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Τι είναι ο SEPA;

Για ποιους λόγους 
δημιουργήθηκε ο SEPA;

Επιτάχυνση 
της καινοτομίας 
των εφαρμογών 

πληρωμών

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 χαρακτηρι-
στικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τα εθνικά εργαλεία πληρωμών σε ευρώ στα-
διακά θα αντικατασταθούν από 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. Τα συστήματα πληρωμών SEPA αναπτύσ-
σονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Πληρωμών αποτελεί το φορέα λήψης αποφάσεων και συντονισμού του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού κλάδου σε σχέση με τις πληρωμές.

Ο SEPA αποτελεί μια πρωτοβουλία για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς 
πληρωμών, που σχεδιάστηκε για να ενισχύσει το ευρώ, να εντείνει τον ανταγω-
νισμό στην αγορά πληρωμών και να προωθήσει την καινοτομία στον τομέα της 
τεχνολογίας.

Η καινοτομία και η αποϋλοποίηση των διαδικασιών πληρωμών, π.χ. η μετάπτω-
ση των κρατικών πληρωμών καταργώντας διεργασίες μη-ηλεκτρονικής μορφής ή 
χειρισμού μετρητών, είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία σύγχρονων υποδο-
μών, σχεδιασμένων για τη μείωση των δαπανών, την καθιέρωση αποδοτικών λει-
τουργιών και, κατά συνέπεια, την περαιτέρω βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο SEPA, πέραν του εκσυγχρονισμού των πλη-
ρωμών του δημόσιου τομέα,  προωθεί και την εξέλιξη λύσεων ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης, οι οποίες περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τις ηλεκτρονικές 
συμβάσεις και προμήθειες, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους τομείς της φορολόγησης, των τελωνειακών 
δασμών και της κοινωνικής ασφάλισης.

Η υιοθέτηση από το Δημόσιο των νέων μέσων πληρωμών SEPA παρέχει μια 
χρυσή ευκαιρία για ανανέωση των πεπαλαιωμένων εφαρμογών πληρωμών. Σε αρ-
κετές περιπτώσεις, διοικητικά συστήματα όπως αυτά που υποστηρίζουν πληρωμές 
ανανεώνονται σπάνια και μόνο στον ελάχιστο βαθμό. Τα εργαλεία πληρωμών SEPA 
εισάγουν τις πλέον καινοτόμες και ασφαλείς τεχνολογικές λύσεις με τα ανάλογα 
οικονομικά οφέλη.

Η έκδοση «Οι 10 καλύτεροι λόγοι για την εφαρμογή του SEPA από το δημόσιο τομέα» μεταφρά-
στηκε με τη φροντίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕζΩΝ.



Εκμεταλλευθείτε την 
τυποποίηση

Αυξήστε την 
αποτελεσματικότητα των 

δημοσίων συμβάσεων 
και προμηθειών

Περιορίστε τις δαπάνες 
πληροφορικής

Απλοποιήστε 
τον έλεγχο συμφωνίας 

λογαριασμών

Εκσυγχρονίστε 
και απλοποιήστε την 

οργανωτική υποστήριξη 
των εισπράξεων και 

πληρωμών σας

Ο SEPA εξασφαλίζει την τυποποίηση των υπηρεσιών πληρωμών και εισπράξε-
ων του Δημοσίου σε ολόκληρη την Ευρώπη: μπορούν να πραγματοποιηθούν, 
μεμονωμένα ή σε συνεργασία με εμπορικές τράπεζες, κοινές επενδύσεις για την 
πραγματοποίηση πληρωμών σε ευρώ και να εξασφαλιστούν οικονομίες κλίμακας 
με ταυτόχρονη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε 
να μειώσει δραστικά το κόστος διενέργειας των συναλλαγών πληρωμών του δη-
μόσιου τομέα και να προωθήσει περαιτέρω την αποτελεσματική διαχείριση της 
ρευστότητάς του.

Οι δημόσιες συμβάσεις, π.χ. για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών ή την 
πραγματοποίηση δημόσιων έργων εκ μέρους του Δημοσίου, αποτελούν ένα βασικό 
τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο οποίος αντιστοιχεί συνολικά σε αξία συναλλα-
γών 1,5 τρισεκατομμυρίου ευρώ ή στο 16% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
SEPA διαμορφώνει μια εσωτερική ανταγωνιστική αγορά πληρωμών και το Δημόσιο 
θα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες επιλογής φορέων παροχής υπηρεσιών 
πληρωμών. 

