ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
24 Οκτωβρίου 2019
AMI-Pay GR-NSG

Outcome
Advisory Group on Market Infrastructures for Payments – National Stakeholder Group
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, 09:00 (10:00) – 14:00, 2ος όροφος αίθ. Ν.212
Τράπεζα της Ελλάδος, Είσοδος Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα 102 50
09:00 - 09:45: Ξενάγηση στην έκθεση «e-πληρωμές: Ένας οδικός χάρτης»
(Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, Αμερικής 3, Αθήνα 105 64)
1.

Καλωσόρισμα και έγκριση της ημερησίας διάταξης

Ο προεδρεύων θα καλωσορίσει τα μέλη και θα παρουσιάσει την ημερησία διάταξη.
Outcome
Το προεδρείο καλωσόρισε τα μέλη στην 4η συνάντηση του AMI-Pay GR-NSG, παρουσίασε
την ημερησία διάταξη και τόνισε ότι η ενοποίηση των υπηρεσιών Τ2/T2S και το TIPS
αποτελούν προτεραιότητα για τη συνάντηση. Επίσης, ζητήθηκε από τα μέλη να έχουν
ενεργό ρόλο ως προς την υποβολή ζητημάτων που αφορούν την ελληνική αγορά
Τα μέλη συμφώνησαν στο πρόγραμμα της συνάντησης το οποίο ακολούθως εγκρίθηκε.
2.

Ενοποίηση T2/T2S

Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις του έργου ενοποίησης T2/T2S.
Outcome
Το προεδρείο ενημέρωσε τα μέλη πως η ΤτΕ είναι ήδη σε διμερείς επαφές με όλους του
συμμετέχοντες. Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκαν από την ΤτΕ τα κομβικά σημεία
παρακολούθησης του έργου σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση και τονίστηκε η συνέπεια
σε αυτά για την ασφαλή μετάπτωση και υλοποίησή του. Τονίστηκε πως η ελληνική
κοινότητα είναι εντός των χρονικών κομβικών πλαισίων σε ποσοστό 75%. Έμφαση δόθηκε,
επίσης, στην έγκαιρη επιλογή του Network Service Provider ώστε να εξασφαλιστεί η
απαραίτητη σύνδεση με τη νέα πλατφόρμα δεδομένου ότι δε θα είναι πλέον εφικτή η
συμμετοχή μέσω διαδικτύου. Η κοινότητα ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε από κοινού
διαπραγματεύσεις με τη SWIFT ως Greek community, με τις ανάλογες διαφοροποιήσεις
ανά Τράπεζα (modules). Από την εμπειρία της, η ΤτΕ παρατήρησε ότι όσο πιο σύντομα γίνει
η προσέγγιση τόσο πιο αποδοτική θα είναι η όποια συμφωνία.
Αναφορικά με τον όγκο των κειμένων που χρειάζεται να μελετηθούν, επισημάνθηκε ότι
αυτά είναι φιλικά στους χρήστες, διακριτά κατανεμημένα ανάλογα με το αντικείμενο και
δημόσια διαθέσιμα.

Σε σχέση με τις επιχειρησιακές εξελίξεις του έργου η κοινότητα ενημερώθηκε ότι:
-Οι ΚΤ θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν χρήση όλων των λειτουργιών της νέας
πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων αποθεματικών και τις Πράξεις
Νομισματικής Πολιτικής) από το Νοέμβριο 2022.
-Οι κάτοχοι DCA λογαριασμών (RTGS ή T2S ή TIPS) θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δικό
τους MCA.
-Τα συμψηφιστικά συστήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να διακανονίζουν κάνοντας χρήση
των προσφερόμενων διαδικασιών διακανονισμού.
-Το παράθυρο για τροποποίηση μελλοντικών πληρωμών θα είναι 20:30 - 03:30.
-Το παράθυρο συντήρησης του συστήματος τις ημέρες Τρίτη - Παρασκευή γίνεται
προαιρετικό και θα πραγματοποιείται 04:00 - 06:00. Το παράθυρο συντήρησης το
Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις 03:30 το Σάββατο μέχρι τις
03:30 το πρωί της Δευτέρας.
-Οι διατραπεζικές και πελατειακές πληρωμές θα ξεκινούν καθημερινά στις 03:30
Σε σχετική ερώτηση αναφορικά με δοκιμές διευκρινίστηκε ότι η εκπαίδευση των χρηστών
θα γίνει από την ECB (4CB Network). Επίσης, σε σχετική ερώτηση διευκρινίστηκε ότι σε
περίπτωση δυσκολίας εκπλήρωσης των χρονικών κομβικών υποχρεώσεων απαιτείται η
όσο το δυνατό πιο έγκαιρη ειδοποίηση της ΤτΕ ώστε να υπάρχει περιθώριο εξεύρεσης της
βέλτιστης λύσης σε τεχνικό επίπεδο (π.χ. μετατροπή μηνυμάτων). Η Κοινότητα τέλος
εισηγήθηκε την επιπλέον ενημέρωση από την ΤτΕ, σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο, των ΠΙ
για τη σοβαρότητα και κρισιμότητα υλοποίησης του έργου.
3.

Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο TIPS

Ενημέρωση για τη λειτουργία των άμεσων πληρωμών και του TIPS.
Outcome
Η ΤτΕ τόνισε ότι το TIPS είναι ο πιο διαφανής μηχανισμός διακανονισμού έχοντας
ολοκληρώσει ένα χρόνο επιτυχούς λειτουργίας και επισήμανε τα σημαντικά οφέλη της
υπηρεσίας. Η εκτίμηση της Κοινότητας είναι ότι η πιθανή σύνδεση των ΠΙ στο TIPS θα γίνει
μέσω της ΔΙΑΣ, με το ρόλο της ως instructing party, ενώ ειδικότερα στην παρούσα φάση για
τις SCT άμεσες πληρωμές (IRIS_mobile), εξετάζεται η σύνδεση της ΔΙΑΣ μέσω του TARGET2
ASI6 RT.
Η ΤτΕ επεσήμανε στην Κοινότητα πως:
-Στην περίπτωση του ASI6 RT το χρήμα Κεντρικής Τράπεζας υποστηρίζει το διακανονισμό
που κάνει το ACH σε χρήμα εμπορικής Τράπεζας
-Στην περίπτωση του TIPS, σε αντίθεση με το ASI6 RT, το χρήμα Κεντρικής Τράπεζας
διακανονίζει άμεσα τις άμεσες πληρωμές
-Το υπόλοιπο του TIPS προσμετράται στον υπολογισμό των ελαχίστων αποθεματικών, σε
αντίθεση με το ASI6 RT, και της ρευστότητας με θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την
οριακή χρηματοδότηση
-Στην περίπτωση του TIPS, όλοι οι ΠΥΠ αντιμετωπίζονται ισότιμα και, σε αντίθεση με το
ASI6 RT, έχουν πρόσβαση σε οθόνη GUI για την άμεση παρακολούθηση της ρευστότητάς

τους
-Με το Τ2/T2S consolidation, που εκτός των άλλων εξασφαλίζεται και η βέλτιστη
διαχείριση ρευστότητας, το κόστος σύνδεσης στο TIPS θα μειωθεί σημαντικά
-Το TIPS δεν είναι ένας μηχανισμός διακανονισμού μόνο για τις άμεσες πληρωμές εκτός
Ελλάδας αλλά, δεδομένης της φύσης των άμεσων πληρωμών, κυρίως για τις άμεσες
πληρωμές εντός Ελλάδας (ως υπηρεσία του TARGET services)
-Σε εθνικό επίπεδο, το ΤIPS είναι ο πιο τεχνολογικά εξελιγμένος μηχανισμός διακανονισμού
και πως η βέλτιστη λύση για την Κοινότητα διαφαίνεται να είναι, δεδομένων των ανωτέρω
πλεονεκτημάτων, η συμμετοχή στο TIPS με τη ΔΙΑΣ ως instructing party
-Το TIPS είναι εξαιρετικά οικονομικό αφού η τιμολογιακή πολιτική του βασίζεται στις αρχές
της ισότητας και της έλλειψης διακρίσεων, και πιο συγκεκριμένα:
--Δωρεάν άνοιγμα λογαριασμού TIPS
--Δωρεάν λήψη ενημερώσεων
--Δωρεάν τήρηση του λογαριασμού TIPS
--Δωρεάν λήψη πληρωμής για τον δικαιούχο
--Χρέωση € 0,002 στον εντολέα ανά άμεση πληρωμή
Επιπροσθέτως η ΤτΕ επεσήμανε πως:
-Αναμένεται το Mobile Proxy Lookup service (MPL) από τον Ιούνιο 2020
-Το EPC ανακοίνωσε την αύξηση του ορίου συναλλαγών στο SEPAinst στα 100,000 € (από
την 1η Ιουλίου 2020)
-Δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης με το FedNow℠ Service για cross- border άμεσες
πληρωμές
-Το TIPS είναι ο μοναδικός state-of-the-art μηχανισμός που συμμετείχε στο proof of
concept της διατραπεζικής υπηρεσίας διεθνών πληρωμών της SWIFT gpi (το TIPS
διεκπεραίωσε μια συναλλαγή σε 0,06”)
Μετά από ερωτήσεις των μελών, η ΤτΕ έδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
-Όσον αφορά την πανευρωπαϊκή προσβασιμότητα, το TIPS ως υπηρεσία του TARGET
services δύναται να προσφέρει μεν την βέλτιστη προσβασιμότητα αλλά δεν την εγγυάται
καθώς αυτή εξαρτάται και από τον αριθμό συμμετοχής των μελών. Τονίστηκε όμως πως σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, προοδευτικά και ως το τέλος του 2020, θα υπάρξει καθολική
συμμετοχή και επομένως και για την περίπτωση της Ελλάδας η βέλτιστη
προσβασιμότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της υπηρεσίας TIPS
-Διευκρινίστηκε ότι τα οφέλη του TIPS είναι ίδια είτε τα ΠΙ συνδεθούν ως άμεσα μέλη είτε
μέσω της ΔΙΑΣ (ως Instructing Party). Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
προσχώρηση στο σχήμα SCTinst.

