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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 

 

Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών έχοντας ως εναρκτήριο ερέθισμα την τρίχρονη 

επαγγελματική μου σταδιοδρομία στον τομέα του διεθνούς εμπορίου της Τράπεζας 

Κύπρου και συγκεκριμένα την καθημερινή ενασχόλησή μου με τις μεταφορές 

κεφαλαίων στο εξωτερικό. 

Η εργασία διαπραγματεύεται την πορεία των εμβασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ξεκινώντας από την περίοδο του 1960 οπότε και γίνεται η πρώτη προσπάθεια άρσης 

των περιορισμών μεταφοράς κεφαλαίων, προχωράει με την εφαρμογή της Οδηγίας 

97/5/ΕΚ, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενιαίων όρων στις διασυνοριακές 

μεταφορές κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της ενσωμάτωσης της 

κοινοτικής Οδηγίας στο ιδιωτικό δίκαιο εκάστου κράτους –μέλους, για να καταλήξει 

στον Κανονισμό (ΕΚ) 2560/19.12/2001, ο οποίος συμπληρώνει την Οδηγία 97/5/ΕΚ, 

έχοντας ως στόχο την εξομοίωση του τραπεζικού κόστους των διασυνοριακών 

πληρωμών σε ευρώ σε σχέση με εκείνες που διενεργούνται στο εσωτερικό των 

κρατών μελών.  

Γίνεται επίσης αναφορά  στο πλαίσιο των μηχανισμών μέσω των οποίων γίνεται ο 

διακανονισμός των πληρωμών, του λεγόμενου Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου 

Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (Trans-European 

Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system), γνωστό ως 

TARGET καθώς και για την αντικατάστασή του από το σύστημα δεύτερης γενεάς 

(TARGET2). 
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Τέλος, κρίθηκε αναγκαία η επισκόπηση σχετικά με την μελλοντική πορεία των 

εμβασμάτων. Το επόμενο λοιπόν μεγάλο βήμα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου 

ηλεκτρονικών πληρωμών και επομένως εμβασμάτων, ο οποίος ονομάζεται SEPA, 

μέσω της  διενέργειας πληρωμών σε ευρώ χωρίς μετρητά προς κάθε δικαιούχο εντός 

της ζώνης του ευρώ, με τη χρήση ενός μόνο τραπεζικού λογαριασμού και μιας 

ενιαίας δέσμης μέσων πληρωμών.   

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσά μου Λέκτορα 

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα για την καθοριστική συμβολή της στην 

πραγματοποίηση της εργασίας και τη συνεχή καθοδήγησή της καθ’ όλη τη διάρκεια 

ολοκλήρωσής της καθώς επίσης και τον αρραβωνιαστικό μου Κλείτου Νίκο για την 

αμέριστη ηθική και ψυχολογική υποστήριξή του. 
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1.Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ 

 

Το ευρώ αποτελεί σήμερα στοιχείο της καθημερινής ζωής των πολιτών δεκαέξι 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Μακροπρόθεσμα, κι άλλα κράτη μέλη 

πρόκειται να υιοθετήσουν το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα παρουσιάζει αδιαμφισβήτητα 

πλεονεκτήματα: ελαττώνει το κόστος των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, 

διευκολύνει τα ταξίδια, ενδυναμώνει το ρόλο της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο. 

Η πρώτη έκκληση για ένα ευρωπαϊκό νόμισμα ξεκίνησε με  την παγκόσμια 

οικονομική κρίση του 1929.1 Την εποχή εκείνη, τα κράτη διέθεταν μόνο τα εθνικά 

τους νομίσματα. Τα κράτη προέβαιναν σε σχηματισμούς συνασπισμών (μπλόκ) με 

αποτέλεσμα τα εμβάσματα να καθίστανται  δυσχερή και δαπανηρά. Το εμπόριο 

εκείνη την εποχή ανθεί μεταξύ περιοχών που διαθέτουν το ίδιο νόμισμα, όπως είναι ο 

συνασπισμός της λίρας στερλίνας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τα κράτη 

εφαρμόζουν αποπληθωριστικές νομισματικές πολιτικές με σκοπό την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών τους. Μια ακόμη μέθοδος είναι η καθιέρωση 

δασμολογικών φραγμών επί των εισαγόμενων προϊόντων που προέρχονται από άλλες 

χώρες. Βραχυπρόθεσμα, η πολιτική αυτή ωφελεί τη χώρα που την εφαρμόζει, αλλά 

μακροπρόθεσμα έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες: πληθωρισμό του νομίσματος, 

συρρίκνωση της ζήτησης, αύξηση της ανεργίας και επιβράδυνση του εμπορίου σε 

παγκόσμια κλίμακα. 

                                                
1 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/introducing_euro_practical_as
pects/l25007_el.htm. 

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/introducing_euro_practical_as
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Το 1944 υιοθετήθηκε το σύστημα Bretton Woods για σταθερές συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, το οποίο άρχισε να εκπέμπει σήματα αδυναμίας ήδη από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1950.2 Μεταξύ του 1968 και του 1969, σημειώθηκαν αναταραχές στις 

αγορές οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την υποτίμηση του γαλλικού φράγκου και την 

ανατίμηση του γερμανικού μάρκου, απειλώντας έτσι τη σταθερότητα των άλλων 

νομισμάτων. 

 

Στις συνθήκες αυτές, η έκθεση Barre 3του Φεβρουαρίου 1969 προτείνει τον αυξημένο 

συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και την εντατικοποίηση της νομισματικής 

συνεργασίας. Το εν λόγω σχέδιο δίδει μια αποφασιστική ώθηση στη διαδικασία 

ολοκλήρωσης. Στη διάσκεψη κορυφής της Χάγης του Δεκεμβρίου 1969, οι αρχηγοί 

κρατών και κυβερνήσεων αποφασίζουν ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

(ΟΝΕ) αποτελεί επίσημο στόχο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Μια ομάδα υψηλού 

επιπέδου, υπό την προεδρία του Pierre Werner, πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, 

επιφορτίζεται με τη σύνταξη έκθεσης για τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πριν από το 1980. 

 

Η ομάδα Werner υποβάλλει την τελική της έκθεση τον Οκτώβριο του 1970. Στην 

έκθεση προβλέπεται η καθιέρωση σε δέκα έτη, σύμφωνα με ένα σχέδιο τριών 

σταδίων, πλήρους Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τελικός στόχος είναι η 

πλήρης ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων και ο αμετάκλητος καθορισμός των 

ισοτιμιών, ακόμη και η αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων από ένα ενιαίο 

νόμισμα. Η έκθεση συστήνει να ενισχυθεί ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 

                                                
2 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
http://www.idec.gr/iier/new/3rd%20Panhellenic%20Conference/MAKRIS-
WEALTH%20AND%20POWER%20IN%20INTERNATIONAL%20RELATIONS.pdf. 
3 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.econ.uoa.gr/UA/files/604631682..pdf. 

http://www.idec.gr/iier/new/3rd%20Panhellenic%20Conference/MAKRIS
http://www.econ.uoa.gr/UA/files/604631682..pdf
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και να καθοριστούν κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις εθνικές δημοσιονομικές 

πολιτικές. 

 

Αναμφίβολα, ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θεωρείται 

η δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς, η οποία θα χαρακτηρίζεται από άρση 

κάθε εμποδίου όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των 

προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών-μελών.     

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα παροχής οικονομικών υπηρεσιών εκεί δηλαδή όπου 

κυριαρχεί η τραπεζική δραστηριότητα προβλεπόταν η υλοποίηση ενός προγράμματος 

δημιουργίας κοινής αγοράς μέχρι το 1992 ,σύμφωνα με τη «λευκή βίβλο» του 1985.4   

 

Με την έγκριση του προγράμματος ενιαίας αγοράς το 1985, καθίσταται ολοένα και 

περισσότερο σαφές ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 

εσωτερική αγορά δεν θα είναι εφικτή εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται το σχετικά 

υψηλό κόστος συναλλαγών που οφείλεται στη μετατροπή των νομισμάτων και 

εφόσον παραμένουν οι αβεβαιότητες που συνδέονται με τις - έστω και μικρές - 

συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Εξάλλου, η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, η 

σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η άσκηση ανεξάρτητων 

νομισματικών πολιτικών δεν συμβιβάζονται μακροπρόθεσμα. 

 

Η ελευθερία της κινήσεως κεφαλαίων που είναι μία από της βασικές ελευθερίες της 

Συνθήκης Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θεωρείται μία σχετικά περιορισμένη 

ελευθερία, διότι σύμφωνα με το άρθρο 67 της Συνθήκης υπάρχει αυτή η ελευθερία 

κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία της Κοινής Αγοράς. 

                                                
4 Ψυχομάνης Σ. , Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη  2001, σελ. 29. 
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Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το παραπάνω σήμαινε ότι το συμβούλιο των 

Υπουργών είχε τη διακριτική ευχέρεια να εκδίδει κατά καιρούς Οδηγίες, 

λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στην 

Κοινότητα.5     

Για να γίνει εφικτή η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης , εξεδόθησαν τέσσερις 

διαδοχικές Οδηγίες για την κίνηση των κεφαλαίων με τις οποίες σταδιακά 

επιβλήθηκε άρση των υφιστάμενων συναλλακτικών περιορισμών στα κράτη-μέλη, 

έως την πλήρη απελευθέρωση που έγινε στις 1 Ιουλίου 1990, οπότε τέθηκε σε 

εφαρμογή για τα περισσότερα μέλη η τελευταία Οδηγία 88/361. 

Αρχικά με την πρώτη Οδηγία του 1960 ( Πρώτη Οδηγία 11.05.1960) και με την 

τροποποίησή της από την Οδηγία του 1962 ( Δεύτερη Οδηγία 63/21/ΕΟΚ), 

δημιουργήθηκαν τέσσερις κατηγορίες όπου κατατάχθηκαν οι κινήσεις κεφαλαίων α) 

άμεσες επενδύσεις, β) εισδοχή τίτλων στην κεφαλαιαγορά, γ) επενδύσεις σε ακίνητα, 

δ) κινήσεις κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα. Από τις παραπάνω κατηγορίες 

απελευθερώθηκαν άμεσα οι δύο πρώτες, οι οποίες αφενός αφορούν κατηγορίες χωρίς 

τις οποίες δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι άλλες ελευθερίες της Συνθήκης 

(ελευθερία εγκατάστασης, ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζομένων και ελευθερία 

των εμπορευμάτων) και αφετέρου ορισμένες χρηματιστηριακές συναλλαγές. Οι 

υπόλοιπες κινήσεις κεφαλαίων βρισκόντουσαν σε περιορισμό διότι η απελευθέρωσή 

τους θα συνεπαγόταν τη δημιουργία μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς και 

έντονη χρηματοπιστωτική διασύνδεση στην Κοινότητα καθώς επίσης και 

προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών και μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών 

μέσω των βραχυπρόθεσμων κινήσεων κεφαλαίων.6 

                                                
5 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών σε συνδυασμό με Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων, Δίκαιο των 
Τραπεζών και Δίκαιο των Τραπεζικών Εργασιών, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα –Κομοτηνή 1997, σελ. 
149.  
6 Δούβλης Β., Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 137.  
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Η Οδηγία του 1960, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία του 1962, αποτέλεσε τον 

κορμό του κοινοτικού δικαίου στον τομέα της κίνησης κεφαλαίων  έως την υιοθέτηση 

της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης τον Φεβρουάριο του 1986, με την οποία οριζόταν η 

πλήρης απελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων ως ένα από τα συστατικά στοιχεία 

της εσωτερικής αγοράς. Για την εφαρμογή αυτής της Διάταξης της Ενιαίας 

Ευρωπαϊκής Πράξης, το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε το 1986 την Τρίτη 

Οδηγία για την κίνηση κεφαλαίων ( Οδηγία 86/566/ΕΟΚ) και το 1988 την τελευταία 

Οδηγία με την οποία απελευθερώθηκαν όλες οι κινήσεις κεφαλαίων ακόμα και οι 

βραχυπρόθεσμες.7 

 

Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων νομιμοποίησε και διεύρυνε τη δυνατότητα 

μετατροπής του χρήματος από μέσο σε αποκλειστικό αντικείμενο συναλλαγής  και 

θεωρείται η μόνη από τις τέσσερις ελευθερίες της Συνθήκης όπου στα πλαίσια του 

κοινοτικού δικαίου λειτουργεί με κριτήριο την κατοικία και όχι με βάση την 

υπηκοότητα, επομένως δικαιούχοι της κίνησης κεφαλαίων είναι όλοι οι κάτοικοι των 

κρατών –μελών.8 

 

Συνεπώς, μέσω της προσπάθειας για την επίτευξη μίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, η 

αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων από ένα κοινό νόμισμα αντέστρεψε την 

αρχική δαπανηρή, λόγω των συναλλαγματικών ισοτιμιών, διαδικασία μεταφοράς 

κεφαλαίων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Επιπρόσθετα, ο συντονισμός των 

οικονομικών πολιτικών των κρατών και η ενοποίηση των διαφορετικών εθνικών 

συστημάτων πληρωμών  σε ένα σύστημα διακανονισμού κατέστησε την παλαιότερη 

                                                
7 Δαγτόγλου Π., Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1996,σελ. 10. 
8 Τραγάκης Γ., Η θεσμική θεμελίωση της Κοινής Τραπεζικής Αγοράς, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 1990,σελ. 22. 
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χρονοβόρα διαδικασία αποστολής κεφαλαίων σε μία ταχύτατη τραπεζική 

συναλλαγή.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Τα εμβάσματα πλέον μπορούν να διεκπεραιωθούν ακόμα και την ίδια μέρα. 
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2.Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Στα πλαίσια ενός ταχέως αναπτυσσόμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος, το 

τραπεζικό σύστημα ανέπτυξε εκσυγχρονισμένα συστήματα πληρωμών και μεταφοράς 

κεφαλαίων με σκοπό να εξυπηρετήσει την μεγάλη αύξηση του όγκου και της 

ταχύτητας  των  συναλλαγών. Οι παραπάνω δραστηριότητες εκτελούνται με τη χρήση 

του λεγόμενου «λογιστικού χρήματος», το οποίο δεν έχει φυσική υπόσταση και  

θεωρείται το κεφάλαιο που εμφανίζεται στους λογαριασμούς, των οποίων η κίνηση 

είναι δυνατή με τη χρήση διάφορων μέσων πληρωμής (επιταγές, κάρτες ανάληψης, 

εντολές μεταφοράς πίστωσης).10 

 

Οι τράπεζες μεσολαβούν για την εκπλήρωση των χρηματικών οφειλών των πελατών 

τους. Ο πελάτης δεν καταβάλλει τη οφειλή απευθείας στο δανειστή, αλλά δίνει 

εντολή στην τράπεζα να πιστώσει το λογαριασμό του δανειστή, είτε αυτός βρίσκεται 

στην ίδια τράπεζα, είτε σε άλλη.11 Η διαδικασία μεταξύ των δύο προαναφερόμενων 

συναλλαγών είναι διαφορετική διότι στη δεύτερη περίπτωση ανάμεσα στον οφειλέτη 

και στον δανειστή μεσολαβεί η ανταποκρίτρια τράπεζα προκειμένου να διαβιβαστεί η 

εντολή. Η διαμεσολαβούσα τράπεζα, από οικονομικής άποψης, αξιώνει από τα άλλα 

δύο εμπλεκόμενα μέρη της συναλλαγής αντιπαροχή για τις υπηρεσίες της.  Από 

                                                
10 Προβόπουλος Γ. – Γκότσος Χ., Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα 2004,σελ. 273. 
11 Ρόκας Ν., Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2002,σελ. 84. 
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νομικής άποψης, η διμερής σχέση οφειλέτη και δανειστή μετατρέπεται σε τριμερή  

ανάμεσα σε οφειλέτη, δανειστή και ανταποκρίτρια. Στην περίπτωση αυτή, λόγω της 

πολυπλοκότητας της σχέσης στη διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων δημιουργούνται 

αυξημένοι κίνδυνοι για ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής, είτε λόγω πλάνης, είτε λόγω 

κατάχρησης κατά τη χορήγηση της εντολής πληρωμής, είτε λόγω προσπάθειας 

ανάκλησης της εντολής εκ μέρους του οφειλέτη, είτε λόγω απώλειας ή καθυστέρησης 

κατά τη μεταφορά της πίστωσης στο δικαιούχο.12 

 

2.2. Οι δύο βασικές μορφές τραπεζικών πληρωμών     

 

Η διάκριση των δύο μορφών τραπεζικών πληρωμών γίνεται με βάση το είδος και τον 

τρόπο με τον οποίο η εντολή πληρωμής φτάνει στην πληρώτρια τράπεζα. Από τη μία 

πλευρά έχουμε τις πιστωτικές εντολές πληρωμής (pay order)  και από την άλλη τις 

χρεωστικές εντολές πληρωμής (draw order). 13 

 

Η ένταξη  σε μία από τις δύο κατηγορίες έχει σημασία όχι μόνο στη σχέση οφειλέτη – 

δανειστή αλλά και στη σχέση του αποδέκτη πληρωμής με την πληρώτρια τράπεζα, 

αναπτύσσοντας παράλληλα έννομες συνέπειες και στις εσωτερικές σχέσεις των 

τραπεζών.  

 

Οι πιστωτικές εντολές διενεργούνται με πρωτοβουλία του οφειλέτη και αποσκοπούν 

σε πίστωση του λογαριασμού του δανειστή (εδώ εντάσσεται το έμβασμα και οι 

διάφορες μορφές πληρωμής στο διαδίκτυο), ενώ οι χρεωστικές εντολές διενεργούνται 

με πρωτοβουλία του δανειστή και αποσκοπούν στην είσπραξη των απαιτήσεων του 
                                                
12 Ρόκας Ν., Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002 ,σελ. 86.  
13 Ψυχομάνης Σ., Οι τράπεζες και η εποπτεία τους, Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2006,σελ. 170. 
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με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού του οφειλέτη (εδώ εντάσσεται η τραπεζική 

επιταγή).14 

 

Μία άλλη διάκριση των τραπεζικών εντολών πληρωμής είναι σε αυτές που 

εξαρτώνται από την κατάθεση εγγράφων για την πραγματοποίησή τους ( όπως η 

ενέγγυα πίστωση και η είσπραξη αξιών και στις καθαρές εντολές πληρωμής (clean 

payments), οι οποίες δεν εξαρτώνται από έγγραφα (όπως το έμβασμα, η επιταγή και 

οι χρωστικές εντολές). 

 

 

2.3.  Έμβασμα στο ελληνικό δίκαιο (έννοια και διακρίσεις)  

 

Ο κλασικότερος ορισμός για την έννοια του εμβάσματος είναι η διατόπια αποστολή 

χρήματος που καταβάλλεται τοις μετρητοίς σε ορισμένο δικαιούχο μέσω τράπεζας. Ο 

πελάτης δίνει εντολή στην τράπεζα να παραδώσει ένα προσυμφωνημένο ποσό στο 

δικαιούχο και το υποκατάστημα στον τόπο πληρωμής. Σύμφωνα με την κρατούσα 

άποψη στο ελληνικό δίκαιο, η νομική σχέση που δημιουργείται από το τραπεζικό 

έμβασμα ανάμεσα στον εντολέα και στην εντολοδόχο τράπεζα προσιδιάζει προς τη 

σύμβαση έργου, γιατί οι συμβαλλόμενοι δεν αποβλέπουν στην παροχή εργασίας με το 

έμβασμα αλλά στην εκτέλεση ενός έργου (αρθ. 681 ΑΚ), δηλαδή στο αποτέλεσμα 

που συνίσταται στο να περιέλθει στον αποδέκτη το χρηματικό ποσό του 

εμβάσματος.15  

   

                                                
14 Χρυσάνθης Χ., Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1997,σελ. 114.  
15 Βελέντζας Γ., Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων(εργασιών), Εκδόσεις IUS, Θεσσαλονίκη 1996,σελ. 
833. 



 18

Το έμβασμα σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη στην Ελλάδα διαφοροποιείται 

από τη σύμβαση γύρου διότι στην πρώτη περίπτωση η σχετική εντολή αφορά 

καταβολή αυτούσιου χρήματος ενώ στη δεύτερη περίπτωση την πίστωση ενός 

λογαριασμού. Υποστηρίζεται όμως και η αντίθετη άποψη από τον Ρόκα Ν.16 

σύμφωνα με την οποία προϋπόθεση για την ύπαρξη σύμβασης εμβάσματος είναι η 

καταβολή του ποσού προς τον τρίτο να γίνεται με χρέωση του λογαριασμού του 

πελάτη στην εντολοδόχο τράπεζα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ύπαρξη καταβολής 

μετρητού από τον πελάτη αποτελεί μια απλή εντολή μεταφορά χρημάτων και όχι 

έμβασμα. Σύμφωνα με την πρόταση της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 1.12.2005 σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική 

αγορά,17 υπηρεσία εμβασμάτων συντρέχει όταν η τράπεζα αποδέχεται μετρητά, 

λογιστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα που καταθέτει ο χρήστης, με αποκλειστικό σκοπό την 

εκτέλεση της πράξης πληρωμής και τη μεταφορά χρηματικών ποσών στο δικαιούχο. 

Συνεπώς, είναι αδιάφορο για την έννοια του εμβάσματος, εάν ο εντολέας καταθέτει 

ρευστό ή εάν χρεώνεται ο λογαριασμός του. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το π.δ. 33/200018 ρητά προβλέπεται ότι δικαιούχος μιας 

διασυνοριακής πίστωσης είναι εκείνος σε λογαριασμό του οποίου κατατίθεται το 

ποσό της εντολής. Δηλαδή βασικό στοιχείο της έννοιας της μεταφοράς πίστωσης 

είναι η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, ανεξάρτητα από το εάν η 

καταβολή των χρημάτων από τον εντολέα έγινε αυτούσια ή μέσω χρέωσης 

τραπεζικού του λογαριασμού.   

                                                
16 Ρόκας Ν., Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002,σελ. 86.   
17 Τριανταφυλλάκης Γ., Σύμβαση τραπεζικού γύρου και εντολή μεταφοράς πίστωσης, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1998,σελ. 401. 
18 Μέσω αυτού του διατάγματος ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 97/5/ΕΚ για τις 
διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων. Παρεκκλίσεις από το γράμμα και το πνεύμα της Οδηγίας βέβαια 
παρατηρούνται στην Ελληνική νομοθεσία με την υιοθέτηση της διττής έννοιας του εμβάσματος όπου 
καλύπτεται και η περίπτωση καταβολής μετρητών στον δικαιούχο. 
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Τέλος, υπάρχει διάκριση εντολών εμβασμάτων εντός και εκτός της εθνικής αγοράς. 

Στη δεύτερη περίπτωση αναλύονται σε διακοινοτικά εμβάσματα και εμβάσματα 

τρίτων χωρών. Στην παρούσα εργασία θα ερευνήσουμε την συγκεκριμένη κατηγορία 

των διακοινοτικών εντολών πληρωμής επί των οποίων εφαρμόζεται η Οδηγία 

97/5/ΕΚ.    

 

 

2.3.1. Περιεχόμενο της εντολής εμβάσματος 

 

Ο εντολέας είναι υποχρεωμένος να παρέχει σαφείς και ακριβείς οδηγίες σχετικά με 

την εντολή και φέρει τον κίνδυνο κάθε ζημίας που αποδίδεται σε ελλιπείς οδηγίες 

(ΑΚ 723,691). Σκοπός είναι η αποφυγή ενδεχόμενης νόθευσης εντολών και 

εγγράφων και η μη εμπλοκή της τράπεζας σε αμφισβητούμενες καταστάσεις. 

