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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 στη δεύτερη συνάντηση του AMI-Pay GR-NSG και
παρουσίασε την ημερησία διάταξη.
Ζητήθηκε από τα μέλη να έχουν ενεργό ρόλο τόσο στη συζήτηση όσο και 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
H ΤτΕ παρουσίασε τις κύριες εξελίξεις του έργου της ενοποίησης του T2/T2S.
Η ΤτΕ αφού επεσήμανε τα οφέλη της ενοποίησης, διευκρίνισε ότι το Ευρωσύστημα έχει
υιοθετήσει την προσέγγιση πολλαπλών παρόχων (network agnostic), και παρουσίασε το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενδιάμεσων στόχων και προτεραιοτήτων.
3.
Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο TIPS
Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο TIPS. Θα συζητηθούν επίσης θέματα που
σχετίζονται με την ελληνική κοινότητα και τη συμμετοχή της στο TIPS.
Outcome
Η ΤτΕ παρουσίασε την υπηρεσία TIPS και ενημέρωσε για την τρέχουσα κατάσταση
προετοιμασίας της. Ανέφερε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και σημείωσε ότι το έργο
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 30 Νοεμβρίου 2018. Επίσης, η ΤτΕ αναφέρθηκε
εισαγωγικά στην ιστορικότητα και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, την έννοια
των άμεσων πληρωμών και τις πρωτοβουλίες του Ευρωσυστήματος για την υλοποίηση του
σχήματος άμεσων πιστώσεων SEPA (SCTinst). Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική
του TIPS καθώς και τα κύρια πλεονεκτήματα της υπηρεσίας.

Μετά από ερωτήσεις των μελών, η ΤτΕ έδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
-Η ΤτΕ συμμετέχει στη διαδικασία των προβλεπόμενων δοκιμών με το ρόλο της
Κεντρικής Τράπεζας και θα είναι σε θέση να συνδέσει τα μέλη της ελληνικής κοινότητας
στο TIPS από την 30η Νοεμβρίου 2018
-Δεν σκοπεύει στο άμεσο μέλλον να συμμετάσχει ως Participant
-Η ΔΙΑΣ, το ελληνικό ACH, μπορεί να έχει μόνο το ρόλο του Instructing Party. Δεν μπορεί να
ανοίξει λογαριασμό στο TIPS όπου η συμμετοχή περιορίζεται στην προσχώρηση στο σχήμα
SCTinst, και σύμφωνα με το Rulebook μόνο ΠΥΠ μπορούν να προσχωρήσουν στο σχήμα. Από
πλευράς της ΔΙΑΣ διευκρινίστηκε ότι η χρήση ΑSI6 RT είναι απαραίτητη για την
πανευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα και το διακανονισμό μεταξύ AS (cross AS settlement)
-To TIPS δεν είναι δεξαμενή ρευστότητας για cash collateral, για αυτό το ΤARGET2
προσφέρει το μοντέλο ASI6 real time που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ACH και την
υποστήριξη άμεσης εκκαθάρισης
-Όλοι οι ΠΥΠ μπορούν να έχουν το ρόλο του Instructing Party, με την προϋπόθεση οι
τελευταίοι να έχουν προβεί στις κατάλληλες συμβάσεις με κάποιον συμμετέχοντα
-Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες, ως Interest Based Participants (IBP), μπορούν να
συμμετάσχουν στο ΤIPS μόνον ως Reachable Parties εκτός εάν επανεξετάσουν τον τρόπο
σύνδεσής τους στο TARGET2 (σύνδεση μέσω SWIFT)
Οι εκπρόσωποι της ΔΙΑΣ και της ΕΕΤ εξέφρασαν προβληματισμούς τόσο ως προς το κόστος
συμμετοχής όσο και ως προς την απόφαση συμμετοχής από επιχειρηματικής πλευράς. Στο
πλαίσιο αυτό η ΤτΕ διευκρίνισε ότι:
-Δεν υπάρχει κόστος ανοίγματος και τήρησης λογαριασμού στην υπηρεσία TIPS
-Η συμμετοχή στο σχήμα SCTinst είναι απαραίτητη τόσο για τους Participants όσο και για
τους Instructing Parties, ενώ το κόστος συμμετοχής στο σχήμα είναι πολύ χαμηλό. Για το
θέμα αυτό υπάρχει και η δυνατότητα κάλυψής του συνολικά από την ΕΕΤ, όπως
διευκρινίστηκε από τον εκπρόσωπό της
-Δεν θα υπάρξει άμεσο κόστος σύνδεσης μέσω NSP για τους TIPS Participants στην
περίπτωση που η ΔΙΑΣ θα έχει το ρόλο του Instructing Party και οι ΠΥΠ συνδεθούν ως
Participants,
-Είναι προς το συμφέρον των ΠΥΠ η συμμετοχή τους ως Participants, δεδομένου ότι θα
επωφεληθούν από το συνυπολογισμό των υπολοίπων των TIPS DCAs στα ελάχιστα
αποθεματικά, θα έχουν άμεση πρόσβαση στη ροή των πληρωμών, και θα έχουν
κεντροποιημένο έλεγχο της ρευστότητάς μετά το T2-T2S Consolidation
4.