4.

Οι μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας (bigtech) και η Ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών

Ενημέρωση για τις πιθανές επιπτώσεις των bigtech στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικών
πληρωμών.
Outcome
Η ΤτΕ παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, καθώς και την τρέχουσα
κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών και επεσήμανε τις
προκλήσεις που συνεπάγεται η δραστηριοποίηση των Bigtech. Τόνισε τη σημασία του
ρόλου του Ευρωσυστήματος αναφορικά με την επέκταση των Βigtech. Σε σχετικό
προβληματισμό, αναφορικά με την ανυπαρξία πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών αυτού
του τύπου, διευκρινίστηκε ότι το Ευρωσύστημα παρακολουθεί στενά τις τρέχουσες
εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογείται η δημιουργία ενός νέου πλαισίου εποπτικού
ελέγχου το οποίο θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας σχετικές
με την τήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
5.

Στατιστικές Πληρωμών

Ενημέρωση σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού ΕΕ 1409/2013 της ΕΚΤ.
Outcome
Η ΤτΕ ενημέρωσε την Κοινότητα για το έργο των στατιστικών πληρωμών της ΕΚΤ, και το
ρόλο των ΕθνΚΤ για τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων βάσει του σχετικού
Κανονισμού της ΕΚΤ. Η ΤτΕ ενημέρωσε επίσης την Κοινότητα για τη διαδικασία
αναθεώρησης του εν λόγω Κανονισμού η εφαρμογή του οποίου θα ξεκινήσει το έτος 2021.
Επισημάνθηκε το γεγονός ότι, λόγω του τεράστιου όγκου των πρόσθετων ζητούμενων
στοιχείων, κυρίως λόγω των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις προβλέψεις της PSD2,
εκτιμάται ότι ίσως χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στις υπάρχουσες μηχανογραφικές
υποδομές των ΠΥΠ ενδεχομένως με σημαντικό κόστος για αυτούς. Η ΤτΕ πρόσθεσε πως
είναι διαθέσιμη να συνεργαστεί εντατικά με τους αρμόδιους ανά ΠΥΠ για το θέμα αυτό
μόλις οριστικοποιηθεί πλήρως ο νέος Κανονισμός.
Η Κοινότητα ενημέρωσε ότι, υποβάλλονται ήδη κάποια στοιχεία στην ΤτΕ στο πλαίσιο των
απαιτήσεων βάσει της PSD2 και ζήτησε να μην υπάρχει διπλή υποβολή ταυτόσημων
στοιχείων. Διευκρινίστηκε ωστόσο ότι, η υποβολή των παραπάνω στοιχείων σε
διαφορετική μονάδα της ΤτΕ, αποτελεί μεταβατικό στάδιο έως την εφαρμογή του νέου
Κανονισμού και συνεπώς δε θα υπάρχει διπλή υποβολή στοιχείων.
6.

Κανονισμός ΕΕ 910/2014 (e-IDAS)

Ενημέρωση για την εφαρμογή του Κανονισμού πανευρωπαϊκά.
Outcome
Η ΤτΕ παρουσίασε τις δυνατότητες που έχουν τα ΠΙ να λειτουργήσουν ως id providers στο
πλαίσιο του Κανονισμού και ενημέρωσε την Κοινότητα σχετικά με το βαθμό υλοποίησής
του στα κράτη-μέλη της ΕΕ δίνοντας έμφαση σε επιλεγμένες χώρες. Από την Κοινότητα
εκφράστηκε προβληματισμός σχετικά με την πρόοδο σε εγχώριο επίπεδο.

7.

Εξελίξεις στις Πληρωμές Μικρής Αξίας σε Ευρώ

Αναφορά στις εξελίξεις για την ανάπτυξη σχήματος SEPA API και άμεσων πληρωμών στο
σημείο διάδρασης (Ιnstant@POI).
Outcome
Η ΤτΕ παρουσίασε βασικά σημεία από τις ενδιάμεσες σχετικές αναφορές του ERPB και το
αναμενόμενο περιεχόμενο των οριστικών αναφορών στα τέλη του 2019 στα αντίστοιχα
πεδία. Παρουσιάστηκαν σε μεγαλύτερη ανάλυση οι άξονες διαμόρφωσης πολιτικής
πανευρωπαϊκά στο πεδίο των άμεσων πληρωμών στο σημείο διάδρασης.
8.
Άλλα θέματα
Outcome
Πραγματοποιήθηκε χωριστή συνάντηση με τις Συνεταιριστικές Τράπεζες αναφορικά με τις
επιλογές διασύνδεσής τους στην ενοποιημένες υπηρεσίες T2/T2S και την επιλογή ΝSP.
Επόμενη συνάντηση:
19 Μαρτίου 2020

