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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2007 

 
 
 

ΟΔΕΥΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

Του Αλέκου Λιδωρίκη 
 
 

Μετά την είσοδο του ευρώ, η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών 
(Single Euro Payment Area-SEPA) αποτελεί την νέα μεγάλη πρόκληση για την 
ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Η εξέλιξη αυτή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή του 
απλού καταναλωτή, της επιχείρησης αλλά και γενικότερα στη λειτουργία της 
οικονομίας που εκτιμάται ότι θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Τα οφέλη αλλά και 
γενικότερα όμως οι επιπτώσεις από τη δημιουργία του Ενιαίου αυτό Χώρου 
Πληρωμών στην Eυρωζώνη, εάν και χρονικά βρισκόμαστε λίγους μόνον μήνες πριν 
ξεκινήσει να γίνεται πραγματικότητα, δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά στο ευρύ κοινό. 
Ο γ.γ. της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, κ. Χρήστος Γκόρτσος, απαντώντας στην 
«Κ», διευκρινίζει θέματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στη 
λειτουργία των τραπεζών, το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του SEPA και το 
σημαντικότερο: ποια θα είναι τα οφέλη από τη δημιουργία του ενιαίου χώρου 
πληρωμών στις συναλλαγές. 

 
Ποια θα είναι τα συγκεκριμένα οφέλη των καταναλωτών και επιχειρήσεων από 
την υλοποίηση του SEPA; 

Ο SEPA θα επηρεάσει όλους όσοι πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές 
σε ευρώ και θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες 
πραγματοποίησης και είσπραξης πληρωμών. 

 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του; 

Τα πλεονεκτήματα του SEPA θα είναι πολύ σημαντικά. Για τους 
καταναλωτές, οι υπηρεσίες πληρωμών σε ευρώ για ολόκληρη την Ευρώπη θα είναι 
ενιαίες. Επίσης, θα είναι δυνατή η πρόσβαση από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε 
όλους τους λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα σε οποιοδήποτε 
κράτος–μέλος (με προτεραιότητα στις χώρες της Ευρωζώνης), με την ίδια ευκολία 
που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές εντός της χώρας μας. 

Παράλληλα, αναμένεται ότι θα υπάρξει σταδιακή απόσυρση των μετρητών με 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών. 

 
Αυτά για τους καταναλωτές. Για τις επιχειρήσεις; 

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να 
αποδέχονται κάρτες πληρωμών (πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες) απ’ όλες τις 
χώρες του SEPA, το τελικό τους κόστος αναμένεται να μειωθεί λόγω των οικονομιών 
κλίμακας που θα επιτευχθούν και της απλοποίησης των υποστηρικτικών εργασιών 
διεκπεραίωσης των υπηρεσιών πληρωμών. 

Για τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜμΕ) θα καταστεί δυνατή η 
είσπραξη ή πραγματοποίηση πληρωμών σε ευρώ οπουδήποτε στην Ευρώπη ενώ, 
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παράλληλα, ο ταχύτερος διακανονισμός και η απλοποιημένη διεκπεραίωση των 
υπηρεσιών πληρωμών θα βελτιώσουν τις ταμειακές ροές και θα μειώσουν το κόστος. 
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα, τα κοινά πρότυπα θα δώσουν επιπλέον την 
ευκαιρία για τη διαμόρφωση μιας τυποποιημένης πλατφόρμας για όλες τις πληρωμές 
σε ευρώ. Σημαντική εξοικονόμηση κόστους θα προκύψει επίσης από την 
αυτοματοποίηση των πληροφοριών που θα συνοδεύουν μια πληρωμή. 
 
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του SEPA και οι υποχρεώσεις των 
τραπεζών; 

Από την 1η Ιανουαρίου 2008, οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες θα 
αρχίσουν να παρέχουν σταδιακά στην πελατεία τους τρία ηλεκτρονικά εργαλεία 
πληρωμών, συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα, και, ειδικότερα, πληρωμές με 
πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, εμβάσματα (μεταφορές πιστώσεων) και πάγιες 
εντολές (άμεσες χρεώσεις), τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
πανευρωπαϊκά στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ 
(SEPA). 

Επομένως, ανεξάρτητα από το εάν ένας συναλλασσόμενος κάνει μια 
μεταφορά πίστωσης ή μια άμεση χρέωση στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος–
μέλος της ευρωζώνης, θα πρέπει για τη συναλλαγή αυτή να ισχύει η ίδια διαδικασία, 
το ίδιο κόστος και οι ίδιοι κανόνες προστασίας του. Τελικός στόχος της όλης 
διαδικασίας είναι, να μην υφίστανται από τα τέλη του 2010, αμιγώς εθνικά 
συστήματα για εμβάσματα, πάγιες εντολές και συστήματα καρτών και για όλα αυτά 
τα μέσα να εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες και διαδικασίες που θα έχουν το ίδιο 
κόστος για τον τελικό χρήστη. Έως το τέλος του 2009 αναμένεται, δε, και η 
ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας. 
 