Η εντολή πληρωμής προς την τράπεζα κρίνεται με βάση το 173 και 200 Α.Κ., δηλαδή 

αναζητείται η αληθινή βούληση της εντολής χωρίς προσήλωση στις λέξεις ( 173  

Α.Κ. ) και ερμηνεύεται η εντολή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη 

και τα συναλλακτικά ήθη ( 200 Α.Κ. ).19 

Στην περίπτωση όπου παρατηρείται ύπαρξη ασαφών οδηγιών του εντολέα, τις οποίες 

όμως η τράπεζα τις ερμηνεύσει με συνετό τρόπο, τότε η τράπεζα δικαιολογείται να 

εκτελέσει την εντολή όπως την αντιλαμβάνεται ακόμα και αν ο εντολέας επιθυμεί 

κάτι διαφορετικό.20    

Όταν όμως οι εντολές είναι αμφίσημες τότε η πληρώτρια τράπεζα υποχρεούται να 

ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση της εντολής από τον εντολέα. Σε 

                                                
19 Γεωργακόπουλος Λ., Χρηματιστηριακό και Τραπεζικό Δίκαιο,  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 
1999,σελ. 332. 
20 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 18. 
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περίπτωση που δεν το πράξει και προβεί σε μεταφορά χρημάτων τότε ενεργεί εκτός 

εντολής , ενέχει ευθύνη για παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων έναντι του εντολέα 

και δεν έχει δικαίωμα να στραφεί εναντίον του με τη δικαιολογία των αμφίσημων 

οδηγιών.  Επειδή τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο για την τράπεζα να αποδείξει 

εάν ενέργησε εντός ή εκτός εντολής και εάν ο εντολέας παραβίασε τις δικές του 

υποχρεώσεις συνήθως η ζημία που προκαλείται σε αυτές τις περιπτώσεις επιμερίζεται 

και στους δύο αντισυμβαλλόμενους. Όσον αφορά τώρα τις υποχρεώσεις της 

εντολοδόχου τράπεζας προς τον αποδέκτη του εμβάσματος, η τράπεζα είναι 

υποχρεωμένη να διαφυλάξει τα συμφέροντα του αποδέκτη  και να ειδοποιήσει 

αμέσως  τον δικαιούχο του εμβάσματος.21 Η υποχρέωση αυτή πηγάζει τόσο από το 

άρθρο 288 Α.Κ. και αφορά την εκπλήρωση της εντολής όπως επιβάλλει η καλή 

πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, όσο και από τη φύση και τον 

σκοπό του εμβάσματος να μην παραβλέπονται τα δικαιώματα του δικαιούχου, ούτε 

να διαψεύδονται οι νόμιμες και δικαιολογημένες προσδοκίες του.  Επιπλέον, η 

τράπεζα είναι υποχρεωμένη σε αποζημίωση του δικαιούχου σε διάφορες περιπτώσεις, 

όπως όταν δρα εκτός εντολής του πληρωτή, όταν καταχωρεί το λογαριασμό σε 

λανθασμένο λογαριασμό, όταν καταχωρεί λάθος ποσό ή δεν επιδεικνύει την 

προσήκουσα επιμέλεια στις συναλλαγές. Τέλος, υποχρέωση της εντολοδόχου 

τράπεζας είναι ο έλεγχος της γνησιότητας και αυθεντικότητας της εντολής και η 

επιλογή κατάλληλου ανταποκριτή στις περιπτώσεις που απαιτείται. 22  

 

2.3.2. Πλημμελής εκπλήρωση 

 

                                                
21 Χρυσάνθης Χ., Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1997,σελ. 198. 
22 Βελέντζας Ι., Δίκαιο Τραπεζών και τραπεζικών συμβάσεων, Εκδόσεις IUS, Θεσσαλονίκη  2004,σελ. 
310. 
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Το έμβασμα σύμφωνα με ΑΚ323, είναι σύμβαση άμεσα εκτελεστέα. Πράγματι στην 

τραπεζική πρακτική το έμβασμα εκτελείται αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα. Επομένως, δεν απαιτείται όχληση της τράπεζας κατά την ΑΚ 341 ή 

προσδιορισμός εύλογης προθεσμίας δεδομένου ότι έχει συμφωνηθεί σιωπηρώς από 

την τράπεζα ως ημερομηνία διαβίβασης της εντολής, η ημέρα παραλαβής ή η 

επόμενη εργάσιμη.23 

Σε περίπτωση που η τράπεζα είτε καθυστερήσει είτε εκπληρώσει πλημμελώς την 

εντολή εμβάσματος εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις 343, 344, 345, 383 και 385 

Α.Κ. και συμπληρωματικά τα άρθρα 686, 689 και 690 Α.Κ.  Η ευθύνη της τράπεζας 

είναι ενδοσυμβατική και νόθος αντικειμενική. 24  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη σε εφαρμογή των άρθρων 686Α.Κ. 

και 343Α.Κ. στο τραπεζικό έμβασμα, αν ο εντολέας εξαιτίας της υπερημερίας της 

τράπεζας δεν έχει συμφέρον να εκπληρωθεί η εντολή εμβάσματος  καθώς αυτή λόγω 

της παρόδου του εύλογου χρονικού διαστήματος δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, έχει 

δικαίωμα να αποκρούσει την εκτέλεση της εντολής και να απαιτήσει αποζημίωση για 

την μη εκπλήρωση. Ένα παράδειγμα σ’ αυτήν την περίπτωση είναι όταν ο εντολέας 

είναι ταυτόχρονα και λήπτης του εμβάσματος και λόγω της υπερημερίας της 

τράπεζας αναγκάστηκε να λάβει το αναγκαίο ποσό χρημάτων από αλλού, έτσι ώστε 

να φέρει σε πέρας το σκοπό για τον οποίο είχε δώσει την εντολή εμβάσματος στον 

εαυτό του. Σε αυτή την περίπτωση, η τράπεζα έχει υποχρέωση αποκατάστασης της 

ζημίας, που υπέστη ο εντολέας λόγω σφάλματος ή καθυστέρησης (δευτερογενής 

υποχρέωση αποζημίωσης κατά 383 ΑΚ)   , η οποία συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το 

                                                
23 Χρυσάνθης Χ., Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1997,σελ. 197.  
24 Βελέντζας Ι., Η ευθύνη της εντολοδόχου τράπεζας στη σύμβαση τραπεζικής εντολής, Εκδόσεις 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1985,σελ. 10. 
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εμβαστέο ποσό αλλά και τους αναλογούντες τόκους καθώς και την τυχόν 

συναλλαγματική διαφορά εκφρασμένη σε εγχώριο νόμισμα. 25 

 

2.3.3. Δέσμευση έναντι του δικαιούχου  

 

Η νομική δέσμευση, η οποία επέρχεται στην τράπεζα απέναντι στον δικαιούχο ενός 

εμβάσματος, δημιουργείται κατά τη χρονική στιγμή όπου η τράπεζα ενημερώνει με 

επιφύλαξη, τον δικαιούχο για την άφιξη του εμβάσματος και μόνο με την προσωπική 

του εμφάνιση στην τράπεζα και όχι απλά με τη σιωπηρή του αποδοχή από το 

τηλέφωνο, στην οποία αφενός δεν τηρείται ο έγγραφος τύπος της ΑΚ 873 και 

αφετέρου ανακύπτουν δυσκολίες απόδειξης του χρόνου ειδοποίησης, του 

περιεχομένου της εντολής και της αποδοχής του. 26 

Επιπλέον, ο παραπάνω διαχωρισμός έχει νομική σημασία διότι έως την ανάληψη 

νομικής δέσμευσης το εμβαστέο ποσό ανήκει ακόμα στον εντολέα και σε τυχόν 

δανειστές του και υπάρχει δυνατότητα ανάκλησής του σε περίπτωση πλάνης του 

εντολέα ή εσφαλμένης διαβίβασης της δήλωσης βούλησης, ενώ έπειτα από την 

ανάληψη νομικής δέσμευσης ανήκει στον δικαιούχο και σε τυχόν δανειστές του. 

Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η τράπεζα έχει με ρητή επιφύλαξη ενημερώσει 

τον δικαιούχο και εκείνος δεν έχει προλάβει να εισπράξει το έμβασμα, τότε στην 

ανάκληση της εντολής η τράπεζα δεν έχει καμία δέσμευση.  27 

 

 

                                                
25 Αγγελόπουλος Π., Τράπεζες και χρηματοοικονομικό σύστημα, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 
2008,σελ. 117. 
26Δαγτόγλου Π., Η ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στο ευρωπαϊκό 
κοινοτικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 1996,σελ. 61. 
27 Παμπούκης Κ., Συμβάσεις διεξαγωγής πληρωμών και εισπράξεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 
2000,σελ. 489.         
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2.3.4. Ανάκληση της εντολής 

 

Σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης μιας εντολής εμβάσματος υπάρχουν διάφορες 

απόψεις. Η παλαιότερη εξ αυτών είναι η χρονική στιγμή μετά την οποία ο εντολέας 

δεν θα είχε την ευχέρεια να παρακολουθήσει την εντολή του, δηλαδή όταν η 

πληρώτρια τράπεζα δεν είχε ανέκκλητα θέσει την αξία στην επόμενη τράπεζα. 

Σύμφωνα με μία αντίθετη άποψη, η ανάκληση είναι εφικτή μέχρι εκείνη τη χρονική 

στιγμή που θα πιστωθεί το έμβασμα στο δικαιούχο ή μέχρι την ειδοποίησή του, 

δηλαδή μέχρι την ανάληψη νομικής δέσμευσης από την τράπεζα έναντι του 

δικαιούχου. 

Γενικότερα και σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική υπάρχει επιφυλακτικότητα για τη 

δυνατότητα ή μη ανάκλησης της εντολής εμβάσματος.28 Στους κανονισμούς 

συστημάτων πληρωμών υπάρχει πρόβλεψη μη ανάκλησης της εντολής, όταν αυτή 

έχει υπεισέλθει σε επεξεργασία και εκκαθάριση. Σκοπός αυτής της αρχής είναι η 

επίτευξη λειτουργικότητας και ασφάλειας του συστήματος πληρωμών, ώστε να 

αποφευχθούν ανατροπές στον διατραπεζικό διακανονισμό ή συμψηφισμός 

εκατέρωθεν διαταγών πληρωμής.           

Σχετικά με τον τομέα των εμβασμάτων και των ηλεκτρονικών πληρωμών στην 

Ελλάδα, οι αρμόδιες αρχές έχουν περιοριστεί στην συμμόρφωση του εσωτερικού 

δικαίου προς τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα που ήδη ισχύουν. Σταδιακά παρατηρείται 

η δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου που θα αποτελέσει την βάση για την 

ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου εν γένη και των ηλεκτρονικών πληρωμών 

ειδικότερα. Με το Προεδρικό Διάταγμα 33.2000, το οποίο προαναφέρθηκε, η 

ελληνική νομοθεσία  προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας του 
                                                
28 Ρόκας Ν., Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002,σελ. 87.    
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 97/5/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 1997 

για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων για την οποία θα γίνει λεπτομερής 

αναφορά στην επόμενη ενότητα. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Η ΟΔΗΓΙΑ 97/5/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
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3.1. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 

 

Η Οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.199729 είχε ως στόχο τη βελτίωση των διασυνοριακών 

μεταφορών πιστώσεων. Απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία ενιαίων όρων στις 

διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της 

ενσωμάτωσης της κοινοτικής Οδηγίας στο ιδιωτικό δίκαιο εκάστου κράτους –μέλους. 

Οι ενιαίοι όροι στις συναλλαγές θα αποτελούσαν τη βάση για βελτίωση και 

απελευθέρωση κεφαλαίων και πληρωμών, δημιουργώντας προϋπόθεση για 

νομισματική ένωση της Κοινότητας, η οποία διένυε το δεύτερο στάδιο οικονομικής 

και νομισματικής της ένωσης. 

Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας αφορούν εντολές πληρωμής από πιστωτικά και 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εκτελούν διασυνοριακές μεταφορές 

πιστώσεων με αξιοπιστία και χωρίς ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες τόσο για φυσικά 

πρόσωπα, όσο και για επιχειρήσεις.30 

 

 

 

 

3.2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής        

 
                                                
29 Η Οδηγία ενσωματώθηκε στα περισσότερα κράτη- μέλη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ενώ η 
Ελλάδα, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Πορτογαλία την ενσωμάτωσαν σε εθνικό δίκαιο μετά την 14.8.1999 
Αναλυτικά η ΟΔΗΓΙΑ 97/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 27ης Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων επισυνάπτεται στο παράρτημα  
30 Καράκωστας Γ. – Γιαννοπούλου Ε., Κοινοτικοί κανόνες και εθνικό αστικό δίκαιο, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1997,σελ. 52. 
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Η Οδηγία, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο31 , αφορά αποκλειστικά  

διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων ποσού μέχρι 50.000€.  Στη Γερμανία, τη 

Φιλανδία και την Πορτογαλία οι ρυθμίσεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν και στις 

εσωτερικές εντολές πληρωμής. Επιπλέον, στη Γερμανία το εμβαστέο ποσό ανέρχεται 

σε 75.000€ αντί για το όριο των 50.000€.   

 Η ανάγκη για γρήγορη, αξιόπιστη και μη δαπανηρή κίνηση κεφαλαίων, η οποία 

υπάρχει σύμφωνα με την Οδηγία, για κινήσεις μέχρι το όριο των 50.000€, δημιουργεί 

απορία γιατί δεν αναγνωρίζεται και για μεγαλύτερα ποσά. Η απάντηση είναι , κατά 

τον κοινοτικό νομοθέτη, η προστασία του καταναλωτή και των επιχειρήσεων, οι 

οποίοι μπορούν να διαπραγματευτούν με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών πιο 

ειδικούς και κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα, οι συναλλαγές 

αυτές προωθούνται μέσω διαφορετικών δικτύων και με διαφορετικές τεχνικές και 

νομικές διαδικασίες.32 

Στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας υπάγονται όλα τα νομίσματα των 

κρατών μελών της Κοινότητας, εκτός επομένως από το ευρώ προστατευόμενα 

νομίσματα είναι και εκείνων των χωρών, οι οποίες δε μετέχουν στο τρίτο στάδιο της 

νομισματικής ένωσης.33   Δεν προστατεύονται όμως τα νομίσματα χωρών εκτός της 

Κοινότητας όπως το γιέν και το δολλάριο.34     

 

3.3. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής 

 

                                                
31 Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο έγινε με το π.δ. 33/2000 και ενσωματώθηκε 
αυτολεξεί όπως συνέβει στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και την Ολλανδία. Η Οδηγία και 
το π.δ 33/2000 περιλαμβάνουν και την ίδια αρίθμηση.  
32 Ζαββός Γ.- Αυγερινός Γ., Η πολιτική της Ε.Ε. για τράπεζες και χρηματιστήρια, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα- Κομοτηνή 2007,σελ. 43. 
33 Οι χώρες αυτές είναι: Αγγλία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ελβετία.  
34 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 199. 
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Σύμφωνα με την Οδηγία 97/5 στις διατάξεις υπάγεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

μιας διασυνοριακής μεταφοράς πίστωσης, ανεξάρτητα εάν επιδιώκει με την εντολή 

σκοπούς επαγγελματικούς ή προσωπικούς. Επομένως, αφορά τόσο τους απλούς 

καταναλωτές όσο και τους επαγγελματίες. 

Τα ιδρύματα, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις είναι τα πιστωτικά, τα 

χρηματοπιστωτικά και τα ιδρύματα, τα οποία εκτελούν διασυνοριακές μεταφορές 

πιστώσεων χωρίς να είναι πιστωτικά ιδρύματα35. Ως πιστωτικό ίδρυμα είναι εκείνο το 

οποίο εκτελεί διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων, έχει την έδρα του εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιο υποκατάστημά του βρίσκεται στην Κοινότητα. 

Ιδρύματα, τα οποία δεν είναι πιστωτικά αλλά εκτελούν μεταφορές κεφαλαίων είναι τα 

ταχυδρομεία ή επιχειρήσεις όπως η Western Union36  και η  Money Gram. 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι μεταφορές κεφαλαίων μέσω των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

   

3.4. Τοπικό πεδίο εφαρμογής  

 

                                                
35 Δεν ανήκουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της 
Ελλάδος και οι υπόλοιπες εθνικές Τράπεζες. 
36 Ευθύνη της Western Union. Εκτός από την περίπτωση βαρείας αμέλειας ή εάν απαιτείται 
διαφορετικά από τον νόμο, η WESTERN UNION ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ή ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ €250 (πλέον της επιστροφής του αρχικού ποσού 
πληρωμής και των εξόδων συναλλαγής). ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ 
ΣΑΣ Η WESTERN UNION ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή 
ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.  Εάν η Western Union ή ο Συμμετέχοντας Πράκτορας αποδεχθεί πληρωμή  
με οποιαδήποτε μορφή πλην μετρητών, η Western Union δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλλει την 
πληρωμή στον Αποδέκτη σας εάν η πληρωμή από εσάς δεν μπορεί να εισπραχθεί και δεν φέρει καμία 
ευθύνη για ζημίες ως αποτέλεσμα επόμενης μη πληρωμής. Η Western Union δεν θα φέρει την ευθύνη 
ή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία σας παρέχονται από τρίτο προμηθευτή, η 
παροχή των οποίων θα υπόκειται στους όρους και τις συμφωνίες του εν λόγω προμηθευτή. 
Εφαρμοστέο Δίκαιο. Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Δίκαιο 
της Ιρλανδίας. 
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Διασυνοριακή μεταφορά πίστωσης είναι η πράξη η οποία πραγματοποιείται με 

πρωτοβουλία του εντολέα μέσω ιδρύματος ή υποκαταστήματος ιδρύματος, το οποίο 

βρίσκεται σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να τεθεί στη διάθεση του 

δικαιούχου χρηματικό ποσό σε άλλο ίδρυμα ή υποκατάστημα ιδρύματος 

εγκατεστημένο στην Κοινότητα. 

Εντολέας και δικαιούχος μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο και δεν είναι απαραίτητο 

κάποιος από τους παραπάνω συμβαλλόμενους να εδρεύει στην Κοινότητα, αρκεί τα 

εμπλεκόμενα πιστωτικά ιδρύματα ή τα υποκαταστήματά τους να είναι εγκατεστημένα 

στην Κοινότητα.37 Επίσης, μεταφορές πιστώσεων μεταξύ υποκαταστημάτων του 

ίδιου πιστωτικού ιδρύματος, τα οποία εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη της 

Κοινότητας υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας, ενώ εκτός πεδίου εφαρμογής είναι 

οι εθνικές μεταφορές και οι εντολές πληρωμής όπου η εντολοδόχος τράπεζα δεν 

εδρεύει στην Κοινότητα ή στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο38 .   

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου δεν 

είναι εγκατεστημένος σε κράτος- μέλος, τότε σύμφωνα με την 1.12.2005 πρόταση 

Οδηγίας39, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμής στην εσωτερική αγορά, δεν υπάρχει 

πλήρης εφαρμογή της αντικειμενικής ευθύνης και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 

του εντολέα ευθύνεται μέχρι το σημείο όπου το χρηματικό ποσό περιέλθει στον 

πάροχο υπηρεσιών του δικαιούχου. Στο άρθρο 2 της παραπάνω πρότασης 

παρατηρούμε διεύρυνση στο τοπικό πεδίο εφαρμογής, διότι πλέον η Οδηγία 

εφαρμόζεται εφόσον ένας τουλάχιστον από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 

είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα. 

                                                
37 Δούβλης Β., Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2000,σελ. 148. 
38 Για παράδειγμα έμβασμα του οποίου κράτος αποδοχής ή προέλευσης είναι η Ελβετία δεν υπάγεται 
στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, παρόλο που το ελβετικό φράγκο μπορεί να είναι επιτρεπτό νόμισμα 
για μια διασυνοριακή μεταφορά πίστωσης.  
39 Αναλυτικά η πρόταση της ΟΔΗΓΙΑΣ 97/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων επισυνάπτεται 
στο παράρτημα.  
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3.5. Διαφάνεια των τραπεζικών όρων στις διασυνοριακές συναλλαγές 

 

Η εγκαθίδρυση τεχνικών μεθόδων και ενδοκοινοτικών μέσων, τα οποία οφείλουν να 

διασφαλίζουν την προστασία των εμπλεκομένων μερών – χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και πελατών -  στις διασυνοριακές συναλλαγές, αποτελεί αναμφισβήτητα 

το επακόλουθο της πλήρους απελευθέρωσης των κεφαλαίων στον κοινοτικό χώρο.  

Επιπλέον, η αυξημένη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στον τραπεζικό χώρο με στόχο όχι 

μόνο την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω της νέας τεχνολογίας, αλλά και την 

προστασία των συναλλασσόμενων πελατών ως καταναλωτών οδήγησε στη σύσταση 

90/109/ΕΟΚ της 14.2.1990 σχετικά με τη διαφάνεια των τραπεζικών όρων που 

εφαρμόζονται στις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Καθιερώθηκαν 

λοιπόν –μέσω της σύστασης- έξι βασικές αρχές40,41 για τη διαφάνεια των τραπεζικών 

όρων κατά τη σύναψη των διασυνοριακών συναλλαγών: 

Πρώτη αρχή    

Η πληροφόρηση του πελάτη ,κατά τρόπο εύληπτο και προσιτό, σχετικά με την 

πληρωμή των εξόδων των διασυνοριακών συναλλαγών, είναι θεμελιώδης υποχρέωση 

ενός πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος. Η παροχή πληροφόρησης είναι δυνατό 

να επιτευχθεί είτε με τοιχοκόλληση ή κάποιο άλλο μέσο διαρκούς πληροφόρησης, 

είτε με τυποποιημένα μέσα (ενημερωτικά δελτία και φυλλάδια), είτε με την παροχή 

εξειδικευμένων πληροφοριών στον εντολέα, μετά από αίτημά του, αναφορικά με τους 

                                                
40 Τραγάκης Ε., Η Θεσμική Θεμελίωση της Κοινής Τραπεζικής Αγοράς, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 1990,σελ. 60. 
41Δούβλης Β., Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2000,σελ. 146.    
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εναλλακτικούς τρόπους εκτέλεσης της εντολής του και των προβλεπόμενων εξόδων 

και προμηθειών, τα οποία χρεώνουν οι ενδιάμεσες τράπεζες. 

 

Δεύτερη αρχή         

 

Στο τελικό τιμολόγιο της συναλλαγής, το οποίο λαμβάνει ο πελάτης, η τράπεζα 

οφείλει να αναφέρει με λεπτομέρεια και ακρίβεια ποσού, τις προμήθειες και τα έξοδα 

που τιμολογήθηκαν όπως την συναλλαγματική τιμή που εφαρμόστηκε, τα 

φορολογικά τέλη, το ποσό και τη φύση των εξόδων που επιβαρύνουν τον πελάτη. 

 

Τρίτη αρχή      

 

Η εντολοδόχος τράπεζα είναι υποχρεωμένη να παρέχει ενημέρωση στον πελάτη της, 

όταν εκείνος της δίνει εντολή, σχετικά α) με το γεγονός ότι τα έξοδα και οι 

προμήθειες της εντολοδόχου τράπεζας μπορεί να τα επιβαρυνθεί ο εντολέας ή να 

χρεωθούν στον δικαιούχο, β) οι προμήθειες και τα έξοδα της τράπεζας του 

δικαιούχου, προκειμένου να θέσει στη διάθεση του δικαιούχου το ποσό της 

συναλλαγής (έξοδα εισερχόμενου εμβάσματος) και της ενδιάμεσης τράπεζας μπορεί 

είτε να τα επιβαρυνθεί ο δικαιούχος, είτε να τα επιβαρυνθεί  εντολέας ώστε ο 

δικαιούχος να παραλάβει το ακριβές ποσό, γ) ότι ο εντολέας μπορεί να επιβαρυνθεί 

τα έξοδα της εντολοδόχου τράπεζας και ο δικαιούχος της ενδιάμεσης και της 

τράπεζας του. Σύμφωνα με την τραπεζική ορολογία όταν όλα τα έξοδα των τραπεζών 

τα επιβαρύνεται ο εντολέας, ώστε να λάβει το ακριβές ποσό ο δικαιούχος, τα έξοδα 

ονομάζονται OUR, όταν όλα τα έξοδα τα επιβαρύνεται ο δικαιούχος ονομάζονται 

BEN (BENEFICIARY) και όταν τα μοιράζονται, ονομάζονται SHA (SHARE).    
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Τέταρτη αρχή 

Κάθε ενδιάμεσο τραπεζικό ίδρυμα πρέπει να εκτελεί την εντολή εμβάσματος μέσα σε 

δύο εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των προβλεπόμενων ποσών (ποσού 

εμβάσματος και εξόδων) ή να γνωστοποιεί την άρνησή του ή οποιαδήποτε 

προβλεπόμενη καθυστέρηση στην εντολοδόχο τράπεζα. Ο εντολέας οφείλει να έχει 

δυνατότητα επιστροφής τμήματος των εξόδων μεταβιβάσεως σε περίπτωση 

καθυστερημένης εκτέλεσης της εντολής του.  Πέρα από την διήμερη εκτέλεση της 

εντολής υπάρχουν δυνατότητες πιο άμεσης εκτέλεσης, κατά εντολή του πελάτη, είτε 

μίας ημέρας, είτε ακόμα και της ίδιας ημέρας, οι οποίες έχουν επιπρόσθετο κόστος 

επί της συναλλαγής για τον πελάτη. 

 

Πέμπτη αρχή     

Η τράπεζα του δικαιούχου υποχρεούται σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων, οι οποίες 

απορρέουν από μία εντολή μεταφοράς ή πληρωμής το αργότερο την πρώτη εργάσιμη 

ημέρα από την παραλαβή των σχετικών ποσών της εντολής. Σε περίπτωση αδυναμίας 

εκτέλεσης της εντολής στην καθορισμένη ημερομηνία οφείλει να ενημερώσει, το 

συντομότερο δυνατό, την εντολοδόχο τράπεζα. 