Η εφαρμογή των προτύπων μηνυμάτων XML ISO 20022 –η διευθέτηση των 
δεδομένων που χρησιμοποιεί ο SEPA– επιτρέπει τον εξορθολογισμό, ο οποίος με 
τη σειρά του θα μειώσει σημαντικά τις δαπάνες που σήμερα συνδέονται με τη συ-
ντήρηση των διάφορων εθνικών μορφών πληρωμών και των σχετικών προτύπων 
πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης συστημάτων. Το πρότυπο 
XML είναι ευρέως αποδεκτό και υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός τυποποιημένων 
εργαλείων, συχνά χωρίς δικαιώματα άδειας χρήσης. Επιπλέον, η χρήση της τεχνο-
λογίας XML οδηγεί σε μεγαλύτερη ευελιξία, ενόψει μελλοντικών προσαρμογών των 
συστημάτων πληροφορικής.

Η διευθέτηση των δεδομένων που χρησιμοποιεί ο SEPA εκσυγχρονίζει και απλο-
ποιεί τον έλεγχο συμφωνίας της πληρωμής με τη σχετική απαίτηση μέσω της υιο-
θέτησης νέων προτύπων. Η διευθέτηση των δεδομένων που χρησιμοποιεί ο SEPA 
αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ένα αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα 
επικαιροποίησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών πλη-
ρωμών, μεταξύ των οποίων και ο δημόσιος τομέας.

Ο SEPA εξασφαλίζει ομοιόμορφους κύκλους διακανονισμού των πληρωμών και 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για επιστροφές συναλλαγών πληρωμής που δεν 
μπορούν να εκτελεστούν (λόγω έλλειψης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών ή 
εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων λογαριασμού χρέωσης) απλοποιώντας σημαντικά 
τις υφιστάμενες, κατακερματισμένες, συνθήκες. Η Κοινοτική Οδηγία 2007/64/ΕΚ 
για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD), βελτιώνει περαιτέρω την ασφάλεια δικαίου 
των πληρωμών.

Η έκδοση «Οι 10 καλύτεροι λόγοι για την εφαρμογή του SEPA από το δημόσιο τομέα» μεταφρά-
στηκε με τη φροντίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕζΩΝ.



Κάντε τους φορείς 
παροχής υπηρεσιών 
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κρίσιμη μάζα SEPA 
πληρωμών

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι τράπεζες, είναι εξειδικευμένοι 
στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών –και σε προστιθέμενης αξίας συνοδευτικές υπη-
ρεσίες– σε ευρεία κλίμακα. Η υλοποίηση μιας ενοποιημένης αγοράς πληρωμών σε 
ευρώ θα ενισχύσει την τάση για εξωτερική ανάθεση (outsourcing) των πληρωμών 
και εισπράξεων. Ο SEPA επιτρέπει στους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών 
να αποκτούν πρόσθετους όγκους συναλλαγών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
οικονομίες κλίμακας και σκοπού. Αυτή η εξέλιξη προωθεί ελκυστικές προσφορές 
υπηρεσιών πληρωμών για το δημόσιο τομέα που επιθυμεί να επωφεληθεί από την 
κεντρική διαχείριση της επεξεργασίας των πληρωμών και εισπράξεών του.

Το προνόμιο του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του SEPA (32 ευρωπαϊκές χώ-
ρες) είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών και εισπράξεων χρησιμοποιώ-
ντας την ίδια υποδομή που χρησιμοποιείται για τις αμιγώς εγχώριες πληρωμές. Κάτι 
τέτοιο έχει ιδιαίτερη σημασία, όσον αφορά τους σημαντικούς αριθμούς ευρωπαίων 
συνταξιούχων, φοιτητών και εργαζομένων που διαμένουν εκτός της χώρας προέ-
λευσής τους, αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των επιχειρήσεων που 
λειτουργούν σε ολόκληρη ή μέρος της εσωτερικής αγοράς.

Οι εναρμονισμένες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ανάπτυξη σχετικών 
τεχνολογιών πληροφορικής προάγουν περισσότερο αποδοτικές δημόσιες υπηρεσίες, 
ενώ συμπληρώνουν μια ενιαία αγορά για την κοινωνία της πληροφορίας.

Για να επιτευχθεί μια κρίσιμη μάζα πληρωμών SEPA, πρέπει να εμπλακεί ο δη-
μόσιος τομέας. Στο δημόσιο τομέα αναλογεί περίπου το 20% ή περισσότερο των 
ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετά-
πτωση αυτού του όγκου πληρωμών που πραγματοποιεί το Δημόσιο στα εργαλεία 
πληρωμών SEPA θα ενεργοποιήσει την υιοθέτησή τους και από τους λοιπούς χρή-
στες υπηρεσιών πληρωμών, όπως επιχειρήσεις και καταναλωτές. Δεδομένων των 
ευρύτερων ωφελειών για την κοινωνία, το Δημόσιο μπορεί και, συνεπώς, πρέπει να 
παίξει σημαντικό ρόλο, δίνοντας ώθηση στη μετάβαση στον SEPA και αποτελώντας 
παράδειγμα για όλους τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών.
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