν 

εληφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν ζε 

παλεπξσπατθφ επίπεδν, εθφζνλ έρεη θαηαξγήζεη ηα εζσηεξηθά ζχλνξα φζνλ αθνξά 
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 Για τισ χώρεσ εκτόσ Ευρωηώνθσ θ προκεςμία είναι μζχρι 31 Οκτωβρίου 2016. 



ηηο πιεξσκέο.  

Παξάιιεια, ν ΔΥΠΔ έρεη δεκηνπξγήζεη θνηλά κέζα πιεξσκψλ, επηηξέπνληαο ζηνπο 

θαηαλαισηέο λα αγνξάδνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο νπνπδήπνηε ζηελ Δπξψπε, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, γξήγνξα θαη αμηφπηζηα, ελψ επσθεινχληαη 

θαη νη εηαηξείεο, νη νπνίεο κπνξνχλ πιένλ λα θάλνπλ ηηο πιεξσκέο ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα κφλν ινγαξηαζκφ. 

πλνιηθά, ν ΔΥΠΔ έρεη βνεζήζεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

επξσπατθήο νηθνλνκίαο, θαζηζηψληαο ηηο ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ηνπ 

αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθέο.  

 

Βιβλιογραθία 

European Central Bank. (2013). The Single Euro Payments Area (SEPA) - An 

Integrated Retail Payments Market. Φξαλθθνχξηε: European Central Bank. 

European Payments Council . (2014). SEPA for Consumers. Βξπμέιιεο: European 

Payments Council. 

European Payments Council . (2014). Shortcut to SEPA Credit Transfer (SCT). 

Βξπμέιιεο: European Payments Council. 

European Payments Council. (2010). SEPA Direct Debit for Consumers. Βξπμέιιεο: 

European Payments Council. 

PAY4. (n.d.). SEPA Direct Debit in e-commerce. PAY4. 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (2012). Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012. Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Εαθείξα, Ε. Ν. (2008). Δίκαιο και Εσρωπαϊκή Ενοποίηση, Διπλωματική Εργασία. 

Αζήλα: Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. (2008). Μέσα πληρωμών SEPA. Αλάθηεζε Μάηνο 12, 2014, 

απφ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο - Δπξσζχζηεκα : 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/PaymentsSystems/SEPA/means.aspx  

Πιηάθνο, Γ. Αζηέξεο, Το Δίκαιο της Εσρωπαϊκής Ένωσης: Θεσμικό και Οσσιαστικό 

Δίκαιο, Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2012 

Εαραξνχια Ν. Εαθείξα, (2008) Η πιστωτική κάρτα ως μέσο ηλεκτρονικών 

σσναλλαγών, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/PaymentsSystems/SEPA/means.aspx


Γειηία Σχπνπ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο,  

13 επηεκβξίνπ 1999 -

 http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/1999/html/pr990913_2.en.html  

 19 Γεθεκβξίνπ 2013 -

 http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131219.en.html  

29 Απξηιίνπ 2014 - 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140429.el.html  

Δπξσπατθφ πκβνχιην Πιεξσκψλ –  

Questions & Answers clarifying key aspects of the SEPA Cards Framework - 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/EPC075-

SCF%20QAs%20Version10%20Final.pdf 

European Central Bank brochure –  

“The Single Euro Payments Area: An Integrated Retail Payments Market” - 

http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/pdf/SEPA_e-brochure_2013.pdf  

Ννκνζεηήκαηα ηεο Έλσζεο:  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2560/2001 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 924/2009 

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) 260/2012 

 Οδθγία 2007/64/ΕΚ 

 Οδθγία 2011/83/ΕΕ 

 Προτάςεισ Οδθγιών –  

 COM (2013) 547 

 COM (2013) 550 

 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/1999/html/pr990913_2.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131219.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140429.el.html
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/EPC075-SCF%20QAs%20Version10%20Final.pdf
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/EPC075-SCF%20QAs%20Version10%20Final.pdf
http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/pdf/SEPA_e-brochure_2013.pdf