 

 

 

 

Έκτη αρχή    
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Η εξέταση των καταγγελιών είτε από την πλευρά του εντολέα, είτε του δικαιούχου 

ενός εμβάσματος, σχετικά με την τιμολόγηση ή την εκτέλεση μίας διασυνοριακής 

συναλλαγής, οφείλουν να εξετάζονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα το 

ταχύτερο δυνατό.  Οι καταγγέλοντες σε περίπτωση άρνησης εξέτασης του αιτήματός 

τους από το πιστωτικό ίδρυμα, ή καθυστερημένης απάντησης πάνω από το χρονικό 

διάστημα των 3 μηνών, έχουν δικαίωμα προσφυγής σε οργανισμούς, οι οποίοι είναι 

επιφορτισμένοι με αυτό τον σκοπό (υπηρεσίες υπουργείων, κεντρικές τράπεζες). Στη 

χώρα μας ο αρμόδιος οργανισμός είναι ο θεσμός του τραπεζικού διαμεσολαβητή.   

 

 

3.6. Πταίσμα της εντολοδόχου τράπεζας στην Οδηγία 97/5/ΕΚ και αντικειμενική 

ευθύνη  

 

Σύμφωνα με την Οδηγία 97/5/ΕΚ, προβλέπεται ότι η τράπεζα του εντολέα της 

εκτέλεσης μίας διασυνοριακής συναλλαγής ενέχει θέση ευθύνης στην περίπτωση 

κινδύνου πλημμελούς εκπλήρωσης των εντολών ακόμα και εάν η ίδια δεν είχε καμία 

ανάμειξη στη δραστηριότητα των ενδιάμεσων τραπεζών. Πρόκειται για την 

επονομαζόμενη αντικειμενική ευθύνη (money back guarantee).42  

Η έννοια της αντικειμενικής ευθύνης εισήχθηκε διότι η τράπεζα του εντολέα είναι 

εκείνη η οποία ωφελείται από τη διαμεσολάβηση της ενδιάμεσης τράπεζας43 και 

επιπλέον εκείνη η οποία επιλέγει τις περισσότερες φορές, την ανταποκρίτρια τα έξοδα 

της οποίας επιβαρύνουν τον εντολέα του εμβάσματος.   

                                                
42 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 225.   
43 Malaguti M., The Payments System in the European Union, Eκδόσεις Sweet & Maxwell, London 
1997,σελ. 297. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας 97/5/ΕΚ «η τράπεζα του εντολέα ευθύνεται για 

κάθε τράπεζα, η οποία βρίσκεται στη σφαίρα εξουσίας και επιρροής της» (θεωρία 

των σφαιρών).44  Επομένως, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της εντολής πληρωμής, ο 

εντολέας δεν έχει άμεση αξίωση από την ενδιάμεση τράπεζα, την οποία υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα να μην γνωρίζει ποια είναι, αλλά έχει αξίωση αποκατάστασης 

κατά της εντολοδόχου τράπεζας. 

Στην ελληνική νομοθεσία η παραπάνω ρύθμιση δεν καλύπτει τις εσωτερικές εντολές 

πληρωμής αλλά μόνο τις διασυνοριακές εντολές εντός της Κοινότητας, σε αντίθεση 

με τη Γερμανική, τη Φιλανδική και την Πορτογαλική νομοθεσία,45 όπου υπάρχουν 

ενιαίες ρυθμίσεις. 

 

 

3.6.1. Προϋποθέσεις γένεσης της αντικειμενικής ευθύνης της Οδηγίας 97/5/ΕΚ 

 

3.6.1.1 Γένεση αξίωσης 

 

Βασική προϋπόθεση για γένεση της αξίωσης αποκατάστασης στην περίπτωση μη 

ολοκλήρωσης μεταφοράς πίστωσης είναι η ύπαρξη έγκυρης εντολής μεταφοράς.  

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας δεν υπάρχει ξεκάθαρη ρύθμιση αν η μη 

ολοκλήρωση της μεταφοράς αφορά όλο το ποσό ή τμήμα αυτού. Δεδομένου όμως του 

σκοπού της Οδηγίας αντικειμενική ευθύνη ενέχει η τράπεζα ακόμα και σε περίπτωση 

μερικής ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η αντικειμενική ευθύνη, σύμφωνα με το ίδιο 

άρθρο, ενεργοποιείται με την πίστωση του ποσού στο λογαριασμό του δικαιούχου και 

όχι με την αποδοχή της εντολής πίστωσης από την τράπεζα του δικαιούχου. 
                                                
44 Ρόκας Ν., Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002,σελ. 90.    
45 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 243. 
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3.6.1.2. Ο περιορισμός του ποσού 

 

Παρόλο που η Οδηγία αφορά όλες τις διασυνοριακές μεταφορές μέχρι του ποσού των 

50.000€, η αξίωση της αποκατάστασης περιορίζεται στο ποσό των 12.500€ και για το 

υπερβάλλον ποσό καθώς και για τα εμβάσματα εκτός Κοινότητας ισχύουν οι εθνικές 

νομοθεσίες.46 Ο περιορισμός αυτός τέθηκε και για λόγους προστασίας του 

οικονομικού συστήματος από συστημικούς κινδύνους όπως πτωχεύσεις 

ανταποκριτριών τραπεζών με επακόλουθη αδυναμία εκπλήρωσης εντολών και για 

λόγους προστασίας των τραπεζών, οι οποίες θα έπρεπε να αυξήσουν τα αποθεματικά 

τους λόγω των αυξημένων κινδύνων που θα αναλάμβαναν (με την αύξηση των 

εμβαστέων ποσών) καθώς και για την προστασία των καταναλωτών διότι οι τράπεζες 

για να αυξήσουν τα αποθεματικά τους θα ανατιμολογούσαν τα έξοδα των 

εμβασμάτων.47 Σύμφωνα με τις διατάξεις της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 1.12.2005 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην 

εσωτερική αγορά θα επεκταθεί η αντικειμενική ευθύνη της εντολοδόχου τράπεζας 

έως το ποσό των 50.000€.48  

     

 

 

 

3.6.1.3. Έκταση ευθύνης 

                                                
46 Καράκωστας Γ. – Γιαννοπούλου Ε., Κοινοτικοί κανόνες και εθνικό αστικό δίκαιο, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1997,σελ. 70. 
47 Ζαββός Γ.- Αυγερινός Γ., Η πολιτική της Ε.Ε. για τράπεζες και χρηματιστήρια, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα- Κομοτηνή 2007,σελ. 54. 
48 Άρθρο 67 της πρότασης Οδηγίας 97/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων, η οποία 
επισυνάπτεται στο παράρτημα.  
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Σύμφωνα με το άρθρο  της Οδηγίας 97/5/ΕΚ, η αποκατάσταση της ζημίας στο 

εντολέα γίνεται όχι μόνο για το ποσό του εμβάσματος αλλά και για τους τόκους, οι 

οποίοι υπολογίζονται από την ημέρα που δόθηκε η εντολή και χρεώθηκε ο 

λογαριασμός του εντολέα μέχρι την ημέρα που θα πιστωθεί –λαμβανομένης υπόψη 

και της συναλλαγματικής ισοτιμίας-.49 

Επιπρόσθετα, στον εντολέα καταβάλλονται και οι διάφορες προμήθειες και αμοιβές 

γεγονός το οποίο λειτουργεί υπέρ του πελάτη με την έννοια ότι, αφού η εντολή δεν 

πραγματοποιήθηκε, θα δώσει εκ νέου εντολή πληρώνοντας τις σχετικές προμήθειες 

και τα έξοδα. 

 

3.6.1.4.  Διεκδίκηση αποζημίωσης 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 η τράπεζα υποχρεούται να επιστρέψει 

στον εντολέα το ποσό του εμβάσματος τους τόκους και την προμήθεια εφόσον αυτό 

δεν έχει πιστωθεί στο λογαριασμό του δικαιούχου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 

υπάρχει αξίωση αποζημίωσης και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 

αντικειμενική ευθύνη της τράπεζας. Η ρύθμιση αυτή θεωρείται ορθή διότι 

διαφορετικά θα γινόταν επίκληση στην αντικειμενική ευθύνη της τράπεζας από τον 

εντολέα σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης.50 

 

 

3.6.1.5. Ευθύνη του εντολέα και όχι της εντολοδόχου τράπεζας 

                                                
49 Cranston R. Principles of Banking Law, Claredon Press, Oxford 1997,σελ. 253. 
50 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 246. 
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Σε περίπτωση όπου ο εντολέας έχει επιλέξει ο ίδιος την ανταποκρίτρια τράπεζα τότε 

η εντολοδόχος τράπεζα δεν φέρει αντικειμενική ευθύνη ώστε να τον αποζημιώσει. Το 

ίδιο ισχύει και για την περίπτωση όπου υπάρχει λανθασμένη εντολή από τον πελάτη 

σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση, τον κωδικό αριθμό τράπεζας ή τον αριθμό του 

λογαριασμού του δικαιούχου. Σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης, η εντολοδόχος 

τράπεζα σε περίπτωση λάθους της εντολής, πριν την μεταφορά της πίστωσης, οφείλει 

να ενημερώσει τον εντολέα και να ζητήσει διόρθωση του λάθους.51 

Λάθη σχετικά με το όνομα ή το λογαριασμό του δικαιούχου αφορούν την τράπεζα 

του δικαιούχου και όχι του εντολέα, όμως σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 3. όταν το 

λάθος είναι του εντολέα δεν φέρει ευθύνη η τράπεζα του δικαιούχου.  

 

3.6.1.6. Ανωτέρα βία 

 

Στο άρθρο 9 της Οδηγίας 97/5/ΕΚ υπάρχει πρόβλεψη η εκτέλεσης διασυνοριακών 

συναλλαγών από τα πιστωτικά ιδρύματα σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. Η ερμηνεία αναφέρεται σε αντικειμενική και όχι υποκειμενική 

ανωτέρα βία θεωρώντας ως τέτοιες περιπτώσεις όλες εκείνες που είναι ξένες προς τη 

βούληση εκείνου που τις επικαλείται, ασυνήθεις και απρόβλεπτες και των οποίων οι 

συνέπειες δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμα και με την επίδειξη της 

απαιτούμενης επιμέλειας.52 Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι φυσικές καταστροφές, 

ο πόλεμος, τα κυριαρχικά μέτρα ενός κράτους ή της Κοινότητας. Αναμφίβολα η 

περίπτωση της απεργίας δεν υπάγεται σε αυτή την κατηγορία διότι είναι γεγονός, το 

οποίο μπορεί να προβλεφθεί. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση κατάρρευσης ενός 

                                                
51 Donal M., Electronic payment systems, Artech House, Boston 1997,σελ. 69. 
52 Στεφάνου Κ .,Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 2005,σελ. 478. 
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ηλεκτρονικού τραπεζικού δικτύου μέσω του οποίου εκτελούνται οι διασυνοριακές 

μεταφορές, διότι η τράπεζα οφείλει να έχει λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης 

αρχείων και εναλλακτικού συστήματος μεταφορών. 

Σχετικά με την περίπτωση της πτώχευσης μιας τράπεζας σύμφωνα με την ελληνική, 

αγγλική και γαλλική εκδοχή της Οδηγίας δεν θεωρείται περίπτωση ανωτέρας βίας 

ενώ αντίθετα στη γερμανική εκδοχή η πτώχευση της τράπεζας πληροί τα στοιχεία της 

ανωτέρας βίας.53 Φυσικά εάν υπάρχουν σοβαρές φήμες για την οικονομική 

κατάσταση μιας τράπεζας τότε δεν μπορεί να κάνει η τράπεζα επίκληση σε λόγους 

ανωτέρας βίας διότι θα έπρεπε να έχει επιδείξει μεγαλύτερη επιμέλεια στην άσκηση 

των δραστηριοτήτων της για να μην επέλθουν οι δυσμενείς αυτές συνέπειες. 

Εφόσον πιστοποιηθεί όμως ότι συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, τα πιστωτικά 

ιδρύματα απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις των άρθρων 6 και 7 για έγκαιρη και 

πλήρη διεξαγωγή των εμβασμάτων αλλά δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις της 

πληροφόρησης των άρθρων 3 και 4 και των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν 

από το εκάστοτε εθνικό τους δίκαιο.           

 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι όλες οι παραπάνω διατάξεις της Οδηγίας 

97/5/ΕΚ εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του κοινοτικού ενοχικού δικαίου όπου 

ο νομοθέτης στοχεύει να θεσπίσει ρυθμιστικούς κανόνες για την προστασία του 

ασθενέστερου συμβαλλομένου. Η αρχή της προστασίας του ασθενέστερου 

οικονομικά  συμβαλλομένου ασχέτως εάν είναι ο δανειστής ή ο οφειλέτης 

αντικατέστησε την παλαιότερη αρχή της εύνοιας προς τον οφειλέτη μέσα στο 

                                                
53 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 249. 
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γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης του κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα που 

πρέπει να έχει το σύγχρονο ενοχικό δίκαιο.54             

 

 

3.7. Ευθύνη της ανταποκρίτριας τράπεζας στην Οδηγία 97/5/ΕΚ 

 

3.7.1. Από την εντολοδόχο τράπεζα 

 

Στην Οδηγία 97/5/ΕΚ δίνεται η δυνατότητα στην εντολοδόχο τράπεζα να στραφεί 

αναγωγικά κατά της ανταποκρίτριας τράπεζας ανεξάρτητα από την ύπαρξη ευθύνης ή 

όχι της τελευταίας , ως αντιστάθμισμα της αντικειμενικής ευθύνης της εντολοδόχου 

τράπεζας έναντι του εντολέα. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 κάθε 

μεσολαβούσα τράπεζα έχει υποχρέωση απόδοσης του εμβαστέου ποσού 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων και τόκων στην εντολοδόχο τράπεζα, 

εφόσον έχει αποδεχτεί την εντολή. Η διαμεσολαβούσα τράπεζα στη συνέχεια μπορεί 

να στραφεί κατά της επόμενης ανταποκρίτριας που επέλεξε και με αυτό τον τρόπο να 

δημιουργηθεί μία αλυσίδα αναγωγικών αξιώσεων. Η αναγωγική αξίωση δεν 

υφίσταται εάν υπάρχει λάθος ή παράλειψη στις οδηγίες τις οποίες έλαβε η πρώτη 

εντολοδόχος .55   

Σε περίπτωση λάθους της ανταποκρίτριας τράπεζας η τελευταία οφείλει να προβεί σε 

όλες τα αναγκαίες έρευνες για ανεύρευση και εντοπισμό του ποσού της πίστωσης και 

σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της προσπάθειας τότε η διαμεσολαβούσα έχει 

νομική υποχρέωση προς απόδοση του αντίστοιχου ποσού στην εντολοδόχο. 

                                                
54 Καράκωστας Γ. – Γιαννοπούλου Ε., Κοινοτικοί κανόνες και εθνικό αστικό δίκαιο, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1997,σελ. 87 
55 Λιβαδά Χ., Εισαγωγή στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008,σελ. 
37. 
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  3.7.2.Από τον εντολέα 

Η Οδηγία προβλέπει ρητά ότι η αντικειμενική ευθύνη της εντολοδόχου τράπεζας δεν 

ισχύει όταν ο εντολέας επιλέξει, κατόπιν απαραίτητων ερευνών ή κατόπιν 

προηγούμενης συναλλακτικής του σχέσης, την ανταποκρίτρια τράπεζα. Έτσι ο 

κοινοτικός νομοθέτης προέβλεψε ότι για την ευθύνη της επιλεγείσας από τον εντολέα 

ανταποκρίτριας τράπεζας έναντι αυτού, η τελευταία έχει νομική ευθύνη απόδοσης 

του ποσού της μεταφοράς.56 Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για άμεση αξίωση του 

εντολέα κατά της ανταποκρίτριας τράπεζας που ο ίδιος επέλεξε, είτε πρόκειται για 

αξίωση της προηγούμενης τράπεζας έναντι ης υπαίτιας τράπεζας. Η προσπάθεια κατά 

το δυνατό απόδοσης του ποσού ισχύει και στην περίπτωση όπου η διασυνοριακή 

συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε λόγω λάθους ή παράλειψης στις οδηγίες του εντολέα 

προς την τράπεζά του. Τέλος, είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ανταποκρίτρια 

τράπεζα απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της, όπως και η εντολοδόχος, στην 

περίπτωση όπου συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.57        

 

 

3.8. Δυνατότητα άρνησης από την τράπεζα εκτέλεσης εμβάσματος 

 

Στο άρθρο 2 της Οδηγίας 97/5/ΕΚ για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων 

προσδιορίζεται η έννοια της διασυνοριακής μεταφοράς κεφαλαίων ως άνευ όρων και 

απευθείας εντολή εκτέλεσης, η οποία δίνεται από τον εντολέα προς το ίδρυμα με 

                                                
56 Ζαββός Γ.- Αυγερινός Γ., Η πολιτική της Ε.Ε. για τράπεζες και χρηματιστήρια, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα- Κομοτηνή 2007,σελ. 70. 
57 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 408. 
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οποιαδήποτε μορφή και η οποία μπορεί (εφόσον θεωρείται μονομερής εντολή) να μην 

γίνει δεκτή από την τράπεζα.58 

Το παραπάνω άρθρο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Οδηγία θεωρεί ως απαρχή της 

διαδικασίας πληρωμής την μονομερή εντολή του πελάτη, η οποία θεωρείται 

δεσμευτική  για την τράπεζα εκτός εάν το ίδιο το ίδρυμα αρνηθεί την εκτέλεση του 

εμβάσματος. 

Η δυνατότητα άρνησης εκτέλεσης εντολής εμβάσματος από την τράπεζα προβλέπεται 

στο άρθρο 5 και αφορά πελάτες με τους οποίους δεν έχει συναλλακτική επαφή ή 

υπάρχει ριψοκίνδυνη εντολή πληρωμής, όπως πληρωμή σε χώρα που δεν έχει 

οργανωμένο τραπεζικό σύστημα (οπότε πρόκειται για πολυέξοδη και ριψοκίνδυνη 

διαδικασία για την τράπεζα) ,ή τέλος υπάρχει κίνδυνος ποινικής δίωξης για την 

τράπεζα, όπως σε περίπτωση ξεπλύματος χρήματος. 59 

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν η τράπεζα μπορεί να αποδεχθεί έμβασμα με 

περιορισμό της ευθύνης της , δηλαδή χωρίς την ανάληψη αντικειμενικής ευθύνης, 

κάτι το οποίο θα διευκόλυνε τον πελάτη,  διότι είναι προτιμότερο να αναλάβει 

εκείνος την ευθύνη από τον να μην εκτελεστεί καθόλου η εντολή από την τράπεζα. 

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για 

τροποποιημένη σύμβαση εμβάσματος στην Οδηγία διότι κάτι τέτοιο αντιστρατεύεται 

την αναγκαστική φύση της αντικειμενικής ευθύνης. 

Βέβαια, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη αυστηρών προδιαγραφών και ορίων στη 

δυνατότητα απόρριψης εκτέλεσης εμβασμάτων, τα οποία θεωρεί η τράπεζα 

επικίνδυνα, ώστε να μην υπάρχει αντίφαση με το ίδιο το περιεχόμενο της Οδηγίας.60 

                                                
58 Καράκωστας Γ. – Γιαννοπούλου Ε., Κοινοτικοί κανόνες και εθνικό αστικό δίκαιο, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1997,σελ. 118. 
59 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 36. 
60 Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, Κοινοτικό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 383.   



 41

Συμπερασματικά λοιπόν προκύπτει από τα παραπάνω ότι δεδομένου του γεγονότος 

της αύξησης των διασυνοριακών πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της 

ολοκλήρωσης της ενιαίας τραπεζικής εσωτερικής αγοράς, τόσο οι καταναλωτές όσο 

και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ταχείς, αξιόπιστες και 

μη δαπανηρές μεταφορές κεφαλαίων σε ευρώ στην Κοινότητα. 

Ο στόχος της Οδηγίας είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις 

διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων εξασφαλίζοντας στους χρήστες διαφάνεια μέσω 

της επαρκούς πληροφόρησης, η οποία τους παρέχεται σχετικά με τα έξοδα και τις 

προμήθειες καθώς και της δυνατότητας την οποία έχουν για έγερση αξίωσης 

αποζημίωσης τους με την ανάληψη της αντικειμενικής ευθύνης από την εντολοδόχο 

τράπεζα. 

Επιπλέον, η Οδηγία καθορίζει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα των συναλλαγών 

θέτοντας απαραίτητη την εκτέλεση μιας πίστωσης σύμφωνα με τις εντολές του 

πελάτη και βάζοντας χρονικό περιορισμό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Τέλος, η Οδηγία συμβάλλει στην απόδειξη φερεγγυότητας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, τα οποία αναλαμβάνουν την αποκατάσταση του πελάτη σε περίπτωση μη 

εκπλήρωσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, καθώς 

και έχουν δυνατότητα άρνησης εκτέλεσης της συναλλαγής όταν υπάρχουν υπόνοιες 

για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).      

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στο δίκαιο των εμβασμάτων σε 

κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρακτική ή όχι εφαρμογή σε αυτές της 

παραπάνω Οδηγίας. 

 

 

 



 42

4.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Η Οδηγία 97/5/ΕΚ αποτέλεσε αναμφίβολα τη βασική δομή και το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο αναπροσαρμόστηκαν οι διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων στην Κοινότητα. 

Η προαναφερθείσα αναπροσαρμογή δεν επιτεύχθηκε σε όλες τις έννομες τάξεις των 

κρατών της Κοινότητας με τον ίδιο τρόπο για αυτό το λόγο θεώρησα αναγκαία μία 

επισκόπηση στο δίκαιο των εντολών πληρωμής σε κράτη όπως η Γερμανία, η Γαλλία, 

η Αγγλία, η Ελβετία και η Ιταλία ώστε να εξεταστεί εάν και σε ποιο βαθμό 

εναρμονίστηκαν τα αντίστοιχα εθνικά τους δίκαια με την Οδηγία. 

 

 

4.1.Γερμανικό δίκαιο 

 

4.1.1Έννοια και περιεχόμενο του εμβάσματος 

 

Η αφορμή για αναδιαμόρφωση του γερμανικού δίκαιου εμβασμάτων υπήρξε η 

Οδηγία 97/5/ΕΚ, η οποία οδήγησε το γερμανό νομοθέτη στην υιοθέτηση ίδιου 

καθεστώτος τόσο για τις διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων, όσο και για τις 

εσωτερικές πληρωμές.61 Το βασικό του επιχείρημα ήταν η αντίστροφη διακριτική 

μεταχείριση των πελατών των τραπεζών στις εσωτερικές πληρωμές. Πλέον η θέση 

της εντολής αντικαθίσταται από τη σύμβαση του εμβάσματος.  Η σύμβαση 

                                                
61 Λιβαδά Χ., Εισαγωγή στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008,σελ. 
50. 
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καταρτίζεται όταν η πρόταση σύμβασης του πελάτη γίνεται δεκτή από την τράπεζα 

και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει συσχέτιση της σύμβασης με την εντολή 

εμβάσματος. 

 Η εντολή εμβάσματος αποτελεί πρόταση για την κατάρτιση μιας σύμβασης 

εμβάσματος, δηλαδή πρόκειται για μετάβαση από την άσκηση ενός μονομερούς 

δικαιώματος στη συμβατική δήλωση βούλησης πρότασης και αποδοχής. Η 

επεξεργασία του εμβάσματος από την τράπεζα δεν είναι μία υλική πράξη αλλά μία 

πράξη δικαιοπρακτικής φύσης. 

Με το νέο νόμο η τράπεζα, η οποία διαβιβάζει το έμβασμα ενέχει ευθύνη όχι μόνο για 

τη διαβίβαση της εντολής αλλά και για την καλή εκτέλεσή της.62 Η βασική ευθύνη 

του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο αναλαμβάνει το έμβασμα είναι, στην περίπτωση 

όπου χρησιμοποιηθεί τρίτη τράπεζα, να μεταφέρει το ποσό του εμβάσματος στην 

τράπεζα του αποδέκτη μέσω της τρίτης τράπεζας που συμμετέχει στη συναλλαγή. 

Στην περίπτωση όπου η μεταφορά γίνεται εντός του ομίλου της τράπεζας τότε έχει 

ευθύνη να θέσει το ποσό του εμβάσματος στη διάθεση του δικαιούχου. Και στις δύο 

περιπτώσεις, η πρώτη τράπεζα ευθύνεται έναντι του πελάτη για την επίτευξη του 

αποτελέσματος. 

 

 

4.1.2 Η κατανομή κινδύνου μεταξύ εντολέα και δικαιούχου          

 

Στη Γερμανία η χρηματική ενοχή θεωρείται τροποποιημένο κομίσιμο χρέος επομένως 

η οφειλή του εντολέα καλύπτεται όταν το οφειλόμενο ποσό, στη σχέση αξίας, 

                                                
62 Cranston R. Principles of Banking Law, Claredon Press, Oxford 1997,σελ. 252. 
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βρίσκεται πλήρως στη διάθεση του δανειστή.63 Σε περίπτωση απώλειας της αξίας στη 

διαδρομή, η εντολή εμβάσματος δεν εκπληρώνεται. Ο εντολέας ευθύνεται για την 

έγκαιρη αποστολή της αξίας και καθίσταται υπερήμερος σε περίπτωση είτε δικού του 

σφάλματος, είτε της τράπεζάς του. Φυσικά στην περίπτωση καθυστέρησης μπορεί να 

μετακυλίσει τον κίνδυνο απώλειας ή καθυστέρησης στην τράπεζά του, η οποία, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας 97/5/ΕΚ έχει αντικειμενική ευθύνη έναντι του 

εντολέα. Επομένως, ο εντολέας δεν φέρει κάποιο κίνδυνο διότι η αξία του είτε θα 

μεταφερθεί έγκαιρα, είτε η εντολοδόχος τράπεζα θα είναι υπεύθυνη απέναντί του. 