Εξελίξεις στις Πληρωμές Μικρής Αξίας σε Ευρώ
Αναφορά στις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών, την πανευρωπαϊκή εναρμόνιση καθώς και τις
πρακτικές εκτοκισμού στις άμεσες πληρωμές.
Outcome
4.1 Υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών
Η ΤτΕ παρουσίασε το πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών καθώς και τις
πρωτοβουλίες εναρμόνισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, χαρτογραφήθηκε
συνοπτικά η μέχρι σήμερα κατάσταση στην ελληνική κοινότητα.
Η ΤτΕ διευκρίνισε ότι οι Third Party Providers (TPPs) οφείλουν να μεταφέρουν ολόκληρο το
ποσό πληρωμής για το οποίο εξουσιοδοτούνται χωρίς μείωση προμηθειών (deduction

fees).
Σε ερωτήματα σχετικά με την αξιολόγηση των APIs και το χρόνο υλοποίησης δράσεων που
αναλογούν στην ΤτΕ ως αρμόδια εποπτική αρχή διευκρινίσθηκαν τα ακόλουθα:
-Αναμένεται οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινήσεις να κοινοποιηθούν μετά την
οριστικοποίηση των αντίστοιχων κατευθυντήριων οδηγιών από την EBA (Νοέμβριος 2018)
και την υιοθέτησή τους από την ΤτΕ ως Αρμόδια Εποπτική Αρχή
-Η αξιολόγηση αναμένεται να υλοποιείται μετά από ανάλογο αίτημα του Παρόχου
Υπηρεσιών Πληρωμών Εξυπηρέτησης Λογαριασμού
-Σε κάθε περίπτωση οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών Εξυπηρέτησης Λογαριασμού
μπορούν να απευθύνονται για το θέμα αυτό στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων
Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της
ΤτΕ
4.2 Πρακτικές εκτοκισμού στις άμεσες πληρωμές
Η ΤτΕ παρουσίασε τις πιθανές πρακτικές εκτοκισμού στις άμεσες πληρωμές κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δεδομένου ότι η PSD2 αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο
χρήσης ημερομηνίας αξίας συναλλαγής το Σάββατο, την Κυριακή ή και τη Δευτέρα,
υπάρχει η ανάγκη για μια πανευρωπαϊκή κοινή προσέγγιση.
Στη συνέχεια, παρουσίασε συνοπτικά τις 3 επιλογές όσον αφορά τις πρακτικές εκτοκισμού
σχετικά με την ημερομηνία αξίας συναλλαγής, και επικοινώνησε την απόφαση του AMIPay Απριλίου 2018 να υιοθετήσει ως μη-δεσμευτική καλύτερη πρακτική για τους ΠΥΠ την
Επιλογή 1, δηλαδή τον εκτοκισμό των συναλλαγών SCTinst την ημερολογιακή ημερομηνία
της συναλλαγής.
Η κοινότητα εξέφρασε προβληματισμό κατά πόσο η απόφαση αυτή έρχεται σε σύγκρουση
με την υπάρχουσα ελληνική πρακτική στον τομέα αυτό σε αντίθεση με άλλες χώρες (όπως
π.χ. την Ισπανία) όπου ήδη χρησιμοποιείται εκτοκισμός 365 ημερών. Επίσης συζητήθηκε η
ύπαρξη πιθανών επιπτώσεων σε άλλους τομείς όπως τον τοκισμό των δανειακών
λογαριασμών σε περίπτωση πίστωσης τους από άμεση πληρωμή.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΤτΕ έδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
-Η εκτίμηση της ΤτΕ είναι ότι η επιλογή 1 είναι η λύση που μελλοντικά θα θεσμοθετηθεί και
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
-Αντιλαμβάνεται ότι πιθανά η υιοθέτηση της επιλογής 1 δεν αποτελεί εύκολη λύση για
τους ΠΥΠ στην Ελλάδα, ωστόσο υπάρχει η αναγκαιότητα εξεύρεσης μιας κοινής
πρακτικής εντός της ελληνικής κοινότητας
5.
Άλλα θέματα
Outcome
Ο προεδρεύων ευχαρίστησε τα μέλη για τη συνεισφορά και τη συμμετοχή τους, και
σημείωσε πως οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Επόμενη συνάντηση:
13 Mαρτίου 2019

