Κρίσιμες ημερομηνίες σχετικές με την αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος των
αιτήσεων εξαίρεσης παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού από το
μηχανισμό έκτακτης ανάγκης του άρθρου 33 παρ. 6 του Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
ΕΕ 2018/389 βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΑΤ για τους όρους χορήγησης
εξαίρεσης

14.3.2019: Καταληκτική ημερομηνία παροχής περιβάλλοντος δοκιμών. Η έναρξη
λειτουργίας του sandbox μαζί με τη διεύθυνση πρόσβασης γνωστοποιούνται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση Sec.ITsupervision@bankofgreece.gr.
24.5.2019: Καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης του περιβάλλοντος παραγωγής της
διεπαφής (Application Programming Interface - API) για το οποίο θα ζητηθεί αξιολόγηση
προς εξαίρεση από το μηχανισμό έκτακτης ανάγκης.
Τα ιδρύματα οφείλουν να γνωστοποιήσουν, μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση Sec.ITsupervision@bankofgreece.gr , την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του
παραγωγικού περιβάλλοντος, τη διεύθυνση πρόσβασής του και την ακριβή ηλεκτρονική
διεύθυνση του site του οργανισμού στο οποίο έχει αναρτηθεί σχετική γνωστοποίηση προς
το κοινό της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.
24.5.2019 – 10.6.2019: Περίοδος κατά την οποία τα ιδρύματα θα πρέπει να καταθέσουν
προς αξιολόγηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, εγγράφως στη Διεύθυνση Επιθεώρησης
Εποπτευομένων Εταιρειών, Πανεπιστημίου 21, 10564 Αθήνα, αλλά και ηλεκτρονικά με
διαδικασία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως, τις πληροφορίες συμμόρφωσης με τις
Κατευθυντήριες Γραμμές 2-6 (σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης εξαίρεσης από το
μηχανισμό έκτακτης ανάγκης του άρθρου 33 παρ. 6 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2018/389), που κυρίως αναφέρονται στη δοκιμαστική λειτουργία της διεπαφής. Η
Τράπεζα της Ελλάδος, αξιολογώντας τα υποβληθέντα στοιχεία, δύναται να ζητήσει
εγκαίρως διευκρινήσεις ή/και την υποβολή πρόσθετων στοιχείων.
17.6.2019 – 26.08.2019: Περίοδος κατάθεσης αιτήσεων εξαίρεσης παρόχων υπηρεσιών
πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού από το μηχανισμό έκτακτης ανάγκης του άρθρου
33 παρ. 6 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389.
26.08.2019: Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των στοιχείων προς αξιολόγηση
βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 7 (Ευρεία χρήση της διεπαφής) και 8 (Επίλυση
προβλημάτων) που αφορούν την παραγωγική λειτουργία της διεπαφής. Σε περίπτωση που
η παραγωγική λειτουργία επέφερε, για οποιονδήποτε λόγο, σημαντικές αλλαγές στα
στοιχεία που υποβλήθηκαν βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2-6, θα πρέπει επίσης να
υποβληθούν οι συγκεκριμένες αλλαγές.
14.9.2019: Έναρξη ισχύος των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την αυστηρή
εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα
επικοινωνίας (Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 389/2018).