Με την αλλαγή, η οποία επήλθε στο γερμανικό νόμο, η εκπλήρωση της οφειλής του 

εντολέα δεν επιτυγχάνεται πλέον με την έγκαιρη πίστωση του ποσού στο λογαριασμό 

του δικαιούχου, αλλά στην είσοδο του ποσού στην τράπεζα του δικαιούχου. Από 

εκείνη τη στιγμή ο δικαιούχος έχει μόνο αξίωση για την πίστωση του ποσού στο 

λογαριασμό του και αποκλείεται κάθε δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης του 

εμβάσματος από την πλευρά του εντολέα. Ενδεχόμενη απώλεια ή καθυστέρηση του 

ποσού όταν αυτό βρίσκεται στη σφαίρα επιρροής του δικαιούχου αποδίδεται σε αυτόν 

επειδή ο ίδιος επέλεξε την τράπεζά του ως δεκτικό καταβολής. 

Σχετικά με την αντικειμενική ευθύνη της εντολοδόχου τράπεζας απέναντι στον 

εντολέα υπάρχει ποσοτικός περιορισμός.64 Η αξίωση από τον εντολέα του ποσού του 

εμβάσματος καθώς και των αμοιβών, των εξόδων και των τόκων για το χρονικό 

διάστημα παρακράτησης του ποσού του εμβάσματος, γίνεται εφόσον έχει περάσει η 

συμφωνηθείσα προθεσμία για την καταβολή του στο δικαιούχο, πλέον 14 ημερών. 

Επιπλέον, το γερμανικό δίκαιο αποδέχεται περιορισμό της ευθύνης της εντολοδόχου 

τράπεζα έως το ποσό των 12.500 ευρώ. Η αντικειμενική ευθύνη της τράπεζας δεν 

                                                
63 Malaguti M., The Payments System in the European Union, Eκδόσεις Sweet & Maxwell, 
London,σελ. 105.  
64Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 64. 



 45

υφίσταται στην περίπτωση όπου ο εντολέας λόγω λανθασμένων ή ελλιπών οδηγιών 

ευθύνεται για την μη ομαλή εκτέλεση του εμβάσματος. Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση όπου ο εντολέας επέλεξε την ενδιάμεση τράπεζα καθώς επίσης και όταν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Λόγω της φύσης της χρηματικής ενοχής ως κομίσιμης, ο εντολέας έχει δικαίωμα 

ευθείας αξίωσης κατά της ενδιάμεσης τράπεζας σε περίπτωση απώλειας ή 

καθυστέρησης οπότε και θα πρέπει να αποζημιώσει το δικαιούχο. Στη Γερμανία για 

τα εμβάσματα εντός της χώρας και εντός των χωρών της Κοινότητας το παραπάνω 

σύστημα αξίωσης ισχύει για εμβάσματα ποσού μέχρι 75.000 ευρώ. Υπάρχει 

επομένως, αναγκαστικός τύπος συμβάσεων σύμφωνα με τον οποίο τα πιστωτικά 

ιδρύματα φέρουν ευθύνη για το αποτέλεσμα. Στην περίπτωση εμβασμάτων που 

υπερβαίνουν το ποσό των 75.000 ευρώ εντός της Κοινότητας και ανεξαρτήτως ποσού 

για τρίτες χώρες υπάρχει ελευθερία συμβάσεων σύμφωνα με τις οποίες τα πιστωτικά 

ιδρύματα θα ευθύνονται μόνο για τη διαβίβαση της εντολή και όχι για την καλή 

εκτέλεσή της (επίτευξη του αποτελέσματος).65 

 

Καταλήγοντας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στη Γερμανία πριν την εφαρμογή 

της Οδηγίας66 η υποχρέωση της τράπεζας εκτεινόταν έως τη διαβίβαση της εντολής 

ενώ πλέον αφορά και την καλή εκτέλεσή της. Η εκπλήρωση της οφειλής του 

εντολέα ερχόταν με την πίστωση του ποσού στο λογαριασμό του δικαιούχου ενώ 

μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας επέρχεται με την αποδοχή του ποσού από την 

τράπεζα του δικαιούχου.  Η Γερμανία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής της 

                                                
65 Λιβαδά Χ., Εισαγωγή στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008,σελ. 
72. 
66 Γερμανία // Νόμος για τα τραπεζικά εμβάσματα: άberweisungsgesetz, που εκδόθηκε την 21η 
Ιουλίου 1999. 
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νομοθεσίας που θέσπισε για την μεταφορά της οδηγίας έτσι ώστε να καλυφθούν οι 

διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ 

που προβλέπεται στην οδηγία. Οι γερμανικές διατάξεις προβλέπουν ανώτατο όριο 

75.000 ευρώ. Επιπλέον, επέκτεινε την θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων και για τις 

εθνικές μεταφορές πιστώσεων και όχι μόνο για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Στη 

Γερμανία δεν προβλέπεται δυνατότητα παραίτησης του πελάτη από το δικαίωμα 

για την παροχή εκ των υστέρων πληροφόρησης αν και το άρθρο 4 της Οδηγίας 

επιτρέπει στον πελάτη να παραιτηθεί από αυτό το δικαίωμα. 

 Η Οδηγία σύμφωνα με το άρθρο 8 δεν προβλέπει ότι το ενδιάμεσο ίδρυμα έχει 

ευθύνη έναντι του εντολέα. Η νομοθεσία της Γερμανίας δημιουργεί επιπρόσθετα 

άμεση ευθύνη του ενδιάμεσου ιδρύματος έναντι του πελάτη. Αυτό υπερβαίνει την 

προστασία που προσφέρεται στον πελάτη από την οδηγία 97/5/EΚ. Τέλος, η 

Γερμανική νομοθεσία δεν αναφέρεται ρητά για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας. 

 

 

 4.2 Γαλλικό δίκαιο 

 

4.2.1 Νομική φύση της μεταφοράς πίστωσης 

 

Στο γαλλικό δίκαιο η μεταφορά πίστωσης είτε αντιμετωπιζόταν σύμφωνα με τη 

θεωρία της εκχώρησης δικαιώματος, είτε με τη μορφή της έκταξης. 67 

Σύμφωνα με τη θεωρία της εκχώρησης δικαιώματος υπήρχε η εκχώρηση στο 

δικαιούχο της αξίωσης του εντολέα έναντι της τράπεζας ώστε να χρεωθεί ο 
                                                
67 Hadding W-Schneider H., Legal issues in international credit transfers, Duncker & Humblot, Berlin  
1993,σελ. 253. 
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λογαριασμός του και να πιστωθεί εκείνος του δικαιούχου. Για να ολοκληρωθεί η 

εκχώρηση ήταν απαραίτητη η ανακοίνωση από τον εκδοχέα στον οφειλέτη, είτε η 

αποδοχή της εκχώρησης με τη μορφή ενός βεβαιωμένου μέσου από τον οφειλέτη. 

Στην συγκεκριμένη θεωρία βέβαια, η τράπεζα, ως οφειλέτης, έχει τη δυνατότητα να 

αντιτάξει έναντι του δικαιούχου πιθανές ενστάσεις που θα είχε κατά του εντολέα της, 

ως αρχικού δανειστή. Σύντομα η παραπάνω θεωρία εγκαταλείφθηκε και εναλλακτικά 

υιοθετήθηκε η θεωρία της έκταξης, σύμφωνα με την οποία ανατίθεται εκ μέρους του 

εντολέα στην τράπεζα το καθήκον να πληρώσει την οφειλή του στον δικαιούχο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή του εκτασσόμενου δηλαδή της 

τράπεζας απέναντι στο λήπτη-δικαιούχο, η οποία τράπεζα αντικαθιστά τον αρχικό 

οφειλέτη (εντολέα) και θεωρείται πλέον οφειλέτης. Σύμφωνα με τη γαλλική 

νομολογία, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αποκατάσταση από την 

τράπεζα για τυχόν ζημία στη μεταφορά της πίστωσης, ανεξάρτητα από τις ενστάσεις 

που μπορεί να έχει η τράπεζα κατά του εντολέα. Στην έκταξη ο εκτασσόμενος δεν 

δικαιούται να αντιτάξει ενστάσεις ούτε από τη σχέση του με τον εκτάσσοντα, ούτε 

από τη σχέση του εκτάσσοντος με το λήπτη. Πέρα από το παραπάνω μειονέκτημα της 

θεωρίας έχει διατυπωθεί και το γεγονός ότι η παραπάνω θεωρία εξηγεί μόνο τη 

μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ ενός οφειλέτη και ενός δανειστή και όχι την περίπτωση 

της μεταφοράς σε λογαριασμούς, οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο.  

Στο σύγχρονο γαλλικό δίκαιο η μεταφορά πίστωσης θεωρείται ως μια συναλλαγή 

διπλών λογαριασμών όπου εξαλείφεται η πίστωση λογιστικού χρήματος από ένα 

λογαριασμό ( του εντολέα ) και αντικαθίσταται σε έναν άλλο ( του δικαιούχου ). Στη 

συγκεκριμένη έννομη σχέση η αξίωση του δικαιούχου έναντι της τράπεζας είναι 
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απαλλαγμένη από ενστάσεις της τράπεζας του δικαιούχου έναντι του εντολέα, ώστε η 

πίστωση στο λογαριασμό του δικαιούχου να είναι οριστική.68 

 

4.2.2 Απόσβεση της εντολής και ανάκλησης της εντολής 

 

Η απόσβεση της οφειλής του εντολέα επιτυγχάνεται με την πίστωση του 

χρωστούμενου ποσού στο λογαριασμό του δικαιούχου. Η χρονική στιγμή μέχρι την 

οποία η εντολή μεταφοράς μπορεί να ανακληθεί είναι πριν τη χρέωση του 

λογαριασμού του εντολέα. Μετά από αυτό το σημείο ο δικαιούχος αποκτά 

δικαιώματα επί του ποσού ακόμα και αν αυτό δεν έχει πιστωθεί στο λογαριασμό του. 

Στην περίπτωση μεσολάβησης ανταποκρίτριας- ενδιάμεσης τράπεζας η δυνατότητα 

άσκησης δικαιωμάτων επί του ποσού από τον δικαιούχο ή τους δανειστές του 

επέρχεται μετά την πληρωμή του ποσού από την τελευταία ανταποκρίτρια τράπεζα 

στην τράπεζα του δικαιούχου.69 

 

 

4.2.3 Η θέση της ανταποκρίτριας τράπεζας 

 

Η εντολοδόχος τράπεζα είναι υποχρεωμένη σε εκτέλεση της εντολής του οφειλέτη 

και σε περίπτωση μη εκτέλεσής της ενέχει ευθύνης αποζημίωσης. Στην περίπτωση 

όπου μεσολαβεί ενδιάμεση τράπεζα πρόκειται για υποεντολοδόχο και σύμφωνα με τη 

γαλλική νομοθεσία ο εντολοδόχος δεν ευθύνεται για πράξεις του υποεντολοδόχου. 

Ευθύνη φέρει η εντολοδόχος τράπεζα μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η 

                                                
68 Καράκωστας Γ. – Γιαννοπούλου Ε., Κοινοτικοί κανόνες και εθνικό αστικό δίκαιο, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1997,σελ. 205. 
69 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 80. 
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υποκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή, είτε εάν υπήρξε πταίσμα στην επιλογή της 

ενδιάμεσης τράπεζας. Ο εντολέας βέβαια έχει τη δυνατότητα να στραφεί κατά του 

υποεντολοδόχου και πλέον δίνεται δυνατότητα στον εντολέα η δυνατότητα 

χορήγησης στην πρώτη εντολοδόχο τράπεζα της εντολής για εποπτεία των 

υποεντολοδόχων ώστε σε περίπτωση σφάλματος από οποιαδήποτε ανταποκρίτρια 

τράπεζα να ενέχει αντικειμενική ευθύνη η πρώτη εντολοδόχος.70   

 

 

4.2.4 Κατανομή κινδύνων 

 

Σε περίπτωση όπου υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης ή απώλειας για την οποία 

ευθύνεται άλλη τράπεζα και όχι η τράπεζα του δικαιούχου τότε ο κίνδυνος απώλειας 

ή καθυστέρησης ανήκει στον εντολέα. Ο εντολέας έχει δικαίωμα αξίωσης 

αποζημίωσης όχι μόνο από την πρώτη εντολοδόχο τράπεζα αλλά και από κάθε 

διαδοχική. Πριν από την Οδηγία 97/5/ΕΚ στο γαλλικό δίκαιο δεν υπήρχε η λεγόμενη 

αντικειμενική ευθύνη της τράπεζας ( money back guarantee).71 Σήμερα μετά την 

ενσωμάτωση της Οδηγίας ο εντολέας αξιώνει αποζημίωση για αποκατάσταση της 

άμεσης ζημίας που υπέστη λόγω με εκτέλεσης της εντολής πληρωμής εκτός από την 

περίπτωση δόλιας συμπεριφοράς οπότε δικαιούται και την αποκατάσταση ζημιών που 

είχαν ή θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί την ημερομηνία κατάρτισης ης 

σύμβασης. Ο δανειστής ενέχει θέση ευθύνης σε περίπτωση κινδύνου, απώλειας ή 

καθυστέρησης, η οποία συμβαίνει στην τράπεζά του διότι αυτή έχει επιλεχθεί από τον 

ίδιο. 

                                                
70 Ζαββός Γ.- Αυγερινός Γ., Η πολιτική της Ε.Ε. για τράπεζες και χρηματιστήρια, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα- Κομοτηνή 2007,σελ. 78. 
71 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 83. 



 50

 

Ουσιαστικά στο γαλλικό δίκαιο δεν παρουσιάστηκαν εξαιρέσεις στους κανονισμούς 

και τα άρθρα της Οδηγίας. Η μόνη διαφοροποίηση μετά την εφαρμογή της Οδηγίας72 

ήταν η ενσωμάτωση της αντικειμενικής ευθύνης της εντολοδόχου τράπεζας, η οποία 

στο προγενέστερο δίκαιο δεν έφερε καμία ευθύνη αποζημίωσης για σφάλματα της 

ανταποκρίτριας τράπεζας.   

 

 

4.3.Αγγλικό δίκαιο 

 

 

Στο αγγλικό δίκαιο η εντολή του πελάτη προς την τράπεζα για πραγματοποίηση 

μεταφοράς κεφαλαίων λειτουργεί ως μεταβίβαση υπολοίπου λογαριασμού. Υπάρχει η 

άποψη ότι η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων είναι διαπραγματεύσιμος τίτλος ή μέσο το 

οποίο δημιουργεί καταπίστευμα κεφαλαίων, τα οποία πρέπει να μεταφερθούν. 

 

4.3.1. Υποχρεώσεις της ανταποκρίτριας έναντι του εντολέα  

 

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης ανταποκρίτριας τράπεζας εκ μέρους της εντολοδόχου 

υφίσταται μόνο στην περίπτωση μη ύπαρξης ρητής εναντίωσης από τον εντολέα. 

Στην τραπεζική πρακτική υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ανταποκρίτριας τράπεζας 

από την εντολοδόχο, η οποία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τα πταίσματα της 

ανταποκρίτριας. Βάση όμως του κοινού δικαίου η απαλλαγή της ευθύνης της 

τράπεζας για τις ανταποκρίτριες θεωρείται καταχρηστική, καθώς η εντολοδόχος 
                                                
72 Γαλλία // Νόμος σχετικά με την αποταμίευση και την χρηματοπιστωτική ασφάλεια αριθ. 99-532: Loi 
relative ΰ l'ιpargne et ΰ la sιcuritι financiθre. 
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τράπεζα πρέπει να ευθύνεται αντικειμενικά για τα πταίσματα της ανταποκρίτριας.73 

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις της ανωτέρας βίας ή της συμμόρφωσης στο νόμο 

για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ( ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος ). Ο κανόνας βέβαια στο αγγλικό δίκαιο είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει 

συμβατικός δεσμός μεταξύ του εντολέα και της ανταποκρίτριας τράπεζας επομένως η 

τελευταία δεν είναι εντολοδόχος του εντολέα δεν ευθύνεται συμβατικά έναντι αυτού. 

  

4.3.2. Ανάκληση της εντολής πληρωμής  

 

Και στο αγγλικό δίκαιο, ο πελάτης, ο οποίος δίνει την εντολή πληρωμής στην 

τράπεζα (εντολέας), έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή προτού να 

εκτελεστεί από την πληρώτρια τράπεζα. Η εντολή πληρωμής του πελάτη θεωρείται 

ανέκκλητη στην περίπτωση όπου έχει ξεκινήσει να υλοποιείται η εντολή οπότε η 

εντολοδόχος τράπεζα θα υποστεί ζημία με την ανάκληση της και θα πρέπει να 

αποζημιωθεί από τον εντολέα. Η υλοποίηση της εντολής γίνεται όταν η ενδιάμεση 

τράπεζα έχει αποδεχτεί την εντολή πληρωμής από την εντολοδόχο μέσω μηνύματος 

αποδοχής (swift), είτε μέσω χρέωσης του λογαριασμού της πληρώτριας, είτε με 

διαβίβαση της εντολής σε άλλη ενδιάμεση τράπεζα. 74            

 

 

4.3.3. Ολοκλήρωση της εντολής πληρωμής 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία διενεργείται μεταφορά πίστωσης μεταξύ 

λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται στην ίδια τράπεζα (έστω και αν είναι σε 

                                                
73 Brindle M- Cox R., Law of bank payments, KT Law and Tax, London 1996,σελ. 135.  
74 Ellinger E- Lomnicka E., Modern banking law, Clarendon Press, Oxford 1994,σελ. 439. 
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διαφορετικά υποκαταστήματα), η πληρωμή ολοκληρώνεται τη χρονική στιγμή που η 

τράπεζα αποφασίζει να εκτελέσει τη μεταφορά. Επειδή η τράπεζα έχει πραγματική 

και εμφανή εξουσιοδότηση για αποδοχή της μεταφοράς η συναλλαγή θεωρείται 

συντελεσμένη ακόμα και εάν δεν υπάρχει η πίστωση στο λογαριασμό του δικαιούχου 

ή δεν υπάρχει ενημέρωση του δικαιούχου για τη μεταφορά. Δεν απαιτείται η ύπαρξη 

συμψηφιστικού γραφείου ή ανταποκρίτριας τράπεζας. 

Στην περίπτωση όμως μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς διαφορετικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων, η πληρωμή ολοκληρώνεται με την αποδοχή της εντολής 

πληρωμής από την τράπεζα του δικαιούχου, η οποία αποφασίζει να πιστώσει χωρίς 

όρους τον λογαριασμό του δικαιούχου. Δεδομένου του γεγονότος ότι η τράπεζα του 

δικαιούχου έχει την πραγματική ή εμφανή εξουσιοδότηση του δικαιούχου η 

συναλλαγή τελειούται ακόμα και εάν δεν πιστωθεί άμεσα ο λογαριασμός του 

δικαιούχου ή εάν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει ακόμα τη μεταβίβαση.75 

 

Εν κατακλείδι στο αγγλικό δίκαιο76 πέρα από την μη ενσωμάτωση της αντικειμενικής 

ευθύνης της εντολοδόχου τράπεζας σε σχέση με τα σφάλματα τα ενδιάμεσης 

τράπεζας, ως "ημερομηνία έναρξης" ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία 

πληρούνται ορισμένοι όροι. Εκτός από τους όρους που προβλέπονται στην Οδηγία, η 

νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου επιτρέπει επίσης στον πελάτη και το ίδρυμα να 

συμφωνήσουν μια διαφορετική, μεταγενέστερη ημερομηνία αποδοχής. Αυτή η 

διάταξη δεν προβλέπεται ρητά στην Οδηγία. 

Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις οι οποίες 

προσδιορίζουν λεπτομερέστερα τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα πιστωτικά 

                                                
75 Brindle M- Cox R., Law of bank payments, KT Law and Tax, London 1996,σελ. 112. 
76 Ηνωμένο Βασίλειο // Statutory Instrument N°. 1876: The Cross-Border Credit Transfers 
Regulations 1999, που εκδόθηκαν στις 30 Ιουνίου 1999. 
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ιδρύματα σχετικά με την παροχή πληροφοριών μετά τη διασυνοριακή μεταφορά 

πίστωσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να χορηγήσουν 

υποχρεωτικά τις πληροφορίες αυτές εντός προθεσμίας ενός μηνός. Η διάταξη αυτή 

παρέχει μεγαλύτερη προστασία στον καταναλωτή από εκείνη της Οδηγίας. 

 

 

4.4.Ελβετικό δίκαιο 

 

4.4.1. Έννοιες και περιεχόμενο 

 

Στο ελβετικό δίκαιο υπάρχει διάκριση ανάμεσα στη σύμβαση μεταφοράς κεφαλαίων , 

η οποία είναι γενική εντολή μεγάλης διάρκειας και μη προσδιορισμένης χρονικής 

περιόδου (σύμβαση γύρου) και αφορά συνεχείς πληρωμές και στη μεμονωμένη 

εντολή πληρωμής (έμβασμα), η οποία αφορά την ατομική και μεμονωμένη μεταφορά 

κεφαλαίων.77 

Η κατάρτιση της σύμβασης μεταφοράς κεφαλαίων είναι σιωπηρή και συνάπτεται 

μεταξύ εντολέα και τράπεζας όταν δημιουργείται η σύμβαση του λογαριασμού. Η 

εντολή πληρωμής από την άλλη πλευρά είναι μία εντολή, η οποία βασίζεται στη 

σύμβαση μεταφοράς κεφαλαίων, δεν αποτελεί χωριστή σύμβαση αλλά περισσότερο 

είναι μία συγκεκριμένη οδηγία που διέπεται από τη σύμβαση μεταφοράς κεφαλαίων. 

 

 

 
                                                
77 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ.70. 
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4.4.2.Απόσβεση ενοχής και ανάκληση εντολής 

 

Ο κανόνας στο ελβετικό δίκαιο είναι ότι η εντολή πληρωμής έχει δυνατότητα 

ανάκλησης έως τη χρονική στιγμή όπου ο δικαιούχος δεν έχει πληροφορηθεί για την 

αποδοχή της εντολής πληρωμής της τράπεζάς του. Η αποδοχή από την τράπεζα 

επιτυγχάνεται είτε με την ενημέρωση του δικαιούχου, είτε με την πίστωση του 

λογαριασμού του. Η κρατούσα άποψη στην Ελβετία είναι ότι για να επιτευχθεί μία 

ανάκληση εντολής πληρωμής, ο εντολέας πρέπει να στραφεί στην εντολοδόχο 

τράπεζα διότι είναι η μόνη η οποία μπορεί να ελέγξει τη γνησιότητα της δήλωσης 

ανάκλησης.  78 

 

4.4.3. Η θέση της ανταποκρίτριας τράπεζας 

 

Στη διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η σχέση 

μεταξύ εντολέα και δικαιούχου είναι έμμεση και φυσικά δεν υπάρχει ενοχικός δεσμός 

ανάμεσα σε εντολέα και ανταποκρίτρια τράπεζα. Το κύριο ερώτημα στην Ελβετία 

ήταν εάν και κατά πόσο η ενδιάμεση τράπεζα είναι υποκατάστατη / υποεντολοδόχος 

της αρχικής ή εάν είναι υπάλληλος / βοηθός. Στην πρώτη περίπτωση, η αρχική 

εντολοδόχος τράπεζα δεν ενέχει ευθύνη έναντι του εντολέα για πράξεις ή 

παραλείψεις της μεσολαβούσας τράπεζας. Στη δεύτερη περίπτωση, η ενδιάμεση 

τράπεζα δεν ευθύνεται απέναντι στον εντολέα για πράξεις ή παραλείψεις της ενώ ο 

εντολέας έχει δικαίωμα να στραφεί κατά της αρχικής εντολοδόχου τράπεζας. 

                                                
78 Hadding W-Schneider H., Legal issues in international credit transfers, Duncker & Humblot, Berlin  
1993,σελ. 319. 
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Σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο ο υποεντολοδόχος διακρίνεται από τον υπάλληλο 

εφόσον πληρούνται σωρευτικά δύο κριτήρια: 1) ο υποκατάστατος να έχει οικονομική, 

νομική και τεχνική ανεξαρτησία και 2) να ενεργεί για το συμφέρον του κυρίου και όχι 

του αρχικού εντολοδόχου. Η μεσολαβούσα τράπεζα πληρεί το πρώτο κριτήριο αλλά 

όχι και το δεύτερο για αυτό το λόγο όσο ενεργεί για το συμφέρον της αρχικής 

εντολοδόχου τράπεζας και όχι του εντολέα είναι υπάλληλος της αρχικής τράπεζας 

παρά υποκαταστάτης, επομένως δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον εντολέα για πράξεις 

ή παραλείψεις της και ο τελευταίος έχει άμεσες αξιώσεις από την αρχική εντολοδόχο 

τράπεζα. 

