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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 τρίτη συνάντηση του AMI-Pay GR-NSG,
παρουσίασε την ημερησία διάταξη και τόνισε ότι το πρώτο της θέμα, ενοποίηση Τ2/T2S,
αποτελεί 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 τους στόχους της ενοποίησης T2/T2S.
Outcome
H ΤτΕ αφού υπογράμμισε ότι το TARGET2 για πάνω από μια δεκαετία εξασφαλίζει την
ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία στις πληρωμές, σημείωσε πως με την ενοποίηση
του Τ2/T2S θα αναβαθμιστεί παρέχοντας βελτιωμένες και εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο αυτό η ΤτΕ παρουσίασε τους κύριους στόχους του έργου εστιάζοντας στην
αρχιτεκτονική του συστήματος, στη τροφοδότηση, στη λειτουργία και στην αρχιτεκτονική
των λογαριασμών, επισημαίνοντας πως η επικοινωνία μεταξύ των φορέων και όλων των
υπηρεσιών θα γίνεται με μηνύματα ISO 20022.
Η ΤτΕ υπογράμμισε τα οφέλη της ενοποίησης και διευκρίνισε ότι το έργο βρίσκεται στην
φάση της ανάπτυξης από το Ευρωσύστημα. Σε αυτήν τη χρονική στιγμή οι φορείς της
αγοράς θα πρέπει να ξεκινήσουν λεπτομερή αξιολόγηση των επιχειρησιακών και τεχνικών
επιπτώσεων που θα προκύψουν στα εσωτερικά συστήματά τους και στις διαδικασίες τους
από την «υιοθέτηση» των αλλαγών του ΤARGET2. Επίσης ενημέρωσε τα μέλη πως μετά τη
δημοσίευση των εγκεκριμένων NSPs, τον Ιούλιο του 2019, θα μπορούν να ξεκινήσουν τη
διαδικασία επιλογής του δικού τους NSP.
Η ΤτΕ ενημέρωσε πως προτίθεται να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της ΕΚΤ
και της κοινότητας σχετικά με τα όποια ζητήματα ανακύψουν κατά την διάρκεια
υλοποίησης του έργου. Επιπλέον εισηγήθηκε την ενίσχυση της επικοινωνίας σε επίπεδο

διμερών επαφών ή/και ομάδων εργασίας μεταξύ της ΤτΕ και της κοινότητας αναφορικά με
τα GUI και την κατανόηση των UDFS.
Τα μέλη θα ενημερωθούν για την γενικότερη εξέλιξη του έργου και των ομάδων εργασίας
στην επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση.
3.

Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο TIPS

Ενημέρωση για τους πρώτους μήνες λειτουργίας του TIPS.
Outcome
H ΤτΕ ενημέρωσε την κοινότητα σχετικά με την πρόοδο του έργου και παρότρυνε τα μέλη
να συμμετέχουν στο TIPS αφού αποτελεί τη βέλτιστη λύση για πανευρωπαϊκή
προσβασιμότητα στις άμεσες πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ. Η ΤτΕ επανέλαβε πως η
ΔΙΑΣ, το ελληνικό ACH, μπορεί να έχει μόνο το ρόλο του instructing party αφού δεν μπορεί
να ανοίξει λογαριασμό στο TIPS.
Υπογράμμισε ότι η λύση της συμμετοχής στο TIPS μέσω της ΤτΕ δεν είναι εφικτή και κάλεσε
τα μέλη να απαντήσουν στην αντίστοιχη επιστολή πρόθεσης συμμετοχής που θα τους
αποσταλεί στο προσεχές μέλλον.
4.
Εξελίξεις στις Πληρωμές Μικρής Αξίας σε Ευρώ
Ενημέρωση για πρωτοβουλίες του ERPB όπως ανάπτυξη σχήματος SEPA API, άμεσες
πληρωμές στο σημείο συναλλαγής, ηλεκτρονική τιμολόγηση (EIPP).
Outcome
Η ΤτΕ παρουσίασε τις τρέχουσες εξελίξεις στις πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ και στο
έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας. Συμφώνησε πώς έχει
σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τις άμεσες πληρωμές στο σημείο συναλλαγής, την
ανάπτυξη σχήματος SEPA API, και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
Ειδικότερα η ΤτΕ, για τις άμεσες πληρωμές στο σημείο συναλλαγής, συμφώνησε πως η
πανευρωπαϊκή φύση του SCTinst προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για ασφαλείς και
αποτελεσματικές λύσεις στα ΡΟΙ με πανευρωπαϊκή προσβασιμότητα και
διαλειτουργικότητα.
Σχετικά με την ανάπτυξη σχήματος SEPA API, η ΤτΕ σημείωσε πως σύμφωνα με την Οδηγία
(ΕΕ) 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD2), οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού έχουν την κανονιστική υποχρέωση να
ανοίξουν τα συστήµατά τους και να προσφέρουν τουλάχιστον μια διεπαφή στους
παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης και υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού. Τα πρότυπα
διασύνδεσης θα πρέπει να υιοθετηθούν κατόπιν πρωτοβουλιών της αγοράς και σύμφωνα
με τα RTS της EBA.
Η ΤτΕ, λόγω του ρόλου της ως καταλύτη στις πληρωμές μικρής αξίας και με στόχο την
πανευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα και προσβασιμότητα, ενθαρρύνει την υιοθέτηση μίας
εκ των δύο πρωτοβουλιών της αγοράς που επικρατούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Open
Banking και την λύση του Berlin Group NextGenPSD2). Οι λειτουργικές διαφοροποιήσεις
των δύο πρωτοβουλιών δεν είναι σημαντικές, με κυρίαρχη ίσως του ότι το Berlin Group
υποστηρίζει και την περίπτωση του άρθρου 65 της Οδηγίας που αφορά στην
«Επιβεβαίωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων».
Σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η ΤτΕ σημείωσε πως ο καθορισμός ρόλων και
αρμοδιοτήτων στο οικοσύστημα του ΕΙΡΡ αποτέλεσε μεγάλη πρόοδο, ενώ η υιοθέτηση

