ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τι είναι ο SEPA;

Στον SEPA (Single Euro Payments Area, Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ)
οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές σε ευρώ σε 32
ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τα εθνικά εργαλεία πληρωμών σε ευρώ σταδιακά θα αντικατασταθούν από τα τυποποιημένα εργαλεία πληρωμών του SEPA. Ο
SEPA συγκροτείται από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη
Νορβηγία, την Ελβετία και το Μονακό. Αποτελεί δε την πλέον φιλόδοξη πρωτοβουλία στην ιστορία της αγοράς των ευρωπαϊκών πληρωμών, μετά την εισαγωγή του
ενιαίου νομίσματος ευρώ.

Γιατί να υπάρχει
ο SEPA;

Ο SEPA είναι μια πρωτοβουλία ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών,
προωθείται από τους αρμόδιους φορείς χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής, καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη και σχεδιάστηκε με τους εξής σκοπούς:
Ενίσχυση του ευρώ.
Τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά πληρωμών, δημιουργώντας έτσι απτά
οφέλη για τους πελάτες των τραπεζών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών.
Προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας.

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
ΤΟΥ SEPA;

Οι δημόσιες αρχές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες
συνθήκες που θα υποστηρίξουν τη μετάπτωση στα νέα εργαλεία πληρωμών του SEPA
και τη σταδιακή απόσυρση αντίστοιχων, αμιγώς εθνικών, εργαλείων πληρωμών.

Ο τραπεζικός κλάδος: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (ΕΣΠ) είναι το
όργανο λήψης αποφάσεων και συντονισμού του τραπεζικού κλάδου σε ό,τι αφορά
τις πληρωμές. Το ΕΣΠ έχει καταρτίσει με επιτυχία τα αναγκαία προγράμματα πληρωμών του SEPA, προκειμένου να οικοδομηθεί η ενοποιημένη αγορά πληρωμών
σε ευρώ (Σύστημα Μεταφοράς Πιστώσεων του SEPA, Συστήματα Άμεσης Χρέωσης
του SEPA, Πλαίσιο του SEPA για τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες).

Οι πελάτες των τραπεζών: Ο SEPA θα πετύχει μόνον εάν οι πελάτες –και
ιδιαίτερα η επιχειρηματική κοινότητα και οι δημόσιοι οργανισμοί– υιοθετήσουν τα
νέα εργαλεία πληρωμών του.
Η έκδοση «Σύντομη παρουσίαση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)» μεταφράστηκε
με τη φροντίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΤΟΥ SEPA ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ;

Όχι. Ο SEPA προβλέπει τη δημιουργία μιας ενοποιημένης αγοράς πληρωμών σε
ευρώ. Στο πλαίσιο του SEPA, όλες οι πληρωμές σε ευρώ θα θεωρούνται εγχώριες.
Μόλις επιτευχθεί ο SEPA, δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις εθνικές και
τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ. Τα εργαλεία πληρωμών του SEPA είναι σχεδιασμένα για να αντικαταστήσουν τελικά τα εθνικά εργαλεία πληρωμών σε ευρώ
που υπάρχουν σήμερα.

ΤΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΘΑ
ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ;

Ο SEPA είναι μια πρωτοβουλία ενοποίησης που ωθείται από τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής, καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη και θα έχει αντίκτυπο σε
όλες τις πληρωμές σε ευρώ, λόγω της εισαγωγής των συστημάτων και προτύπων
πληρωμών που προβλέπει. Κάθε πολίτης, έμπορος, δημόσιος οργανισμός και επιχείρηση με τραπεζική σχέση στο χώρο του ευρώ τελικά θα επηρεαστεί από τον SEPA,
όπως και όλοι όσοι συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα των πληρωμών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ;

Με την επίτευξη του SEPA θα είναι δυνατή η ανταλλαγή πληρωμών σε ευρώ
μεταξύ οποιωνδήποτε λογαριασμών πληρωμών που θα τηρούνται σε τράπεζες
εγκατεστημένες στον SEPA, με την ίδια ευκολία που πραγματοποιούνται και σήμερα τέτοιες ανταλλαγές μόνο εντός των εθνικών συνόρων. Τα κοινά πρότυπα,
ο ταχύτερος διακανονισμός και η απλοποιημένη επεξεργασία θα βελτιώσουν την
ταμειακή διαχείριση, θα μειώσουν το κόστος και θα διευκολύνουν την πρόσβαση
σε νέες αγορές. Επιπλέον, οι πελάτες θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων που θα προσφέρουν οι τράπεζες και λοιποί φορείς υπηρεσιών
πληρωμών. Οι καταναλωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν έναν τραπεζικό λογαριασμό και μία κάρτα πληρωμής (πιστωτική ή/και χρεωστική) για να πραγματοποιούν
πληρωμές στις 32 χώρες του SEPA.

ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ;

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος έχει ορίσει συστήματα SEPA για μεταφορές
πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις. Το Σύστημα Μεταφοράς Πιστώσεων SEPA τέθηκε
σε εφαρμογή με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2008 και μέχρι σήμερα 4.460 ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και 32 εγκατεστημένες στην Ελλάδα, παρέχουν στην πελατεία τους SEPA μεταφορές πίστωσης. Το Βασικό Σύστημα Άμεσης
Χρέωσης SEPA (που αφορά πληρωμές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων) και
το Σύστημα Άμεσων Χρεώσεων SEPA μεταξύ επιχειρήσεων τέθηκαν σε εφαρμογή
με επιτυχία το Νοέμβριο του 2009 και μέχρι σήμερα 2.700 ευρωπαϊκές τράπεζες,
μεταξύ των οποίων και 15 εγκατεστημένες στην Ελλάδα, παρέχουν στην πελατεία
τους SEPA άμεσες χρεώσεις. Με μια σταδιακή διαδικασία, όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες που παρέχουν σήμερα υπηρεσίες άμεσης χρέωσης σε ευρώ θα εξυπηρετούν
το Βασικό Σύστημα Άμεσης Χρέωσης του SEPA έως το Νοέμβριο του 2010.
Σε ό,τι αφορά τις κάρτες πληρωμών, το Πλαίσιο του SEPA για τις Κάρτες έχει
συμφωνηθεί και βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης από τράπεζες, διεθνή και
εθνικά συστήματα καρτών και φορείς επεξεργασίας συναλλαγών καρτών.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Έντυπα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (ΕΣΠ)*
- Η Πραγμάτωση του SEPA – o πληρέστερος οδηγός για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ
- Απαντήσεις στις συνηθέστερες παρανοήσεις για τον SEPA
- Ο SEPA για επιχειρήσεις
- Ο SEPA για το Δημόσιο Τομέα**
- Ο SEPA για τους παρόχους Πληροφορικής
- Ο SEPA για τους καταναλωτές**
- Ο SEPA για τα ΜΜΕ

Η έκδοση «Σύντομη παρουσίαση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)» μεταφράστηκε
με τη φροντίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Σειρές σύντομης παρουσίασης (shortcut) του ΕΣΠ*
-

Σύντομη παρουσίαση του SEPA**
Σύντομη παρουσίαση των Συστημάτων Άμεσης Χρέωσης του SEPA**
Σύντομη παρουσίαση του Συστήματος Μεταφοράς Πιστώσεων του SEPA**
Σύντομη παρουσίαση των Μορφών Δεδομένων του SEPA
Σύντομη παρουσίαση του Πλαισίου για τις Κάρτες του SEPA
(διαθέσιμη το φθινόπωρο του 2009)
Σύντομη παρουσίαση της Τυποποίησης Καρτών του SEPA
(διαθέσιμη το φθινόπωρο του 2009)
Επιχειρήσεις – οι 10 καλύτεροι λόγοι εφαρμογής του SEPA**
Δημόσιος Τομέας – οι 10 καλύτεροι λόγοι εφαρμογής του SEPA**
Έμποροι – οι 10 καλύτεροι λόγοι εφαρμογής του SEPA**

*Αυτές οι εκδόσεις του ΕΣΠ είναι διαθέσιμες προς λήψη στη διαδικτυακή διεύθυνση του EPC
www.europeanpaymentscouncil.eu
**Αυτές οι εκδόσεις του ΕΣΠ έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και είναι διαθέσιμες προς λήψη στη
διαδικτυακή διεύθυνση της ΕΕΤ www.hba.gr

Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΣΠ
Τέσσερα τεύχη το χρόνο στο γραμματοκιβώτιό σας. Εγγραφείτε δωρεάν στη διαδικτυακή διεύθυνση www.europeanpaymentscouncil.eu/Newsletter
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