 

4.4.4. Κατανομή των κινδύνων 

 

Η υποχρέωση πληρωμής κατά το ελβετικό δίκαιο ολοκληρώνεται με την πίστωση του 

λογαριασμού του δικαιούχου και επειδή θεωρείται κομίσιμο χρέος και όχι πέμψιμο ο 

κίνδυνος απώλειας ή καθυστέρησης της μεταφοράς πίστωσης βαραίνει τον εντολέα.79 

Αυτός ο κίνδυνος αφορά είτε σφάλμα της αρχικής εντολοδόχου τράπεζας, είτε 

οποιασδήποτε μεσολαβούσας, η οποία θεωρείται υπάλληλος της πρώτης. Σε αυτούς 

τους κινδύνους, τους οποίους φέρει ο εντολέας υπάρχει και ο κίνδυνος απώλειας του 

ποσού της εντολής πληρωμής καθώς και γενικά ο κίνδυνος μη εκπλήρωσης. Από την 

άλλη πλευρά, ο κίνδυνος καθυστέρησης από την τράπεζα του δικαιούχου 

αναλαμβάνεται από τον δικαιούχο εφόσον η τελευταία λειτουργεί για λογαριασμό 

του. 

                                                
79 Malaguti M., The Payments System in the European Union, Eκδόσεις Sweet & Maxwell, London 
1997,σελ. 317. 
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Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αποζημίωσης από την τράπεζά του όταν αυτή ευθύνεται 

για παραβίαση της σύμβασης μεταφοράς κεφαλαίων. Ο εντολέας αντίστοιχα 

δικαιούται αποκατάσταση της ζημίας για παραβίαση της σύμβασης μεταφοράς που 

μπορεί να υποστεί είτε από την αρχική εντολοδόχο τράπεζα, είτε από την τράπεζα του 

δικαιούχου απευθείας από την τράπεζα, η οποία είναι υπεύθυνη. 

Αντίθετα, για ζημία που έχει επέλθει στον οφειλέτη λόγω λάθους της μεσολαβούσας 

τράπεζας, ο τελευταίος μπορεί να αποκατασταθεί μόνο από την αρχική τράπεζα. Στη 

συνέχεια, η αρχική εντολοδόχος έχει τη δυνατότητα να στραφεί αναγωγικά κατά της 

ενδιάμεσης τράπεζας.   

Στο ελβετικό δίκαιο δεν προβλέπεται η ύπαρξη αντικειμενικής ευθύνης ( money back 

guarantee) της τράπεζας του οφειλέτη.80 Η αρχική εντολοδόχος ευθύνεται έναντι του 

εντολέα για λάθη δικά του και της ανταποκρίτριας τράπεζας. Πάγια πρακτική στο 

ελβετικό δίκαιο είναι ότι ο εντολέας ευθύνεται για αποζημίωση όταν δεν εκπλήρωσε 

τις υποχρεώσεις του ή τις εκπλήρωσε πλημμελώς, εκτός εάν αποδείξει ότι δεν είχε 

ευθύνη. Συνεπώς, ο εντολοδόχος ευθύνεται για ζημιές από δόλο ή αμέλεια, οι οποίες 

προκλήθηκαν στον εντολέα και μάλιστα οι ευθύνες ισχυροποιήθηκαν στις 

περιπτώσεις όπου για άσκηση δραστηριότητας απαιτείται άδεια αρχής και όταν 

κάποιος βρίσκεται στην υπηρεσία κάποιου άλλου. Στην πρώτη περίπτωση τυχόν 

απαλλακτική ρήτρα ακόμα και για ελαφριά αμέλεια είναι ανίσχυρη ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση υπάρχει περιορισμός της ευθύνης όταν πρόκειται για ελαφριά αμέλεια και 

όχι για δόλο ή βαριά αμέλεια. 

Επομένως, η αρχική εντολοδόχος τράπεζα δε αποκλείει την ευθύνη της ακόμα και εάν 

υπάρχει ελαφριά αμέλεια εκ μέρους της ενώ είναι δυνατό να αποκλείσει της ευθύνη 

της για ελαφριά αμέλεια εκ μέρους της μεσολαβούσας τράπεζας. 

                                                
80 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 75. 
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Τέλος, η αρχική τράπεζα είναι υπόλογος απέναντι στον εντολέα και για τις έμμεσες 

ζημίες, τις οποίες αντικαθιστά στην περίπτωση όπου υπάρχει βαριά αμέλεια εκ 

μέρους της ή παράλειψη χορήγησης κατάλληλων οδηγιών στον εντολέα. Δεν έχει 

υποχρέωση αποζημίωσης για τις έμμεσες ζημίες μόνο όταν ο εντολέας έπρεπε να 

γνωστοποιήσει στην εντολοδόχο τράπεζα τις ειδικές επικίνδυνες συνθήκες και 

φυσικά η συμπεριφορά του θεωρείται ως δικό του πταίσμα και απαλλάσσει την 

τράπεζα από τις ευθύνες απέναντί του.81       

Η Ελβετία παρά το γεγονός ότι ανήκει στις χώρες της ΕΖΕΣ, ήταν η μόνη η οποία δεν 

αποδέχτηκε την υιοθέτηση της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την 

ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των προσώπων, των υπηρεσιών και των 

κεφαλαίων. Επομένως, η Οδηγία 97/5/ΕΚ δεν ενσωματώθηκε στο εθνικό της δίκαιο 

και μία βασική διαφοροποίηση την οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε εάν 

συγκρίνουμε την Οδηγία με το ελβετικό δίκαιο είναι η μη ύπαρξη αντικειμενικής 

ευθύνης της εντολοδόχου τράπεζας στο δίκαιο της Ελβετίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Cranston R. Principles of Banking Law, Claredon Press, Oxford 1997, σελ. 261. 
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 4.5. Ιταλικό δίκαιο 

 

4.5.1. Νομική φύση της μεταφοράς πίστωσης 

 

Σύμφωνα με την ιταλική θεωρία από νομικής φύσεως, η σχέση μεταξύ του εντολέα 

και της τράπεζάς του, όπως και η σχέση της αποστέλλουσας με την αποδέκτρια 

τράπεζα στις μεταφορές κεφαλαίων είναι εντολή πληρωμής ή οδηγία.  Η τράπεζα, η 

οποία αναλαμβάνει την μεταφορά χρημάτων είτε από πελάτη της, είτε από άτομο που 

δεν διατηρεί σε αυτήν λογαριασμό είναι υπόλογη απέναντί του και οφείλει να 

εκτελέσει την εντολή με επιμέλεια. Στα καθήκοντα της εντολοδόχου τράπεζας 

περιλαμβάνεται η γνωστοποίηση στον εντολέα κάθε απρόβλεπτου γεγονότος, το 

οποίο μπορεί να επιφέρει ακύρωση ή τροποποίηση της εντολής του εμβάσματος.82 

 

4.5.2 Θέση της ανταποκρίτριας τράπεζας 

 

Στην ιταλική πρακτική υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με την ευθύνη της 

ανταποκρίτριας τράπεζας. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, η εντολή προς την 

εντολοδόχο τράπεζα είναι η μεταφορά των κεφαλαίων στο λογαριασμό του 

δικαιούχου ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη είναι να δοθεί διαδοχική εντολή πληρωμής 

πληρωμής σε άλλη τράπεζα είτε αυτή είναι η ανταποκρίτρια, είτε είναι η τράπεζα του 

δικαιούχου.83 Στην πρώτη περίπτωση, ο εντολέας έχει τη δυνατότητα να εναγάγει 

άμεσα την ενδιάμεση τράπεζα αφού η τελευταία θεωρείται υποκατάστατη του 

εντολοδόχου επομένως ευθύνεται με όλες τις υποχρεώσεις της εντολοδόχου ενώ η 

                                                
82 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 77. 
83Hadding W-Schneider H., Legal issues in international credit transfers, Duncker & Humblot, Berlin  
1993,σελ. 267. 



 59

αρχική τράπεζα ευθύνεται για τις οδηγίες που έδωσε στην υποκατάστατη. 

Αντικειμενική ευθύνη της εντολοδόχου για την επιλογή της υποκατάστατης τράπεζας 

αποκλείεται.  

Αντίθετα εάν ακολουθηθεί η δεύτερη άποψη, η αρχική τράπεζα ευθύνεται μόνο για 

την ορθή διαβίβαση της εντολής στη μεσολαβούσα τράπεζα και δεν υπάρχει 

αντικειμενική ευθύνη για πταίσμα της ανταποκρίτριας είτε για τυχόν κακή επιλογή 

της ενδιάμεσης τράπεζας. Λόγω της έλλειψης οποιασδήποτε σύμβασης δεν μπορεί ο 

εντολέας να στραφεί κατά της ενδιάμεσης τράπεζας ή της τράπεζας του δικαιούχου. 

 

4.5.3. Ανάκληση εντολής 

 

Σχετικά με την ανάκληση της εντολής στην πρώτη περίπτωση (η οποία 

προαναφέρθηκε), ο εντολέας έχει δυνατότητα ανάκλησης άμεση και από οποιαδήποτε 

τράπεζα είτε την αρχική, είτε την ανταποκρίτρια . Στη δεύτερη περίπτωση  της 

διαδοχικής εντολής πληρωμής σε άλλη τράπεζα, ο εντολέας έχει τη δυνατότητα να 

ανακαλέσει την εντολή μόνο από την αρχική εντολοδόχο με την οποία συνδέεται 

συμβατικά και μόνο εφόσον δεν υπάρχει διαβίβαση της εντολής σε άλλη τράπεζα.84 

 

4.5.4. Κατανομή κινδύνων 

 

Με την αποδοχή της εντολής πληρωμής, ο εντολέας αναλαμβάνει τον κίνδυνο 

απώλειας ή καθυστέρησης εάν το ποσό της συναλλαγής μεταφέρεται σε άλλη 

τράπεζα από εκείνη του δικαιούχου. Ο εντολέας έχει δικαίωμα να στραφεί κατά της 

υπαίτιας τράπεζας και η αποκατάσταση της ζημίας από την υπαίτια εξαρτάται από 

                                                
84 Hadding W-Schneider H., Legal issues in international credit transfers, Duncker & Humblot, Berlin  
1993,σελ. 278. 
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την παράβαση των καθηκόντων τη ως εντολοδόχου. Η λεγόμενη αντικειμενική 

ευθύνη (money back guarantee) ισχύει μόνο στις περιπτώσεις διασυνοριακών 

μεταφορών κεφαλαίων κατά εφαρμογή της Οδηγίας 97/5/ΕΚ. 85 

Απώλεια η οποία επέρχεται μετά την πίστωση του ποσού στο λογαριασμό του 

δικαιούχου βαρύνει το δικαιούχο. Ενώ στην περίπτωση όπου σημειωθεί απώλεια ή 

καθυστέρηση πριν την πίστωση του ποσού η τράπεζα του δικαιούχου ευθύνεται και 

απέναντι στο δικαιούχο και απέναντι στον εντολέα.  

Η αποκατάσταση της ζημίας στο ιταλικό δίκαιο αφορά την άμεση ζημία και 

περιλαμβάνει τόκο ακόμα και εάν ο δανειστής δεν αποδείξει ότι υπέστη ζημία, καθώς 

και κάθε άλλη παραδεδεγμένη απώλεια. Η αποκαταστέα ζημία πρέπει να είναι 

προβλέψιμη με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλεται η καθυστέρηση ή η απώλεια σε 

δόλο ή απάτη του οφειλέτη.  

 

 Στο ιταλικό δίκαιο 86  δεν μεταφέρθηκε η Οδηγία εντός της νόμιμης προθεσμίας που 

είχε ταχθεί. Επιπλέον, δεν αναφέρεται ρητά στη νομοθεσία η νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν θεσπίσει για την 

εφαρμογή του άρθρου 9 της Οδηγίας. Τέλος, στο προγενέστερο εθνικό δίκαιο δεν 

υπήρχε η έννοια της αντικειμενικής ευθύνης της εντολοδόχου τράπεζας ενώ μετά την 

ενσωμάτωση της Οδηγίας η παραπάνω ευθύνη αναλαμβάνεται από την εντολοδόχο 

τράπεζα στις διασυνοριακές κεφαλαίων. 

   

 

 

                                                
85 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 79. 
86 Iταλία // Διάταγμα αριθ. 253: Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri, που 
εκδόθηκε στις 28 Ιουλίου 2000, δημοσιεύτηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2000. 
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5. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΚ) 2560/19.12.2001 : ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών για 

τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Ε.Ε. θέσπισε τον Κανονισμό 

(ΕΚ) 2560/19.12.2001 σχετικά με τον τομέα των παρεχόμενων τραπεζικών 

υπηρεσιών στις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ. Ο παραπάνω κανονισμός 

συμπληρώνει την Οδηγία 97/5/ΕΚ έχοντας ως στόχο την εξομοίωση του τραπεζικού 

κόστους των διασυνοριακών πληρωμών σε ευρώ σε σχέση με εκείνες που 

διενεργούνται στο εσωτερικό των κρατών μελών, δημιουργώντας ευνοϊκή συνέπεια 

για τον κοινοτικό χώρο της πλήρους απελευθέρωσης των κεφαλαίων και την 

εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. 

 

5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 
 
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

«σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ» εκδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 

2001. Οι διατάξεις του Κανονισμού ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2002, εκτός από 

εκείνες για τις οποίες ρητά προβλέπεται μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος, 

και είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας, είτε έχουν υιοθετήσει 

το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα είτε όχι.  Το ερώτημα που δημιουργείται εύλογα είναι 
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γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία υιοθέτησης του Κανονισμού από τα 

κράτη - μέλη.  87 

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση κανονισμού στις 25 Ιουλίου 2001. Ο κανονισμός 

εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε λιγότερο 

από 6 μήνες και η διαδικασία θέσπισής του ολοκληρώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2001. 

Παρόμοια ταχύτητα για ένα νομοθετικό κείμενο που θεσπίζεται με τη διαδικασία της 

συναπόφασης είναι εξαιρετική και εξηγείται από την ανάγκη να θεσπισθεί ο 

κανονισμός πριν από την εισαγωγή των νέων κερμάτων και χαρτονομισμάτων.  

Ήταν ωστόσο δύσκολο να προβλεφθεί η εφαρμογή του ήδη από την 1η Ιανουαρίου 

2002 λόγω των αναγκαίων μεταβολών στα τιμολόγια και στα μηχανογραφικά 

συστήματα. Όλες οι τράπεζες είχαν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στην 

εισαγωγή των κερμάτων και χαρτονομισμάτων ευρώ και η εξαμηνιαία περίοδος πριν 

από την εφαρμογή του κανονισμού επέτρεψε να αποφευχθεί η ανάγκη 

πραγματοποίησης των μεταβολών αυτών ταυτόχρονα με τις εργασίες που αφορούσαν 

την εισαγωγή των νέων κερμάτων και χαρτονομισμάτων.  

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στις διασυνοριακές πληρωμές που διενεργούνται σε ευρώ  

και στις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 2,88 περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες 

διασυνοριακών συναλλαγών με εργαλεία πληρωμών χωρίς μετρητά: 

1) οι διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης (εμβάσματα), 

2) οι διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωμής (πιστωτικές, χρεωστικές 

και κάρτες ανάληψης μετρητών), και 

3) οι διασυνοριακές επιταγές. 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 2560/2001 αφορά τις διασυνοριακές μεταφορές ποσών ακόμη 

και στην περίπτωση κατά την οποία εντολέας και δικαιούχος είναι το ίδιο φυσικό ή 
                                                
87 Διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα www.google.gr  Οικονομικό περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ, τεύχος Ιουνίου 2008 
http://62.1.43.74/6Mme/UplFiles/newsroom/arthra/Reg.%20_EC_%202560%202001-EPILOGI.pdf 
88 Ο κανονισμός επισυνάπτεται στο παράρτημα 

http://www.google.gr
http://62.1.43.74/6Mme/UplFiles/newsroom/arthra/Reg.%20_EC_%202560%202001-EPILOGI.pdf


 63

νομικό πρόσωπο, ενώ αντίθετα δεν εφαρμόζεται όταν διενεργούνται συναλλαγές 

μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων για δικό τους λογαριασμό. 

Ο παρών Κανονισμός καλύπτει διασυνοριακές πληρωμές ποσών μικρής αξίας. 

Ειδικότερα, το ανώτατο όριο τέθηκε στο ποσό των 50.000 ευρώ για τις 

πραγματοποιούμενες συναλλαγές στον κοινοτικό χώρο, ενώ ορισμένες από τις 

διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόστηκαν μεταβατικά και σε διασυνοριακές 

πληρωμές ποσού μέχρι 12.500 ευρώ. 89 

Η ρυθμιστική παρέμβαση του κοινοτικού νομοθέτη κρίθηκε αναγκαία για την 

ικανοποίηση δυο βασικών αιτημάτων πολιτικής:90 

α) της ευθυγράμμισης των εξόδων που επιβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών 

πληρωμών στις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ που εκτελούνται μέσα στην 

Κοινότητα και εκείνων που επιβάλλουν στις αντίστοιχες εγχώριες πληρωμές σε ευρώ 

β) της διασφάλισης της διαφάνειας των εξόδων που επιβάλλουν οι φορείς παροχής 

υπηρεσιών πληρωμών τόσο στις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ μέσα στην 

Κοινότητα όσο και στις εγχώριες πληρωμές. 

Στον Κανονισμό φαίνεται η φροντίδα του νομοθέτη για τη διαφάνεια του κόστους 

των συναλλαγών μέσω της υποχρέωσης κάθε τράπεζας για ενημέρωση των πελατών 

της ακόμα και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα απαιτούμενα έξοδα και προμήθειες για τις 

διασυνοριακές αλλά και για τις εγχώριες πληρωμές σε ευρώ.  

Επιπλέον, απαραίτητη κρίθηκε η καθιέρωση ειδικών ρυθμίσεων για την διευκόλυνση 

της εκτέλεσης των διασυνοριακών πληρωμών σε ευρώ, καθώς και η κατάργηση 

υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη στους φορείς παροχής υπηρεσιών 

πληρωμών, και οι οποίες εμποδίζουν την αυτοματοποίηση των πληρωμών. 

                                                
89  Χρυσάνθης Χ., Διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2001,σελ. 453. 
90 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu EUR-Lex - 52002DC0663 - EL. 
 

http://eur-lex.europa.eu
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Η σημαντικότερη λοιπόν συνεισφορά του Κανονισμού εκδηλώνεται μέσω του 

άρθρου 5, όπου τα σχετικά διευκολυντικά μέτρα εστιάζονται στη δημιουργία για κάθε 

πελάτη πιστωτικού ιδρύματος ενός διεθνούς αριθμού του τραπεζικού του 

λογαριασμού    (International Bank Account Number- IBAN) και για την τράπεζα 

ενός οικείου διεθνούς επίσης κωδικού αναγνώρισης (Bank Identifier Code-BIC). Τα 

δύο παραπάνω στοιχεία του δικαιούχου και της τράπεζας του γνωστοποιούνται με 

ευθύνη του εντολέα στην εντολοδόχο τράπεζα, η οποία διεκπεραιώνει την μεταφορά 

των κεφαλαίων με βάση αυτά τα στοιχεία και δικαιούται να απαιτήσει από τον 

εντολέα πρόσθετα έξοδα για την εκτέλεση του διασυνοριακού εμβάσματος σε 

περίπτωση μη γνωστοποίησης και των δύο στοιχείων.    

 

5.2 Ποιες είναι οι χώρες που καλύπτονται από τον κανονισμό; 91 

 

Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση ανάμεσα στις χώρες στις οποίες κυκλοφορεί το ευρώ 

και τις χώρες που καλύπτονται από τον κανονισμό. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε 

όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι, για παράδειγμα, στο 

Βατικανό ή στο Κοσσυφοπέδιο, παρόλο που από τα ΑΤΜ των χωρών αυτών μπορούν 

να γίνουν αναλήψεις ποσών σε ευρώ. 

ΧΩΡΕΣ 
ΚΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
ΕΥΡΩ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
2560/2001 ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Βέλγιο, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ισπανία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Κάτω 
Χώρες, Αυστρία, 
Πορτογαλία, 
Φινλανδία 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

                                                
91Διαθέσιμο στις  Ιστοσελίδες www.ecb.int/pub/pdf/.../singleeuropaymentsarea200412el.pdf και 
ec.europa.eu/internal_market/payments/.../summary. 

http://www.ecb.int/pub/pdf/.../singleeuropaymentsarea200412el.pdf
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Ηνωμένο Βασίλειο, 
Σουηδία, Δανία ΟΧΙ 

ΝΑΙ για το ευρώ  
Δυνατότητα επιλογής 
(άρθρο 9) για τα 
εθνικά νομίσματα 

Μονακό, Βατικανό,  
Σαν Μαρίνο ΝΑΙ (ειδικά κέρματα) ΟΧΙ 

Μαυροβούνιο, 
Κοσσυφοπέδιο, 
Ανδόρα 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Γαλλικά υπερπόντια 
διαμερίσματα 
(Γουαδeλούπη, 
Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, 
Γουιάνα) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μαζόρες, Μαδέρα, 
Κανάριοι Νήσοι ΟΧΙ ΝΑΙ 

Υπερπόντιες χώρες 
και εδάφη  

Ανάλογα με τις 
αποφάσεις της χώρας 
στην οποία προσαρτώνται 

ΟΧΙ 

Νορβηγία, Ισλανδία, 
Λίχτενσταϊν ΟΧΙ Πιθανόν 

 

 

Η εφαρμογή του Κανονισμού 2560/2001/ΕΚ για τις διασυνοριακές πληρωμές σε 

ευρώ συνέβαλλε στη σημαντική μείωση του κόστους των διασυνοριακών 

πληρωμών εντός της εσωτερικής αγοράς και αποτέλεσε κίνητρο για τον 

εκσυγχρονισμό των υποδομών των πληρωμών στην Ε.Ε. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η τιμή μιας διασυνοριακής πληρωμής σε ευρώ μέχρι 

ποσού 12.500 ευρώ στην εσωτερική αγορά πρέπει να είναι ίδια με την τιμή 

αντίστοιχης πληρωμής σε ένα κράτος μέλος. Η αρχή της ισότητας των εξόδων των 

πληρωμών σε όλη την Ε.Ε. εφαρμόζεται ήδη από την 1.7.2002 στις ηλεκτρονικές 

πληρωμές και από την 1.7.2003 στις μεταφορές πίστωσης. Επομένως, τα εμπόδια τα 

οποία δημιουργούνταν από την ύπαρξη συνόρων και αποτελούσαν την αιτία για 

σημαντικές διαφορές κόστους, δεν υφίστανται πλέον.  Από την άποψη του χρήστη 
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υπηρεσιών πληρωμών, η αγορά των πληρωμών σε ευρώ χωρίς μετρητά πρέπει να 

θεωρείται εγχώρια αγορά. 

 

Πρόκειται για μία σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ενιαίου 

χώρου πληρωμών στην εσωτερική αγορά χωρίς τη χρήση μετρητών. Ωστόσο, το 

γεγονός της ύπαρξης τεχνικών φραγμών αποτελεί εμπόδιο για τους πολίτες της 

Ε.Ε., τις επιχειρήσεις και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ώστε να 

επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη ενός πραγματικά ενοποιημένου χώρου για τις 

πληρωμές χωρίς μετρητά. 

Η κατάργηση των τεχνικών φραγμών θα εξασφαλίσει αποτελεσματικές υπηρεσίες 

πληρωμών, ίσους όρους ανταγωνισμού και επαρκή προστασία στους χρήστες 

υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και ασφάλεια δικαίου για όλα τα μέρη που 

συμμετέχουν στη διαδικασία πληρωμής. 