μηνυμάτων xml 20022 καθώς και η υποστήριξη του Request to Pay είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Στη συνέχεια η ΤτΕ παρουσίασε το σκοπό των αντίστοιχων ομάδων εργασίας και
ενημέρωσε την κοινότητα σχετικά με το βαθμό προόδου που αυτές έχουν επιτελέσει.
Επίσης παρότρυνε την κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των πληρωμών
μικρής αξίας σε ευρώ με πανευρωπαϊκή προοπτική. Η κοινότητα εξέφρασε προβληματισμό
αναφορικά με τις «υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» όπως ερμηνεύονται στο SEPA API WG
του ERPB. Συγκεκριμένα έθεσε το θέμα της τιμολόγησης ή μη των υπηρεσιών αυτών
δεδομένου ότι οι τελευταίες αποτελούν «ιδιοκτησία» των ΠΥΠ.
5.

Οδηγία e-IDAS

Αναφορά των ανοικτών θεμάτων που σχετίζονται με τις πληρωμές μικρής αξίας και τις
πρακτικές εκτοκισμού στις άμεσες πληρωμές.
Outcome
H ΤτΕ παρουσίασε περιληπτικά τα κύρια σημεία του Κανονισμού 910/2014 καθώς και τα
πιθανά οφέλη από την εφαρμογή των προβλέψεών της στο χρηματοοικονομικό τομέα
όπως η δυνατότητα γρήγορης και ασφαλούς ταυτοποίησης. Η κοινότητα επιβεβαίωσε ότι
δεν έχει υπάρξει επαφή από την ΕΕΤΤ ή το Δημόσιο σχετικά με την κοινή χρήση του κόμβου
e-IDAS ενώ αναφέρθηκε ότι ήδη γίνεται χρήση υπηρεσιών e-IDAS για την επαλήθευση
ταυτότητας των TPPs που ζητούν πρόσβαση στους ελληνικούς ΠΥΠ βάσει της PSD2.
Τέλος όσον αφορά τη ψηφιοποίηση της διαδικασίας KYC, η ΤτΕ ανέφερε πως σε κάποιες
χώρες έχει αρχίσει να γίνεται χρήση της DLT τεχνολογίας και επισήμανε ότι, με βάση την
Απόφαση ΕΤΠΘ 281/17.3.2009, οι ΠΥΠ υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία των
πελατών τους σε φυσική μορφή.
6.
Άλλα θέματα
Outcome
Ο προεδρεύων ευχαρίστησε τα μέλη για τη συνεισφορά και τη συμμετοχή τους, και
σημείωσε πως θα ανανεωθεί η λίστα μελών και θα είναι διαθέσιμη μαζί με τις
παρουσιάσεις στην ιστοσελίδα της ΤτΕ. Επίσης ενημέρωσε τα μέλη για την επικείμενη
περιοδική έκθεση του Μουσείου της ΤτΕ με θέμα «eπληρωμές: ένας οδικός χάρτης».
Επόμενη συνάντηση:
23 Οκτωβρίου 2019