Για αυτό και τα συστήματα και μέσα πληρωμών αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες αποτελεσματικότητας και σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, ιδίως όσον αφορά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη 

λειτουργία του εμπορίου. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων και μέσων 

πληρωμών θα πρέπει να αποτελεί στόχο και κατευθυντήρια αρχή του κοινοτικού 

νομοθέτη κατά την υποβολή και την έγκριση των προτάσεων σχετικά με ένα νέο 

νομοθετικό πλαίσιο για τις πληρωμές στην εσωτερική αγορά.  
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6. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

Το σύνολο των μέσων, των διαδικασιών και τω κανόνων, τα οποία έχουν υιοθετηθεί 

για τη μεταφορά κεφαλαίων ονομάζεται σύστημα πληρωμών. Η εντολή πληρωμής 

εκτελείται με τη διαβίβαση από την αποστέλλουσα στην παραλήπτρια τράπεζα μέσω 

αμοιβαίων τραπεζικών λογαριασμών είτε μεταξύ των προαναφερόμενων τραπεζών, 

είτε μεταξύ των παραπάνω και κάποιας τρίτης τράπεζας που θεωρείται 

ανταποκρίτρια. Η εκτέλεση της εντολής πληρωμής δημιουργεί χρηματικές απαιτήσεις 

μεταξύ των τραπεζών.92      

Με την εξόφληση αυτών των απαιτήσεων ολοκληρώνεται η διατόπια αποστολή 

λογιστικού χρήματος από τη μία τράπεζα στην άλλη και περνάει το αντίστοιχο 

χρηματικό ποσό από τη σφαίρα του εντολέα στη σφαίρα του δικαιούχου με 

αποτέλεσμα να αποσβένεται η υποχρέωση του αρχικού οφειλέτη. Με βάση το 

κριτήριο του τρόπου διενέργειας του διακανονισμού, τα συστήματα πληρωμών 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα συστήματα διακανονισμού με βάση την 

ακαθάριστη θέση χωρίς συμψηφισμό ή σε συνεχή χρόνο και τα συστήματα 

συμψηφισμού. 93  

 

 

                                                
92 Σινανιώτη/ Μαρούδη Α. , Ηλεκτρονική Τραπεζική, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 
2005,σελ. 168.   
93 Cranston R. Principles of Banking Law, Claredon Press, Oxford 1997,σελ305 
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6.1 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ Ή ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ 

6.1.1  Διαδικασία διακανονισμού 

Η διαδικασία του διακανονισμού χωρίς συμψηφισμό βασίζεται σε αμοιβαίες χρεώσεις 

και πιστώσεις. Το σύστημα ουσιαστικά στηρίζεται στην ύπαρξη τραπεζικών 

λογαριασμών είτε μεταξύ εντολοδόχου και αποδέκτριας τράπεζας, είτε μεταξύ των 

ανταποκριτριών τραπεζών τους. Στο παραπάνω σύστημα κάθε εντολή πληρωμής 

διακανονίζεται σε πραγματικό χρόνο με τη μεταφορά λογιστικού χρήματος, χωρίς να 

υπάρχει διαμεσολάβηση συνυπολογισμού και συμψηφισμού των αμοιβαίων και 

αντίθετων εντολών, και γίνεται με βάση την ακαθάριστη θέση κάθε τράπεζας.94 

Η ακαθάριστη θέση των τραπεζών είναι πάντα χρεωστική, αφού κάθε τράπεζα 

αναλαμβάνει ισόποσες χρηματικές υποχρεώσεις έναντι των άλλων τραπεζών, χωρίς 

να μπορούν να συνυπολογιστούν και να αφαιρεθούν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις προς 

αυτές των άλλων τραπεζών. Συνήθως στο σύστημα διακανονισμού με βάση την 

ακαθάριστη θέση, η μεταφορά των κεφαλαίων γίνεται στο τέλος της εργάσιμης 

ημέρας ή την αρχή της επόμενης (Gross Settlement Systems). Σύμφωνα λοιπόν με 

αυτό το σύστημα επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η διαβίβαση της εντολής και η λογιστική 

μεταφορά των κεφαλαίων επομένως έχουμε το λεγόμενο διακανονισμό σε συνεχή 

χρόνο (Real Time Gross Settlement Systems). 95 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προέβλεψε ως διακανονισμό σε συνεχή χρόνο το 

σύστημα TARGET, ο οποίο αποτελεί τον κανόνα στις διασυνοριακές πληρωμές 

                                                
94 Χρυσάνθης Χ., Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1997, σελ 197 ,σελ. 311. 
95Malaguti M., The Payments System in the European Union, Sweet & Maxwell, London, σελ. 316. 
  



 69

μεγάλων κεφαλαίων σε ευρώ. Το τελευταίο αυτό σύστημα αφορά στην ουσία την 

υλοποίηση των βασικών λειτουργιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κεντρικών 

Τραπεζών υπό την αιγίδα και τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

μέσω της ομοιομορφοποίησης των εθνικών συστημάτων διακανονισμού τα οποία 

εγκαθίστανται με τη φροντίδα και την ευθύνη των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Με 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιβαλλόμενη ροή κεφαλαίων μεταξύ των χωρών της 

Ευρωζώνης αλλά και η συμψηφιστική εκκαθάριση των εντολών μεταφοράς 

πληρωμών σε ευρώ, οι οποίες σε πρώτο επίπεδο διέρχονται από τα εθνικά κεντρικά 

συστήματα και εφόσον πρόκειται για διασυνοριακές μεταφορές διακανονίζονται από 

τα παραπάνω συστήματα αλλά και με τη μεσολάβηση του TARGET. Με αυτό τον 

τρόπο οι αρμόδιες νομισματικές αρχές της Ε.Ε. αλλά και των κρατών μελών έχουν τη 

δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για τις κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ 

τους  και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η αρμονική λειτουργία του συστήματος.96 

   

6.1.2 Η διαμόρφωση της ευθύνης. Κίνδυνοι εντολής πληρωμής  

Ο διακανονισμός χωρίς συμψηφισμό όπως προαναφέρθηκε βασίζεται σε αμοιβαίες 

χρεοπιστώσεις. Κάθε διαδικασία πληρωμής είναι μεμονωμένη και καταγράφεται με 

χρέωση του λογαριασμού της πληρώτριας τράπεζας με αντίστοιχη πίστωση στον 

αποδέκτη. Κάθε πίστωση, η οποία πραγματοποιείται άμεσα, εκτός συστήματος 

συμψηφισμού, φέρει ρευστότητα. Νομικά δεν θεωρείται σημαντικό το γεγονός εάν η 

διαμεσολαβούσα τράπεζα είναι ανταποκρίτρια ή η Κεντρική Τράπεζα. 

                                                
96 Στεφάνου K.- Γκόρτσου Χ., Επίκαιρα θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου, Νομική 
βιβλιοθήκη Αθήνα 2006, σελ. 58. 
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Όταν πρόκειται για έμβασμα, οι εντολές πληρωμής με τη σχετική κάλυψη 

διαβιβάζονται περαιτέρω κατά μήκος της αλυσίδας των ενδιάμεσων τραπεζών μέχρι 

να φτάσουν στο δικαιούχο της πληρωμής. Η χορήγηση της πίστωσης στο λογαριασμό 

του δικαιούχου αποτελεί τη λήξη της διαδικασίας του εμβάσματος ενώ στην 

περίπτωση της είσπραξης η μεταφορά κεφαλαίων εκκινεί από τον δικαιούχο της 

πληρωμής. Η τράπεζα είσπραξης, η οποία θέτει προς είσπραξη της εντολή πληρωμής 

θα ακολουθήσει για λογαριασμό του δικαιούχου μια μεταφορά κεφαλαίων από 

λογαριασμό σε λογαριασμό υπό επιφύλαξη. Η εντολή πληρωμής θα προωθηθεί μέχρι 

να την παραλάβει η πληρώτρια τράπεζα.97    

6.1.2.1. Ο κίνδυνος δήλωσης βούλησης και ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης 

πληρωμής 

Όταν υπάρχει άκυρη εντολή πληρωμής και μεταφέρεται λογιστικό χρήμα τότε είναι 

δυνατό να δημιουργηθούν δικαιοπρακτικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι κατάχρησης στις 

εσωτερικές διατραπεζικές συναλλαγές. Καταρχήν, τον κίνδυνο τον φέρει η 

εντολοδόχος τράπεζα. Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι στην Οδηγία 

97/5/ΕΚ στα άρθρα 1 και 2 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της τις εντολές 

πληρωμής στις διατραπεζικές συναλλαγές επειδή θεωρείται ότι τα ζητήματα ευθύνης 

ρυθμίζονται από τις εσωτερικές συμφωνίες των τραπεζών. 

§ Η κατανομή κινδύνων μέσω των διατραπεζικών συμφωνιών 

Ο καταλογισμός της ευθύνης στην εντολοδόχο τράπεζα είναι ενδοτικού δικαίου 

και μπορεί να συμφωνηθεί διαφορετικά στις διατραπεζικές συμβάσεις. Οι 

διατραπεζικές συμβάσεις είναι κανόνες δικαίου γενικής εφαρμογής δεδομένου ότι 
                                                
97 Σινανιώτη/ Μαρούδη Α. , Ηλεκτρονική Τραπεζική, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 
2005,σελ. 265.   
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δεν υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση των ενώσεων των τραπεζών έναντι των 

μεμονωμένων πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, οι παραπάνω συμβάσεις δεν 

αποτελούν εταιρική σύμβαση αλλά συμβάσεις πλαισίου, οι οποίες επηρεάζουν 

κατά περιεχόμενο τις συμβάσεις μεταξύ των συμμετεχουσών τραπεζών. Η 

εσωτερική συμφωνία στις διατραπεζικές σχέσεις ρυθμίζεται από το γενικό 

ενοχικό δίκαιο. 

Οι διατραπεζικές συμφωνίες προβλέπουν ρύθμιση της ευθύνης ως τρόπο 

διόρθωσης του καταλογισμού των ευθυνών. Επομένως μπορεί να συμφωνηθεί ότι 

είναι έγκυρη η ρήτρα για τη δεσμευτική εντολή πληρωμής και να απαλλαχθεί μία 

τράπεζα από την ευθύνη εφόσον υπάρχει μια ορισμένη διαδικασία ελέγχου της 

ταυτότητας του εντολέα. Ο λόγος είναι ότι οι διαδικασίες ελέγχου εγγυώνται σε 

μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των συναλλαγών έναντι μη νομιμοποιούμενων 

προσώπων. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι στις συμφωνίες είσπραξης, σε 

περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής, η πληρώτρια απαλλάσσεται της 

υποχρέωσης να στραφεί με αδικαιολόγητο πλουτισμό έναντι του μη 

νομιμοποιούμενου και έχει δικαίωμα ανάκλησης έναντι της τράπεζας του 

αποδέκτη.98 

Επιπρόσθετα, οι διατραπεζικές συμφωνίες έχουν και βοηθητικό ρόλο στην 

κατανομή των ευθυνών και κυρίως στη διαδικασία της είσπραξης όπου η 

πληρώτρια τράπεζα δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη νομιμοποίηση του 

αποδέκτη της πληρωμής. Για αυτό το λόγο προβλέπεται στις συμφωνίες των 

τραπεζών ότι η υποχρέωση ελέγχου της νομιμοποίησης του δικαιούχου 

                                                
98 Malaguti M., The Payments System in the European Union, Sweet & Maxwell, London 1997,σελ. 
327. 
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ανατίθεται στην τράπεζα είσπραξης και εάν αυτή παραβεί την υποχρέωσή της 

ευθύνεται έναντι των μετέπειτα εμπλεκομένων τραπεζών. 

           

§ Η κατανομή κινδύνων δυνάμει των γενικών διατάξεων 

Στην περίπτωση μη ύπαρξης ή ελλιπούς συμφωνίας μεταξύ των τραπεζών τότε οι 

αξιώσεις αποζημίωσης οι οποίες βασίζονται σε υπαιτιότητα εξαρτώνται από δύο 

προϋποθέσεις. Πρώτον, στη σχέση μεταξύ ζημιώσασας και ζημιωθείσας τράπεζας να 

υπάρχουν καθήκοντα επιμέλειας συμβατικής ή νομοθετικής φύσης. Δεύτερον, πρέπει 

να παραβιαστεί υποχρέωση που υπέχει ο ζημιώσας έναντι του ζημιωθέντος. Σε 

περίπτωση όπου οι δύο τράπεζες συνδέονται άμεσα με λογαριασμούς, τότε αυτή η 

συμβατική σχέση αποτελεί τη βάση για τις αξιώσεις αποζημίωσης. Συμβατική σχέση 

υπάρχει και όταν παρεμβάλλεται ενδιάμεση τράπεζα ή ο φορέας του συστήματος 

διακανονισμού χωρίς συμψηφισμό σε ρόλο αγγέλου. Ο ενδιάμεσος έχει το ρόλο της 

διαβίβασης των προσφορών αλλά η σύμβαση πληρωμής καταρτίζεται μεταξύ 

πληρώτριας και αποδέκτριας τράπεζας. Λειτουργία αγγέλου υπάρχει στο σύστημα 

SWIFT, όπου το σύστημα διαβιβάζει τις εντολές πληρωμής αλλά δεν αναλαμβάνει 

τον συμψηφισμό. 99 

Η θέση των ενδιάμεσων τραπεζών  ή των φορέων του συστήματος χωρίς 

συμψηφισμό όπως η Κεντρική Τράπεζα, είναι να διαβιβάζουν εντολές πληρωμής και 

να ενδιαφέρονται για τη επιδιωκόμενη μεταφορά κεφαλαίων στις εντολές πληρωμής . 

Η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο αγγέλου οπότε 

                                                
99 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 440. 
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πραγματοποιούνται δύο δηλώσεις πρώτον, η πληρώτρια τράπεζα προτείνει στην 

αποδέκτρια να αποδεχθεί ένα ποσό προς πίστωση και δεύτερον, η Κεντρική Τράπεζα 

προτείνει, παράλληλα με την προώθηση της πρότασης, να διαβιβάσει την εντολή 

πληρωμής στην αποδέκτρια τράπεζα. 100 

Εάν η ενδιάμεση τράπεζα διαδραματίσει το ρόλο του αγγέλου τότε η αποστέλλουσα 

τράπεζα πρέπει να την εξουσιοδοτήσει για την προώθηση της πρότασης του 

εμβάσματος στην αποδέκτρια. Η πρόταση, η οποία διαβιβάζεται από την αποδέκτρια 

γίνεται αποδεκτή από την αποδέκτρια τράπεζα όταν η τελευταία είναι έτοιμη να 

πιστώσει το λογαριασμό του δικαιούχου. Η ενδιάμεση τράπεζα είναι σε εκείνη τη 

χρονική στιγμή υποχρεωμένη να διαβιβάσει την εντολή του εμβάσματος αλλά και να 

μεταφέρει το ποσό διότι η πληρώτρια και  αποδέκτρια δεν συνδέονται με 

λογαριασμούς. Παράλληλα όμως καταρτίζεται σύμβαση και μεταξύ της πληρώτριας 

και της ενδιάμεσης τράπεζας, σύμφωνα με την οποία η ενδιάμεση τράπεζα θα 

χρεώσει το ποσό στον τηρούμενο λογαριασμό, τον οποίο έχει σε αυτήν η πληρώτρια 

και θα το πιστώσει στο λογαριασμό του δικαιούχου. Στην περίπτωση όπου η 

ενδιάμεση τράπεζα είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη συμβαλλόμενη σε μια αλυσίδα 

εμβασμάτων, τότε η αποστέλλουσα τράπεζα οφείλει να συνάψει με την ενδιάμεση 

σύμβαση εμβάσματος σύμφωνα με τη οποία η ενδιάμεση αναλαμβάνει όλη τη 

διεξαγωγή της μεταφοράς των κεφαλαίων. Η ενδιάμεση τράπεζα έχει αξίωση 

κάλυψης στην πληρώτρια και στρέφεται αυτόνομα στην τράπεζα είσπραξης 

χορηγώντας σε αυτήν την πίστωση με την υπόδειξη να την προωθήσει σε 

συγκεκριμένο αποδέκτη (δικαιούχο). 

 

                                                
100 Χρυσάνθης Χ., Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1997,σελ. 311. 
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6.1.2.2. Ο κίνδυνος ανάκλησης 

Οι εσωτερικές διατραπεζικές συμφωνίες προβλέπουν συγκεκριμένες διατάξεις 

αναφορικά με τη δυνατότητα ανάκλησης μιας εντολής. Σύμφωνα με το σύστημα 

TARGET, οι εντολές πληρωμής καθίστανται αμετάκλητες όταν στο διακανονισμό σε 

συνεχή χρόνο ο λογαριασμός του αποστέλλοντος μέρους, ο οποίος τηρείται στην 

Κεντρική Εθνική Τράπεζα, χρεώνεται με το ποσό της πληρωμής. Σύμφωνα με την 

Οδηγία 98/26/ΕΚ προβλέπεται ότι οι εντολές πληρωμής καθίστανται ανέκκλητες 

κατά τη διάρκεια ενός εμβάσματος. Ο σκοπός της Οδηγίας είναι η εξασφάλιση του 

αμετάκλητου στο διακανονισμό.101 

  6.1.2.3. Ο κίνδυνος διαβίβασης 

- Απώλεια της εντολής πληρωμής 

Ο διακανονισμός στη διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με μεταφορά κεφαλαίων 

μεταξύ λογαριασμών. Στην περίπτωση κατά την οποία μία εντολή πληρωμής 

απολεσθεί ή φτάσει αλλοιωμένη στον αποδέκτη δεν πραγματοποιείται η μεταφορά 

της πίστωσης. Ο εντολέας φέρει τον κίνδυνο της απώλειας της εντολής πληρωμής για 

τον πρώτο αποδέκτη. Στη σφαίρα εξουσίας και ευθύνης της εντολοδόχου τράπεζας 

έγκειται η περίπτωση λανθασμένης αναγραφής του ποσού του εμβάσματος και η 

περίπτωση των τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα πληρωμών της, τα οποία 

οδηγούν σε μη πραγματοποίηση της εντολής. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εντολέας 

                                                
101 Ζαββός Γ.- Αυγερινός Γ., Η πολιτική της Ε.Ε. για τράπεζες και χρηματιστήρια, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2007,σελ. 120. 
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τράπεζα ενέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του πελάτη της.102 Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση της είσπραξης αξιών, όταν η εντολή χάνεται στην πορεία για τον πρώτο 

αποδέκτη οπότε η τράπεζα είσπραξης ευθύνεται για τις ζημιές τις οποίες υφίσταται ο 

κάτοχος του ποσού. Όταν η πληρώτρια και η αποδέκτρια τράπεζα δεν είναι σε άμεση 

συμβατική σχέση λογαριασμών, μεσολαβεί ενδιάμεση τράπεζα και διενεργεί τη 

μεταφορά κεφαλαίων.  

- Η καθυστέρηση της εντολής πληρωμής 

Ο κίνδυνος καθυστέρησης στις διατραπεζικές συναλλαγές αφορά τη μη έγκαιρη 

προώθηση  των εντολών πληρωμής και την αστική ευθύνη των τραπεζών προς τους 

πελάτες τους. Η πρώτη ενδιάμεση τράπεζα αποδέχεται από την εντολέα τράπεζα μια 

εντολή πληρωμής μαζί με κάλυψη. Αντί να την προωθήσει άμεσα, αφήνει να 

μεσολαβήσει ένα μη εύλογο χρονικό διάστημα. Η πληρώτρια τράπεζα όμως είναι 

υποχρεωμένη έναντι του εντολέα για την έγκαιρη πίστωση και σε περίπτωση 

παράβασης αυτής της υποχρέωσης πρέπει να καταβάλλει τόκους χωρίς δυνατότητα 

διατραπεζικής αναγωγής εφόσον η ίδια είναι υπεύθυνη για την καθυστέρηση.  Σε 

περίπτωση όπου μεσολαβεί ενδιάμεση τράπεζα, η πληρώτρια θα προσπαθήσει να 

μετακυλίσει την ευθύνη στην τελευταία εφόσον βέβαια η καθυστέρηση οφείλεται σε 

εκείνη.103 Άλλωστε σύμφωνα με την Οδηγία 97/5/ΕΚ η αντικειμενική ευθύνη της 

πρώτης τράπεζας έναντι του εντολέα για την καταβολή τόκων μπορεί να 

                                                
102 Σινανιώτη/ Μαρούδη Α. , Ηλεκτρονική Τραπεζική, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 
2005,σελ. 282.  
103 Χρυσάνθης Χ., Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1997,σελ. 312. 
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υποστηριχθεί ότι και η πρώτη τράπεζα μπορεί να στραφεί κατά της ενδιάμεσης με την 

ίδια νομική βάση.104 

 

6.1.2.4. Ο κίνδυνος της ανάστροφης εξέλιξης 

Ο κίνδυνος της ανάστροφης εξέλιξης πραγματοποιείται όταν ο συμμετέχων σε μια 

διαδικασία πληρωμής, η οποία έχει ολοκληρωθεί δεν θέλει πλέον να δεσμεύεται από 

αυτή. Κάτι τέτοιο μπορεί αν το επιδιώκει η τράπεζα  όταν μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει έγκυρη εντολή πληρωμής και δεν μπορεί 

πλέον να αξιώσει κάλυψη. 

Συνήθως στις διατραπεζικές συμφωνίες προβλέπεται ρητά ότι η πληρώτρια τράπεζα 

δε φέρει ευθύνη για τον κίνδυνο της μη εξουσιοδοτημένης εντολής εμβάσματος οπότε 

σε αυτή την περίπτωση τον κίνδυνο φέρει η εντολοδόχος τράπεζα.105 

Στην περίπτωση όπου μία τράπεζα αποδέχεται ανίσχυρη εντολή πληρωμής και 

εντέλλει την ανταποκρίτρια να επιβαρύνει τον τηρούμενο σε αυτή λογαριασμό της 

και να πιστώσει το λογαριασμό του αποδέκτη, οφείλει η ίδια να αντιστρέψει τη 

διαδικασία με δική της ευθύνη. Η τράπεζα, η οποία πλήρωσε μπορεί να στραφεί 

άμεσα κατά του αποδέκτη που έλαβε την πληρωμή με την αξίωση του 

αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

 Το ίδιο ισχύει και για τις πληρωμές μέσω ανταποκρίτριας τράπεζας. Η εντολοδόχος 

τράπεζα, η οποία διαβιβάζει την μη εξουσιοδοτημένη ή για κάποιο άλλο λόγο 

                                                
104 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 448. 
105 Στεφάνου K.- Γκόρτσου Χ., Επίκαιρα θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου, 
Νομική βιβλιοθήκη Αθήνα 2006,σελ. 104. 
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ανίσχυρη εντολή πληρωμής και εξουσιοδοτεί μια ενδιάμεση τράπεζα να ενεργήσει 

την εντολή δεν έχει αξίωση κατά της ενδιάμεσης, όταν εκ των υστέρων διαπιστώσει 

ότι στερείται αληθούς και ισχυρής εντολής πληρωμής από τον πελάτη της. Έχει 

δικαίωμα όμως να στραφεί κατά του αποδέκτη της πληρωμής με την αξίωση του 

αδικαιολόγητου πλουτισμού.      

Ο κανόνας είναι ότι το ανίσχυρο και γενικά το ελάττωμα της αρχικής εντολής του 

πελάτη στην αρχική τράπεζα δεν επιδρά άμεσα στο κύρος των επόμενων εντολών 

πληρωμής διότι αν ίσχυε το αντίθετο τότε ο κίνδυνος της μη εξουσιοδοτημένης 

εντολής θα μετακυλιόταν πλήρως στην τελευταία τράπεζα (πληρώτρια) ακόμα και αν 

αυτή είχε καταστήσει το ποσό της εντολής διαθέσιμο στο δικαιούχο κι είχε 

εκτελεστεί με αυτό τον τρόπο το έμβασμα.   

  

6.2. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 

Η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμό σε λογαριασμό δεν είναι ο μοναδικός 

τρόπος διακανονισμού πληρωμών μεταξύ των τραπεζών. Υπάρχει και ο 

διακανονισμός με διαδικασία συμψηφισμού όπου οι πληρωμές μεταξύ των τραπεζών 

ενυπάρχουν αμοιβαία.106 Η μέθοδος του συμψηφισμού εξυπηρετεί τον τραπεζικό 

διακανονισμό των εντολών πληρωμής περιορίζοντας τον όγκο των μεταφερόμενων 

κεφαλαίων. Συγκεκριμένα μεταφέρεται μόνο το υπόλοιπο του κεφαλαίου και 

μειώνεται ο αριθμός των εντολών πληρωμής, οι οποίες απαιτούνται, αφού στο τέλος 

κάθε τράπεζα με χρεωστική θέση δίνει μία μόνο εντολή προς κάθε ανταποκρίτριά της 

                                                
106 Σινανιώτη/ Μαρούδη Α. , Ηλεκτρονική Τραπεζική, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 
2005,σελ. 267.   
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όσο είναι το χρεωστικό της υπόλοιπο προς την ανταποκρίτρια. Επομένως, ο 

διακανονισμός των εντολών γίνεται αφενός όχι άμεσα και αφετέρου με βάση την 

καθαρή θέση κάθε τράπεζας χρεωστική ή πιστωτική.    

Έστω ότι η τράπεζα Α θέλει να στείλει με έμβασμα στην τράπεζα Β ένα ποσό 5000€ 

και η τράπεζα Β επιθυμεί να στείλει ένα έμβασμα στην τράπεζα Α ποσού 5500€. 

Υπάρχει μία διατραπεζική συμφωνία με την οποία οι δύο τράπεζες συμφωνούν ότι 

είναι εξοφλημένες οι αμοιβαίες πληρωμές τους έως το ποσό των 5000€. Επειδή όμως 

οι αμοιβαίες πληρωμές δεν καλύπτονται πλήρως και μένει ένα ποσό της τάξης των 

500€ που πρέπει να πληρωθεί, ακολουθεί η πληρωμή από τον οφειλέτη ώστε να 

επέλθει εξισορρόπηση του ποσού, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό της διαδικασίας 

συμψηφισμού.   

 

6.2.1.Βασικά μοντέλα συμβάσεων στη διαδικασία συμψηφισμού 

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν αν περιορίσουν το συνολικό όγκο και αριθμό 

πληρωμών μέσω του συμψηφισμού αμοιβαίων πληρωμών. Με αυτό τον τρόπο 

μειώνουν τα έξοδα συναλλαγής και τα έξοδα για τη διατήρηση της ρευστότητας . Ο 

λογιστικός συνυπολογισμός των απαιτήσεων μπορεί να γίνει είτε άμεσα ανάμεσα στις 

τράπεζες που συμμετέχουν , είτε έμμεσα μεταξύ κάθε συμμετέχουσας τράπεζας και 

του κεντρικού συστήματος.107 

 

                                                
107 Norton J.- Reed C.- Walden I., Cross Electronic Banking, Lloyd’s London Press, London 1995,σελ. 
205. 
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6.2.1.1. Άμεσος συνυπολογισμός μεταξύ των τραπεζών 

Στον άμεσο λογιστικό συνυπολογισμό, οι συμμετέχουσες τράπεζες συμψηφίζουν 

αμοιβαία τις εκατέρωθεν απαιτήσεις τους και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούν ένα 

συμψηφιστικό κέντρο, το οποίο δεν αποτελεί ούτε δανειστή ούτε οφειλέτη στις 

διμερείς τους σχέσεις. Ο άμεσος λογιστικός συνυπολογισμός γίνεται ανά ζεύγη 

τραπεζών ή μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στη διαδικασία πληρωμών. 

 

- Διμερής συνυπολογισμός 

Η βασική μορφή του διμερούς συνυπολογισμού είναι ο συμψηφισμός με ταυτόχρονη 

εξόφληση των απαιτήσεων.108 Σε περίπτωση όπου τα μέρη θέλουν η διαδικασία του 

λογιστικού συνυπολογισμού να εξυπηρετεί τον αυτόματο συμψηφισμό μεγάλου 

αριθμού απαιτήσεων μεταξύ των τραπεζών, τότε προτείνεται η διαμόρφωση ενός 

τρέχοντος ή αλληλόχρεου λογαριασμού, στον οποίο τίθενται οι αμοιβαίες απαιτήσεις. 

Τα μέρη εξοικονομούν τη διπλή μεταφορά κεφαλαίων και εκπληρώνονται όλες οι 

αμοιβαίες απαιτήσεις. Ακολουθεί η τακτοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού. Ο 

τραπεζικός διακανονισμός διενεργείται στο τέλος της εργάσιμης ημέρας ή την αρχή 

της επόμενης και ο συμφωνημένος χρόνος, ο οποίος ονομάζεται χρόνος κλεισίματος 

συμπίπτει με την απώτατη χρονική στιγμή μέχρι την οποία η τράπεζα αποδέχεται 

εντολές από πελάτες της προς περαιτέρω διαβίβαση. 

 

                                                
108 Χρυσάνθης Χ., Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1997,σελ. 308. 
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- Πολυμερής διακανονισμός 

Στην περίπτωση του πολυμερούς διακανονισμού, ο συνυπολογισμός γίνεται μεταξύ 

των συμμετεχουσών τραπεζών ως συνόλου χωρίς τη διαμεσολάβηση του 

συστήματος.109 Συνηθίζεται στις περιπτώσεις μικρών αμοιβαίων απαιτήσεων 

πληρωμών και για κάθε συμβαλλόμενο υπολογίζεται σε ημερομηνία το χρηματικό 

ποσό που συνολικά οφείλει και το ποσό που πρέπει να πληρώσει. Εάν υπερβαίνουν οι 

απαιτήσεις τις υποχρεώσεις του τότε κατέχει αξίωση καθαρή ενώ εάν συμβεί το 

αντίθετο οφείλει ο συμβαλλόμενος να εξοφλήσει μια καθαρή οφειλή. Μέσω του 

πολυμερούς συνυπολογισμού οι συμμετέχοντες μειώνουν τον αριθμό των ατομικών 

τους πληρωμών καλύτερα από τον διμερή. 

Η ιδιαιτερότητα του γνήσιου πολυμερούς διακανονισμού είναι ότι οι συμβαλλόμενοι 

δεν χρειάζεται αναγκαία να οφείλουν εκατέρωθεν παροχές. Κανένας συμβαλλόμενος 

δεν συνδέεται με διμερή σχέση έναντι άλλου. Για κάθε συμβαλλόμενο υπολογίζεται 

το ποσό που συνολικά πρέπει να λάβει και να πληρώσει και στη λήξη του 

συμψηφισμού οι απαιτήσεις του έχουν εξοφληθεί. Ο πολυμερής διακανονισμός 

εξυπηρετεί την απλούστευση της διαδικασίας συμψηφισμού και σε κάθε χρονικό 

σημείο είναι διαφανές ποιος έχει χρεωστική και ποιος έχει πιστωτική θέση.           

    

6.2.1.2 Έμμεσος συνυπολογισμός με την παρεμβολή Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου 

Ο έμμεσος συνυπολογισμός διακρίνεται από την παρεμβολή ενός Κεντρικού 

Αντισυμβαλλομένου στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των μερών και καλείται Σύστημα. 

                                                
109 Norton J.- Reed C.- Walden I., Cross Electronic Banking, Lloyd’s London Press, London 1995,σελ. 
210. 
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Με την παρεμβολή του συστήματος περιορίζεται η διαδικασία του συμψηφισμού σε 

μία διμερή σχέση μεταξύ του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου και καθενός από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η διμερής αυτή σχέση πραγματοποιείται με τη μορφή τρέχοντος 

ή αλληλόχρεου λογαριασμού, ο οποίος έχει ανοιχθεί στο σύστημα. Το Σύστημα ως 

αποδέκτης όλων των εντολών πληρωμής, οι οποίες ανταλλάσσονται ανάμεσα στις 

τράπεζες, τις επεξεργάζεται ώστε να είναι σε θέση σε δεδομένο χρόνο να διαπιστώνει 

και να γνωστοποιεί στα μέλη του την καθαρή χρεωστική ή πιστωτική θέση κάθε 

συμμετέχουσας τράπεζας, τόσο έναντι των υπόλοιπων τραπεζών, όσο και έναντι του  

συστήματος. 110 

Κάθε συμβαλλόμενη τράπεζα εκχωρεί όλες τις απαιτήσεις της στον Κεντρικό 

Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος καθίσταται δανειστής όλων των τραπεζών που 

συμμετέχουν στο σύστημα. Μετά τη λήξη της περιόδου διακανονισμού 

πραγματοποιείται συμψηφισμός στη διμερή σχέση μεταξύ του συστήματος και κάθε 

συμβαλλομένης τράπεζας και στη συνέχεια τακτοποίηση του υπολοίπου. Όποιος 

παρουσιάζει υπέρβαση της καθαρής του θέσης έχει αξίωση για τακτοποίηση του 

υπολοίπου κατά του συστήματος. Σε όποιον έχει αρνητικό υπόλοιπο απευθύνονται 

απαιτήσεις, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί στο σύστημα αλλά δεν έχουν αποσβεστεί με 

το συμψηφισμό.            

 

 

 

                                                
110 Norton J.- Reed C.- Walden I., Cross Electronic Banking, Lloyd’s London Press, London 1995,σελ. 
215. 
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6.2.2.Η διαμόρφωση της ευθύνης 

6.2.2.1.  Οι κίνδυνοι της εντολής πληρωμής 

- Ο κίνδυνος δήλωσης βούλησης και ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής 

Ο κίνδυνος στη δήλωση βούλησης και ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής 

επέρχεται στη διαδικασία συμψηφισμού όταν η εντολή πληρωμής εισάγεται στο 

σύστημα, χωρίς να υπάρχει έγκυρη δήλωση ή γνήσια και ανόθευτη εντολή πληρωμής. 

Τον παραπάνω κίνδυνο φέρουν συνήθως οι αποδέκτες της εντολής, οι οποίοι 

οφείλουν να ελέγξουν την ταυτοπροσωπία. 

Οι τράπεζες, οι οποίες συμμετέχουν στο σύστημα πληρωμών κατά κανόνα εμμένουν 

και δεσμεύονται από το αποτέλεσμα του συμψηφισμού για λόγους ασφάλειας 

δικαίου. Εάν η ελαττωματική ή ανίσχυρη εντολή επηρέασε το διατραπεζικό σύστημα 

τότε κάθε συμμετέχουσα τράπεζα, η οποία θα είχε διαβιβάσει τέτοιες εντολές θα 

έπρεπε να αμφισβητήσει το κύρος και το αποτέλεσμα του διατραπεζικού 

συμψηφισμού και να εγείρει αξίωση κατά των λοιπών συμμετεχουσών τραπεζών. Η 

συνηθέστερη μέθοδος που εφαρμόζουν τα διάφορα συστήματα πληρωμών είναι η 

καθιέρωση κωδικών επικοινωνίας τους οποίους οφείλουν να εφαρμόζουν όλες οι 

τράπεζες, οι οποίες εισάγουν εντολές πληρωμής στο σύστημα. Η διαπίστωση ότι 

έγινε χρήση της συμφωνημένης τεχνικής και διαδικασίας αρκεί για τον καταλογισμό 

της εντολής στην τράπεζα από την οποία φέρεται να προέρχεται. Κάθε 

συμβαλλόμενη τράπεζα αναλαμβάνει την ευθύνη της πλαστότητας, της έλλειψης 

πληρεξουσιότητας και της μη νομιμοποιούμενης συμπεριφοράς σε ξένο όνομα.  
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Οι κίνδυνοι στη δήλωση βούλησης δεν είναι συχνοί στις διατραπεζικές πληρωμές 

αλλά οι κίνδυνοι κατάχρησης είναι αν και αντιμετωπίζονται στο σύστημα SWIFT από 

μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας. 

-.Ο κίνδυνος ανάκλησης 

Οι συνέπειες της εισαγωγής της εντολής στο σύστημα συμψηφισμού μπορούν να 

συμφωνηθούν εξ’ αρχής από τα μέρη. Στην περίπτωση της άμεσης εισαγωγής στο 

σύστημα και του άμεσου συμψηφισμού δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της 

εντολής. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία υπάρχει ένα χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο μπορεί να επιτευχθεί η ανάκληση. Στο συμψηφιστικό 

σύστημα EURO1111   προβλέπεται ότι οι εντολές πληρωμών μπορούν να ανακληθούν 

ή να ακυρωθούν από τον αποστέλλοντα σε κάθε χρονικό σημείο πριν από την 

επεξεργασία. Μετά την έναρξη της επεξεργασίας, ακόμα και στην περίπτωση του 

λάθος ποσού, του δικαιούχου, ης ημερομηνίας αξίας απαγορεύεται να ανακληθούν ή 

να ακυρωθούν. 

 

- Ο κίνδυνος διαβίβασης 

Ο καταλογισμός της ευθύνης για τον κίνδυνο μεταφοράς μιας εντολής πληρωμής, 

εφόσον το σύστημα έχει αναλάβει την υποχρέωση του συμψηφισμού και ως 

Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος είναι το ίδιο οφειλέτης και δανειστής των πληρωμών, 

                                                
111 Το σύστημα αυτό στηρίζεται στην Οδηγία 98/26/ΕΚ περί του αμετάκλητου των συστημάτων 
πληρωμών. 
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τότε σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής περιέρχεται σε υπερημερία και 

ενέχει την ευθύνη για τη μεταφορά.112 

 

6.2.2.2 Οι κίνδυνοι κάλυψης 

-Το κύρος του συμψηφισμού 

Ο κίνδυνος κάλυψης συντρέχει όταν υφίσταται μία εντολή πληρωμής χωρίς όρους 

όμως ο αποδέκτης της δεν λαμβάνει λογιστικό χρήμα αλλά πραγματοποιείται 

πληρωμή όταν ο αποδέκτης εξοικονομεί μία πληρωμή ή μία οφειλή. Η διαδικασία του 

συμψηφισμού διαταράσσεται όταν κάποια από τα συμβαλλόμενα μέρη αμφισβητήσει 

το κύρος του, ιδίως σε περίπτωση πτώχευσης ενός εκ των συμβαλλομένων τραπεζών. 

Ο κίνδυνος αυτός στον διμερή διακανονισμό δεν αναγνωρίζεται μετά την πτώχευση 

ενώ στον πολυμερή διακανονισμό είναι αυξημένος ο κίνδυνος δεδομένης της 

έλλειψης αμοιβαιότητας των πληρωμών. 

Με την Οδηγία 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα 

συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων 

ο συμψηφισμός είναι ανεξάρτητος από πτωχευτικές αμφισβητήσεις.113 Διακρίνονται 

τρεις περιπτώσεις : πρώτον η υποδοχή και ο συμψηφισμός της εντολής πληρωμής 

πριν από την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, δεύτερον η υποδοχή της 

εντολής πληρωμής πριν από την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας και ο 

συμψηφισμός μετά την έναρξη αυτής και τρίτον η υποδοχή και ο συμψηφισμός της 

                                                
112 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 453. 
113 Ψυχομάνης Σ., Οι τράπεζες και η εποπτεία τους, Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος, Εκδόσεις 
Σάκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2006,σελ. 263. 
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εντολής πληρωμής μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Και στις τρεις 

περιπτώσεις, ο συμψηφισμός πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο την ημερομηνία 

έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας, όταν δηλαδή δημοσιευτεί δικαστική 

απόφαση ή πράξη διοικητικής αρχής για να ληφθεί συλλογικό μέτρο που θα οδηγεί σε 

απαγόρευση ή περιορισμό εξουσίας όπως η πτώχευση. 114  

Η εντολή πληρωμής εφόσον έχει συμψηφιστεί στα διατραπεζικά συστήματα 

πληρωμής πριν από την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας  παραμένει έγκυρη 

και αυτή και ο συμψηφισμός. Εφόσον η εντολή πληρωμής εισήλθε στα συστήματα 

πληρωμής πριν την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, ενώ ο συμψηφισμός 

επέρχεται μετά την έναρξη αυτής, οι συμβάσεις εμβάσματος παραμένουν ισχυρές 

γιατί το σύστημα πληρωμών είναι υποχρεωμένο να επεξεργαστεί την εντολή 

πληρωμής και να ολοκληρώσει τον συμψηφισμό. Τέλος, εάν οι εντολές πληρωμής 

εισέρχονται στο σύστημα μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας και 

συμψηφίζονται και μετά ην έναρξη της διαδικασίας δεν είναι έγκυρες. Όπως 

προβλέπει και η Οδηγία 98/26/ΕΚ προστατεύονται οι εντολές πληρωμής, οι οποίες 

εκτελούνται την ημέρα έναρξης των διαδικασιών αφερεγγυότητας.115 

- Η απώλεια των λογιστικών υπολοίπων      

Η διαδικασία του λογιστικού συνυπολογισμού βασίζεται σε συμψηφισμό πληρωμών 

και τακτοποίηση λογιστικών υπολοίπων. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο μία από τις 

συμμετέχουσες τράπεζες, λόγω αιφνίδιας οικονομικής κατάρρευσης να αδυνατεί να 

καλύψει τα χρεωστικά της υπόλοιπα στη διαδικασία του διατραπεζικού συμψηφισμού 

με πραγματικά κεφάλαια. Στην παραπάνω περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος για τα 

                                                
114 Μιχαλόπουλος Γ., Ο συμψηφισμός στην πτώχευση, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα 2001,σελ. 147.  
115 Reed C.- Walden I.- Edgar L., Cross Border Electronic Banking, London Press, London 2000,σελ. 
220. 
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υπόλοιπες τράπεζες να μην λάβουν τα κεφάλαια τους και να επέλθει ο κίνδυνος 

κάλυψης. 

Τον κίνδυνο πτώχευσης φέρει ο κάθε συμβαλλόμενος στο σύστημα, ο οποίος οφείλει 

να υπολογίσει πιθανές απώλειες υπολοίπων λόγω αδυναμίας κάλυψης από κάποια 

τράπεζα των χρεωστικών υπολοίπων της. Επομένως, φέρουν οι τράπεζες όχι μόνο τον 

κίνδυνο πτώχευσης του ιδίου οφειλέτη αλλά και τον κίνδυνο πτώχευσης των άλλων 

συμβαλλομένων μερών στο σύστημα.  

Οι συμβαλλόμενοι σε μια διαδικασία συμψηφισμού συνομολογούν ρήτρες και δεν 

βασίζονται σε γενικούς κανόνες. Με τις ρήτρες κατανέμεται ο κίνδυνος σε όλους τους 

συμβαλλομένους ή σε μερικούς από αυτούς.116 

Η πρώτη ρήτρα ονομάζεται defaulters pay και βασίζεται σε ασφάλειες. Οι 

συμβαλλόμενοι θέτουν τυπικές αξίες για το ύψος της αξίωσης του υπολοίπου και 

θέτουν ασφάλειες πριν την έναρξη του συμψηφισμού. Αυτό το σύστημα αφαιρεί από 

τους συμβαλλόμενους τον κίνδυνο πτώχευσης στο ύψος του οποίου τέθηκε η 

ασφάλεια. 

Η δεύτερη ρήτρα ονομάζεται survivors pay και κατανέμει τις απώλειες στους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες ώστε εάν η τράπεζα δεν μπορεί να εξισορροπήσει την 

αξίωση του υπολοίπου, τότε αναλαμβάνουν οι υπόλοιποι συμβαλλόμενοι. 

Συνηθίζεται σε αυτή την περίπτωση να θέτει κάθε συμβαλλόμενος ένα ανώτατο όριο 

μέχρι το οποίο αποδέχεται πιστώσεις από κάποιον άλλο συμβαλλόμενο. Το σύνολο 

των ανώτατων ορίων, τα οποία αποδέχεται ένας συμβαλλόμενος, αποτελούν την 

                                                
116 Μικρουλέα Α., Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη  διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 
κεφαλαίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007,σελ. 466. 
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ανώτατη οφειλή στο σύστημα. Μεγαλύτερο όριο συνεπάγεται και μεγαλύτερο μερίδιο 

απώλειας. 

Η τελευταία ρήτρα ονομάζεται third parties pay και αφορά την περίπτωση όπου τις 

απώλειες ενός συμψηφισμού τις αναλαμβάνει ο Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος όχι 

βέβαια χωρίς εξασφάλιση. Οι συμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι πριν από κάθε 

συμψηφισμό να χορηγούν στο τρίτο μέρος ρευστότητα. 

6.2.2.3. Οι κίνδυνοι ανάστροφης εξέλιξης 

Ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση υπάρχει όταν η πληρώτρια τράπεζα πρέπει να 

επιτύχει την ανάστροφη κυκλοφορία του χρηματικού ποσού, το οποίο αδικαιολόγητα 

κατέβαλλε στο δικαιούχο. Στις πληρωμές με συμψηφιστική εγγραφή κατά κανόνα ο 

κίνδυνος ανήκει στον εντολέα. Αιτία είναι η προσδοκία των συμμετεχόντων  για τη 

μη ανάστροφη εξέλιξη της διαδικασίας συμψηφισμού που έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το 

αίτημα συνάδει και με την Οδηγία 98/26/ΕΚ όπου δεν επιτρέπεται εκ νέου 

συμψηφισμός ήδη γενόμενων συμψηφισμών. Όποιος μετέχει στο διατραπεζικό 

σύστημα πληρωμών και έχει μεταφέρει επιτυχώς κεφάλαια δεν μπορεί να 

μετακυλίσει τον κίνδυνο της ελαττωματικής εντολής στο σύστημα αλλά πρέπει να 

στραφεί με αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού εκτός διαδικασίας συμψηφισμού 

κατά του αποδέκτη της πληρωμής.  117       

Καταλήγωντας, μπορούμε να πούμε ότι το Ευρωσύστημα στόχο έχει την προώθηση 

της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και για αυτό το σκοπό έχει  

δημιουργήσει το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς 

Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (Trans-European Automated Real-time Gross 
                                                
117 Σινανιώτη/ Μαρούδη Α. , Ηλεκτρονική Τραπεζική, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 
2005,σελ. 282.   
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settlement Express Transfersystem), γνωστό ως TARGET118, για το διακανονισμό 

πληρωμών μεγάλων ποσών και επειγουσών πληρωμών σε ευρώ.  

Το TARGET παρέχει υπηρεσίες διακανονισμού και επεξεργάζεται συναλλαγές 

μεγάλης αξίας και είναι διαθέσιμο για όλες τις μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ μεταξύ 

των τραπεζών που συμμετέχουν στο σύστημα, χωρίς ανώτατο ή κατώτατο όριο 

ποσού, τόσο μεταξύ τραπεζών στο ίδιο κράτος-μέλος της ΕΕ (συναλλαγές εντός του 

ίδιου κράτους-μέλους) όσο και μεταξύ τραπεζών σε διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ 

(συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών). 

Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 4.1.1999, μετά την εισαγωγή του ευρώ. Αρχικά 

αποτελείτο από 15 εθνικά συστήματα διακανονισμού σε συνεχή χρόνο (ΣΔΣΧ) και το 

μηχανισμό πληρωμών της ΕΚΤ (ΕΡΜ).119 Παρά την επιτυχία του, το TARGET είχε 

διάφορα μειονεκτήματα που αφορούσαν τον ετερογενή τεχνικό σχεδιασμό και την 

αποκεντρωμένη διάρθρωσή του. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα και να 

υπάρξει πρόβλεψη για εξελίξεις όπως η περαιτέρω διεύρυνση της ζώνης του ευρώ, το 

Ευρωσύστημα εισήγαγε το TARGΕΤ2. 

Το TARGET2 άρχισε να λειτουργεί στις 19.11.2007, με τη μετάπτωση της πρώτης 

ομάδας χωρών (της Γερμανίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του 

Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Αυστρίας και της Σλοβενίας). Στις 18.2.2008 η 

δεύτερη ομάδα χωρών (Βέλγιο, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία 

και Φινλανδία) εντάχθηκε με επιτυχία και στις 19 Μαΐου ακολούθησε η τελευταία 

ομάδα (Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και η ΕΚΤ).  

                                                
118 Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ συμμετέχουν στο TARGET, καθώς η χρήση του είναι 
υποχρεωτική για το διακανονισμό κάθε είδους συναλλαγών σε ευρώ με το Ευρωσύστημα. Το 
TARGET είναι επίσης διαθέσιμο, προαιρετικά, σε κράτη-μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ για τη 
διευκόλυνση του διακανονισμού συναλλαγών σε ευρώ στις χώρες αυτές. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2008, οι χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ που ήταν συνδεδεμένες με το TARGET ήταν η Δανία, η 
Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Πολωνία. 
119 Διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2008el.pdf . 

http://www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2008el.pdf
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Η μετάπτωση στο TARGET2 άρχισε το Νοέμβριο του 2007 και ολοκληρώθηκε το 

Μάιο του 2008. Προβλέπεται ότι θα διατίθεται νέα έκδοση κάθε χρόνο, με διάφορες 

βελτιώσεις και νέα χαρακτηριστικά για τους χρήστες του TARGET2. Το περιεχόμενο 

αυτών των ετήσιων εκδόσεων θα προσδιοριστεί μετά από ευρεία διαβούλευση με την 

κοινότητα των χρηστών. 
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7. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (SEPA) 

 

7.1. Γενικές πληροφορίες 120 

Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το 1958 αποτέλεσε την απαρχή 

για μία σειρά από διάφορα γεγονότα, τα οποία έχουν σφραγίσει την πορεία προς την 

ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς. Τα πιο εμφανή είναι 

αναμφισβήτητα η υιοθέτηση του ευρώ το 1999 και, ιδίως, η μετάβαση στο ευρώ σε 

φυσική μορφή στις χώρες της ζώνης του ευρώ το 2002. Λιγότερο εμφανής, αλλά 

επίσης πολύ σημαντική, ήταν η δημιουργία του TARGET, το οποίο προαναφέρθηκε, 

του συστήματος των κεντρικών τραπεζών για τις πληρωμές μεγάλης αξίας, την 1η 

Ιανουαρίου 1999. Το TARGET αποτελεί τον κεντρικό άξονα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος όσον αφορά το ευρώ και το μέσο εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής 

πολιτικής του Ευρωσυστήματος. 

Ο SEPA αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Ουσιαστικά, αναδεικνύει ποια θα είναι η μελλοντική πορεία των ηλεκτρονικών 

πληρωμών και κατά συνέπεια των εμβασμάτων.121 Θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

αποτελεί την πρακτική εφαρμογή, στον τομέα των διασυνοριακών ηλεκτρονικών 

μεταφορών κεφαλαίων, της Οδηγίας 97/5/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ)2560/2001.   

Ο SEPA(SINGLE EURO PAYMENTS AREA) θα επιτρέψει στους πελάτες να 

διενεργούν πληρωμές σε ευρώ χωρίς μετρητά προς κάθε δικαιούχο εντός της ζώνης 

του ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα μόνο τραπεζικό λογαριασμό και μια ενιαία δέσμη 
                                                
120 Διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm  
 
121 Δούβλης Β.-Μπώλος Α., Δίκαιο προστασίας καταναλωτών, Εκδόσεις Σάκκουλα,Αθήνα 2008,σελ. 
1149. 

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm
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μέσων πληρωμών. Είναι η εφαρμογή στις πληρωμές της αρχής της κατάργησης των 

συνόρων. Η κατευθυντήρια ιδέα είναι να θεωρούνται ως εγχώριες οι πράξεις οι 

οποίες, παρότι διασυνοριακές, πραγματοποιούνται σε ένα μόνο νόμισμα, το ευρώ. 

Πρέπει συνεπώς να αναζητηθούν μέσα ώστε, προοδευτικά, οι διασυνοριακές πράξεις 

να διενεργούνται με το ίδιο κόστος και τις ίδιες προθεσμίες όπως οι εγχώριες 

πράξεις.122  

Η αρχή ενός ενιαίου χώρου πληρωμών πρέπει να καθιερωθεί για τη ζώνη του ευρώ 

και να ολοκληρωθεί η μετάβαση από δώδεκα εθνικούς χώρους πληρωμών σε έναν 

εσωτερικό χώρο ευρώ.  

Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι αυτή η βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών 

θα επεκταθεί επίσης στα νομίσματα των τριών χωρών που δεν έχουν ακόμα 

προσχωρήσει στο ευρώ. Το κόστος των διασυνοριακών πληρωμών εμποδίζει τους 

καταναλωτές να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς. Πράγματι, 

κάθε κατανάλωση έχει δύο διαστάσεις: τη μεταφορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

από τον παραγωγό στον καταναλωτή και, στη συνέχεια, τη μεταβίβαση ενός 

χρηματικού ποσού από τον καταναλωτή στον παραγωγό. Εάν ένα προϊόν είναι 

φθηνότερο σε άλλη χώρα, η αγορά του σε αυτήν μπορεί να είναι συμφέρουσα για τον 

καταναλωτή, με την προϋπόθεση όμως ότι τα έξοδα για την πραγματοποίηση της 

πληρωμής δεν υπερβαίνουν τα οφέλη από την αγορά του προϊόντος στη χώρα αυτή.  

 

 

                                                
122 Bott J., The Single Euro Payments Area: new alliances required to tip the market, Financial Markets 
ECRI Research Reports 7/7/2009,σελ. 2. 
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7.2. Συμμετέχοντες φορείς123 

 

1) Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος. Στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης, το 2002 ο 

τραπεζικός κλάδος δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European 

Payments Council – EPC). Το EPC καθορίζει τους νέους κανόνες και διαδικασίες για 

τις πληρωμές σε ευρώ και αποτελείται από 65 ευρωπαϊκές τράπεζες, περιλαμβάνει τις 

τρεις ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τομέα και την Τραπεζική Ένωση για το 

Ευρώ (Euro Banking Association – ΕΒΑ).124 

Σε αυτή τη διαδικασία έχει συμπεριλάβει τα ενδιαφερόμενα μέρη όχι μόνο από τη 

ζώνη του ευρώ, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Έτσι, κοινότητες εκτός της 

ζώνης του ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα συστήματα 

πληρωμών σε ευρώ και να υιοθετήσουν τα πρότυπα και τις πρακτικές του SEPA, 

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τις 

υπηρεσίες πληρωμών.  

Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου θα επιφέρει σημαντικό κόστος 

βραχυπρόθεσμα. Μεσομακροπρόθεσμα, ωστόσο, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος 

θα ωφεληθεί από την περικοπή του κόστους για τη διενέργεια πληρωμών στη ζώνη 

του ευρώ, καθώς και από πιθανές νέες εισοδηματικές ροές.  

2) Ο ευρωπαϊκός κλάδος εκκαθάρισης και διακανονισμού, σκοπός του οποίου είναι 

να εξασφαλίσει ότι όλοι οι δικαιούχοι στη ζώνη του ευρώ είναι προσβάσιμοι με τα 

μέσα του SEPA. 

Διάφοροι πάροχοι υποδομών, όπως οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα, η 

                                                
123 Διαθέσιμο στην  Ιστοσελίδα http://www.ecb.int/pub/pdf/other/sepa_brochure_2006el.pdf και 
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_vision_and_goals 
124 Δούβλης Β.-Μπώλος Α., Δίκαιο προστασίας καταναλωτών, Εκδόσεις Σάκκουλα,Αθήνα 2008,σελ. 
1161. 

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/sepa_brochure_2006el.pdf
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_vision_and_goals
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Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Εκκαθάρισης (European 

Automated Clearing House Association – EACHA) και η ΕΒΑ, συμμετέχουν ενεργά 

σε αυτή τη διαδικασία. Η EACHA αναπτύσσει ένα σύνολο διαδικασιών για τη 

διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υποδομών (αυτοματοποιημένα 

συστήματα εκκαθάρισης ACH), ενώ η ΕΒΑ έχει αναπτύξει το STEP2, το πρώτο 

πανευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα εκκαθάρισης ή PEACH (Pan-European 

Automated Clearing House), για την εκκαθάριση τόσο των διασυνοριακών όσο και 

των εγχώριων πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ. 

3) Οι επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ (μεγάλες εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των προτύπων για 

τη μείωση των παρεμβάσεων με μη μηχανικά μέσα στη διεκπεραίωση των 

πληρωμών, από την έκδοση τιμολογίων έως τη συμφωνία λογαριασμών. Ο βασικός 

τους στόχος είναι η ανάπτυξη πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών (end-to-end 

STP), που θα μειώσουν το κόστος λήψης και διενέργειας πληρωμών. Ο οργανωτικός 

φορέας των εταιρικών διαχειριστών διαθεσίμων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Εταιρικών Διαχειριστών Διαθεσίμων (European Associations of Corporate Treasurers 

– EACT). 

4) Η δημόσια διοίκηση και οι καταναλωτές, οι οποίοι θα αποτελούν τους χρήστες των 

νέων μέσων πληρωμών του SEPA. Οι κρατικές αρχές και οι φορείς δημόσιας 

διοίκησης διενεργούν εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές μεγάλου ύψους, οι 

οποίες σχετίζονται με συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση και άλλες παροχές ή 

φορολογικά θέματα. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η ρητή δέσμευση των φορέων 

δημόσιας διοίκησης. Τον Οκτώβριο του 2006 οι Υπουργοί Οικονομίας και 

Οικονομικών της Ε.Ε.  (Συμβούλιο ECOFIN) εξέφρασαν την ένθερμη υποστήριξή 

τους στη δημιουργία του SEPA. 
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5)  Το Ευρωσύστημα (η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ) έχει τονίσει τις 

προσδοκίες του σχετικά με τον SEPA μέσα από διάφορες δημοσιεύσεις και 

παρακολουθεί στενά την πρόοδο του εγχειρήματος και τις σχετικές εξελίξεις. 

6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει στρατηγική για την εξάλειψη των φραγμών 

στην εσωτερική αγορά και την απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων που τη 

διέπουν, π.χ. μέσω της πρότασης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (Payment 

Services Directive – PSD).125 

6) Τέλος, καθώς εξελίσσεται το έργο, οι εθνικές αρχές αναμένεται ότι θα 

συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στην προετοιμασία της εφαρμογής 

των συστημάτων πληρωμών SEPA. 

 

 

7.3.Χρονοδιάγραμμα 

 

Το EPC 126έχει καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για τον SEPA σε τρία κύρια στάδια: το 

στάδιο του σχεδιασμού, το στάδιο της υλοποίησης και το στάδιο της μετάπτωσης. 

Το πρώτο στάδιο, δηλ. το στάδιο του σχεδιασμού, ξεκίνησε το 2004 και έχει σχεδόν   

ολοκληρωθεί. 127Το εν λόγω στάδιο αφορά το σχεδιασμό των νέων συστημάτων 

μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων, καθώς και τα πλαίσια για την υποδομή 

των συστημάτων καρτών και των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού. Τα 

απαραίτητα πρότυπα έχουν ήδη δημιουργηθεί, όπως επίσης έχουν καθοριστεί και οι 

απαιτήσεις ασφαλείας. 

                                                
125 Skinner C., The future of finance after Sepa, article in Business and Economics,σελ. 47.  
 
126 Bott J., The Single Euro Payments Area: new alliances required to tip the market, Financial Markets 
ECRI Research Reports7/7/2009,σελ. 2. 
127 Διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα http://eng.bankofgreece.gr/sepa  

http://eng.bankofgreece.gr/sepa
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Το δεύτερο στάδιο, το οποίο αφορά την υλοποίηση, ξεκίνησε στα μέσα του 2006 και 

ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2007. Αυτό το στάδιο επικεντρώνεται στην 

προετοιμασία της εφαρμογής των νέων μέσων, προτύπων και υποδομών SEPA. Σε 

αυτό το στάδιο διεξήχθησαν και δοκιμές. Οι εθνικοί φορείς που είχαν αναλάβει σε 

κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ την υλοποίηση ή/και τη μετάπτωση  συνέδραμαν σε 

αυτή την προσπάθεια, παρακολουθώντας την προετοιμασία των διαφόρων 

ενδιαφερόμενων μερών για την εφαρμογή του SEPA. 

Οι τράπεζες των κρατών-μελών της ευρωζώνης, κατά προτεραιότητα, και των 

υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών, δευτερευόντως, έπρεπε από τον Ιανουάριο, 2008 να 

παρέχουν στην πελατεία τους ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών SEPA. Έως την 31η 

Δεκεμβρίου, 2010 θα πρέπει η συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτρονικών πληρωμών 

στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών SEPA.128 

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών της ευρωζώνης έχουν καταλυτικό 

ρόλο στη μετάπτωση της οικονομίας της χώρας τους στον SEPA. Οι δημόσιες αρχές 

της κάθε χώρας, ως οι μεγαλύτεροι πελάτες για τη διενέργεια ηλεκτρονικών 

πληρωμών και εισπράξεων, πρέπει να ενισχύουν, από τον Ιανουάριο, 2008 τη ζήτηση 

για ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών SEPA.  Με αυτόν τον τρόπο θα διαμορφωθεί η 

κρίσιμη μάζα συναλλαγών που είναι απαραίτητη για την οικονομική και πολιτική 

επιτυχία του SEPA. 

Το τελικό στάδιο αποτελεί μια περίοδο μετάπτωσης, κατά την οποία τα εθνικά 

συστήματα πληρωμών θα συνυπάρχουν με τα νέα συστήματα SEPA. Οι πελάτες θα 

έχουν στη διάθεσή τους τόσο τα «παλαιά» εγχώρια μέσα όσο και τα νέα μέσα SEPA, 

ενώ οι υποδομές εκκαθάρισης και διακανονισμού θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται 

                                                
128 Διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=2822 

http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=2822
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πληρωμές και με τα δύο είδη μέσων. Ο στόχος είναι η σταδιακή μετάπτωση στον 

SEPA, η οποία θα καθοδηγείται από την αγορά, ώστε μέχρι το τέλος του 2010 να έχει 

επιτευχθεί η μετάπτωση μιας κρίσιμης μάζας συναλλαγών. 

Ο SEPA θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημιουργώντας 

όχι μόνο ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, 

καθιστώντας τη ζώνη του ευρώ μια ενοποιημένη αγορά στην οποία οι πάροχοι θα 

μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την αγορά της ζώνης του 

ευρώ. 

Το ευρύτερο φάσμα επιλογής παρόχου υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις οικονομίες 

κλίμακας, θα εξασφαλίσει περισσότερες ανταγωνιστικές λύσεις για τους πελάτες 

όσον αφορά την εκτέλεση πληρωμών.  

 

 

 

7.4. Νομικό πλαίσιο129 

 

Η προταθείσα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υπηρεσίες πληρωμών 

στην εσωτερική αγορά (Payment Services Directive – PSD)130 , η οποία 

παρουσιάστηκε την 1η Δεκεμβρίου 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  διασφαλίζει 

την εφαρμογή ενιαίου νομικού πλαισίου για όλες τις πληρωμές στην Ευρώπη και 

θεσπίζει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τις πληρωμές SEPA, ενώ θα ισχύει και για 

τα υφιστάμενα εθνικά προϊόντα πληρωμών. Η πρόταση περιέχει τρία κύρια 

συστατικά μέρη: 

                                                
129 Διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/internal_market/payments/index_en.htm  
 
130 Bott J., The Single Euro Payments Area: new alliances required to tip the market, Financial Markets 
ECRI Research Reports7/7/2009,σελ. 11.  

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/index_en.htm
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α) Το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών πληρωμών στο κοινό 

Σκοπός της οδηγίας είναι η εναρμόνιση των απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούν οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εκτός των τραπεζών για την πρόσβαση στην αγορά. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ίση μεταχείριση, ενισχύεται ο ανταγωνισμός στις 

εθνικές αγορές και  καθίστανται εμφανείς οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά με την 

είσοδο κάθε νέου παρόχου υπηρεσιών. 

 

β)  Διαφάνεια και απαιτήσεις πληροφόρησης  

Η οδηγία παρέχει ένα σαφές και περιεκτικό σύνολο εναρμονισμένων απαιτήσεων 

πληροφόρησης που πρέπει να ικανοποιούν όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής, 

είτε προσφέρουν προϊόντα πληρωμών SEPA είτε υφιστάμενα εθνικά προϊόντα 

πληρωμών. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια για τους πελάτες και  

επιτυγχάνεται η πλήρης εναρμόνιση των εθνικών κανόνων, που διέφεραν σε μεγάλο 

βαθμό. 

γ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών 

πληρωμών 

Η οδηγία εξασφαλίζει σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα βασικά 

δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. 

Επίσης, παράσχει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τον SEPA, καθώς  εναρμονίζει 

τις υφιστάμενες διαφορετικές εθνικές νομικές απαιτήσεις. 

 

 

7.5.Αντίκτυπος του SEPA στα ενδιαφερόμενα μέρη131 

 
7.5.1. Για τους καταναλωτές  
                                                
131  Διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments
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Τα μέσα πληρωμών SEPA θα διατίθενται σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και θα 

διευκολύνουν τη ζωή των καταναλωτών.  Οι καταναλωτές θα χρειάζονται μόνο έναν 

τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτό το λογαριασμό θα μπορούν να διενεργούν 

μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ευρώ οπουδήποτε στη ζώνη του ευρώ 

με την ίδια ευκολία με την οποία διενεργούν εγχώριες πληρωμές.132 Θα έχουν τη 

δυνατότητα, για παράδειγμα, να καταβάλλουν το ενοίκιο των παιδιών τους που 

σπουδάζουν στο εξωτερικό, το ενοίκιο καταλύματος για τις διακοπές ή να πληρώνουν 

για υπηρεσίες που παρέχονται από ευρωπαϊκές εταιρίες (εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, 

ασφαλιστικές εταιρίες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, κ.λπ.). Όσοι ζουν, εργάζονται ή 

σπουδάζουν στο εξωτερικό δεν θα χρειάζονται πια έναν τραπεζικό λογαριασμό στην 

πατρίδα τους κι έναν στην ξένη χώρα. 

Η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών δεν θα επηρεάζεται από τα εθνικά σύνορα. Ο 

μακροπρόθεσμος στόχος του τραπεζικού κλάδου είναι τα μέσα πληρωμών SEPA να 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Οι πληρωμές θα μπορούν 

τότε να συνδυάζονται εύκολα με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, δηλαδή υπηρεσίες 

με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας πληρωμής για τους καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις πριν και μετά το διακανονισμό. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν 

την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την ενεργοποίηση πληρωμής από κινητό τηλέφωνο ή 

το διαδίκτυο133, τα ηλεκτρονικά αεροπορικά εισιτήρια, την ενημέρωση κινήσεων ή 

την ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών. Έτσι, θα μειωθεί ο χρόνος που δαπανούν 

οι καταναλωτές για την εκτέλεση πληρωμών. 

 

                                                
132 Διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα 
http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/MillenniumGR/LeftMenu1_GR/MediaCenter_GR/SEP
A_GR/ 
 

http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/MillenniumGR/LeftMenu1_GR/MediaCenter_GR/SEP
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7.5.2. Για τους εμπόρους134 

Οι καταναλωτές προτιμούν ολοένα και περισσότερο τις πληρωμές με κάρτα, οι οποίες 

τείνουν να αντικαταστήσουν τις επιταγές και τα μετρητά. Ως εκ τούτου, η χρήση 

καρτών αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Για την αποδοχή πληρωμών με κάρτα, οι 

έμποροι πρέπει να έχουν συνάψει συμφωνία με μια τράπεζα που αποδέχεται 

συναλλαγές με κάρτα, η οποία επεξεργάζεται τις πληρωμές για τον έμπορο, δηλαδή 

επεξεργάζεται τις πληροφορίες που σχετίζονται με την πληρωμή και τον κάτοχο της 

κάρτας και τις προωθεί μέσω της υποδομής εκκαθάρισης στην τράπεζα του κατόχου 

της κάρτας. Από αυτή την άποψη, ο SEPA παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

 - Οι αποδέκτες συναλλαγών με κάρτα θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται όλες τις 

πληρωμές με κάρτα που είναι συμβατές με τον SEPA, ακόμα και τις διασυνοριακές 

πληρωμές. Στο περιβάλλον του SEPA, οι έμποροι θα μπορούν να επιλέγουν 

οποιονδήποτε αποδέκτη συναλλαγών με κάρτα στη ζώνη του ευρώ για την 

επεξεργασία των πληρωμών τους. Αυτό θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα 

μειώσει το κόστος. 

-Ο βαθμός τυποποίησης των τερματικών που βρίσκονται σε σημεία πώλησης (point-

of-sale terminals) της ζώνης του ευρώ θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερο φάσμα παρόχων τερματικών και οι έμποροι να 

μπορούν να δέχονται μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών καρτών με ένα μόνο 

τερματικό. Επιπλέον, ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των συστημάτων καρτών 

θα οδηγήσει σε μείωση των προμηθειών. 

 

 

 

                                                
134 Διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα www.ecb.int/pub/pdf/other/sepa_brochure_2006el.pdf  

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/sepa_brochure_2006el.pdf


 100

7.5.3. Για τις επιχειρήσεις  

 

Ο SEPA θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να απλουστεύσουν τη διαχείριση των 

πληρωμών τους.135 

- Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να διενεργούν όλες τις χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές τους σε ευρώ κεντρικά, από έναν τραπεζικό λογαριασμό, με τα μέσα 

πληρωμών SEPA. Η διαχείριση των πληρωμών θα απλουστευθεί, καθώς όλες οι 

εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές θα έχουν την ίδια μορφή. Για τις 

επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, η 

ενοποίηση της διαχείρισης πληρωμών και ρευστότητας σε ένα σημείο θα οδηγήσει σε 

μείωση όχι μόνο του κόστους αλλά και του χρόνου που θα πρέπει να δαπανάται. 

- Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η 

ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν 

ακόμη περισσότερο τη διαχείριση των πληρωμών τους. Επί του παρόντος, οι εν λόγω 

υπηρεσίες συχνά παρέχονται μόνο σε εγχώριο επίπεδο, καθώς οι διαφορετικές μορφές 

πληρωμών δυσχεραίνουν τη χρήση τους σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα τυποποιημένα 

συστήματα πληρωμών SEPA θα συμβάλουν στην εξάλειψη αυτού του φραγμού. 

 

7.5.4 Για τις τράπεζες 

Με την παροχή νέων μέσων πληρωμών και υποδομών για ολόκληρη τη ζώνη του 

ευρώ, ο SEPA θα ωφελήσει τις τράπεζες με τους ακόλουθους τρόπους:136 

- Οι τράπεζες θα είναι σε θέση να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να 

ανταγωνίζονται σε επίπεδο ζώνης ευρώ, καθώς όλες οι τράπεζες θα μπορούν πιο 

εύκολα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Οι 
                                                
135 Skinner C., The future of finance after Sepa, article in Business and Economics,σελ. 47.  
 
136 Skinner C., The future of finance after Sepa, article in Business and Economics,σελ. 55.  
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τράπεζες θα μπορούν επίσης να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους μέσω της 

παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, πέραν των προϊόντων SEPA. 

-  Ο SEPA θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αποτελεσματικότητα 

της αγοράς. Με την ευθυγράμμιση των όρων βάσει των οποίων διενεργούνται οι 

πληρωμές, ο SEPA θα παράσχει μια ενιαία δέσμη κανόνων, ισότιμη, ανοικτή και 

πλήρη πρόσβαση, διαφάνεια και διαλειτουργικότητα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα 

ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και, κατ’ επέκταση, θα δώσουν στις τράπεζες τη 

δυνατότητα να διαπραγματεύονται καλύτερους όρους με τους παρόχους υπηρεσιών. 

-  Ο κανονισμός 2560/2001, ο οποίος καθιέρωσε την αρχή ίσης χρέωσης για 

διασυνοριακές και συγκρίσιμης αξίας εγχώριες πληρωμές εντός της ΕΕ, προκάλεσε 

μια ανισορροπία μεταξύ των τραπεζικών προμηθειών και του κόστους των 

διασυνοριακών πληρωμών. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να εξαλειφθεί μονάχα 

εφόσον ο χειρισμός των διασυνοριακών πληρωμών από την άποψη της επεξεργασίας, 

της εκκαθάρισης και του διακανονισμού αναδιοργανωθεί ώστε να γίνει εξίσου 

αποτελεσματικός και οικονομικός με το χειρισμό των εγχώριων πληρωμών, που 

είναι και ο πρωταρχικός στόχος του SEPA. 

Ο κανονισμός 2560/2001 θεσπίστηκε με σκοπό την εξίσωση του κόστους για 

συγκρίσιμες εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές. Από την 1η Ιουλίου 2002 ισχύει 

για τις πληρωμές με κάρτα και τις αναλήψεις από αυτόματες ταμειολογιστικές 

μηχανές (ΑΤΜ) και από την 1η Ιουλίου 2003 ισχύει για τις μεταφορές πιστώσεων 

έως 12.500 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2006 ισχύει και για τις μεταφορές σε ευρώ 

που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 και που διενεργούνται μεταξύ δύο λογαριασμών σε 

ευρώ εντός της Ε.Ε. 
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7.6.Η οπτική του Ευρωσυστήματος για το SEPA 137 

 

Το Ευρωσύστημα εξακολουθεί να υποστηρίζει ένθερμα τη δημιουργία του Ενιαίου 

Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA), εντός του οποίου 

"οι πολίτες και οι εταιρείες είναι σε θέση να πραγματοποιούν πληρωμές χωρίς τη 

χρήση μετρητών σε όλη τη ζώνη του ευρώ από έναν μόνο λογαριασμό από 

οποιοδήποτε μέρος της ζώνης του ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα μόνο σύνολο μέσων 

πληρωμών με την ίδια ευκολία, αποδοτικότητα και ασφάλεια όπως συμβαίνει σήμερα 

με τις πληρωμές τους σε εθνικό επίπεδο". Ο SEPA είναι απαραίτητος για τη 

μετάβαση προς μια πιο ενοποιημένη αγορά πληρωμών στην Ευρώπη, η οποία θα 

αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Αποτελεί  επίσης ένα αναγκαίο βήμα για την 

ολοκλήρωση της εισαγωγής του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος 15 ευρωπαϊκών χωρών, 

οι οποίες σύντομα θα γίνουν 16 μόλις η Σλοβακία υιοθετήσει το ευρώ τον Ιανουάριο 

του 2009. Υπό την έννοια αυτή, ο SEPA δεν είναι απλώς ένα επιχειρηματικό σχέδιο· 

είναι συνυφασμένος με την πολιτική φιλοδοξία για μετάβαση προς μια πιο 

ενοποιημένη, ανταγωνιστική και καινοτόμο Ευρώπη.  

Το Ευρωσύστημα, ενεργώντας ως καταλύτης για την πραγματοποίηση αλλαγών, 

παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις προς την υλοποίηση του SEPA.138 Με την 

εισαγωγή του σχήματος μεταφορών πιστώσεων SEPA (SEPA Credit Transfer - SCT), 

στις 28 Ιανουαρίου 2008, υλοποιήθηκαν τα πρώτα οφέλη του SEPA για τις τράπεζες 

και, ακόμη σημαντικότερο, άρχισαν να γίνονται αντιληπτά από τους τελικούς χρήστες 

των υπηρεσιών πληρωμών. Τα περισσότερα αυτοματοποιημένα συστήματα 

εκκαθάρισης που επεξεργάζονταν μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ είναι πλέον 

                                                
137 Ιστοσελίδες www.ecb.int και http://ec.europa.eu/internal_market 
 
138 Skinner C., The future of finance after Sepa, article in Business and Economics,σελ. 77.  
 

http://www.ecb.int
http://ec.europa.eu/internal_market
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συμβατά με το σχήμα SCT. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2008 άρχισε να ισχύει ο SEPA 

για τις κάρτες που αφορά τις πληρωμές με κάρτα, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω 

προσπάθειες στον τομέα αυτόν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του SEPA, 

για παράδειγμα, η δημιουργία τουλάχιστον ενός πρόσθετου ευρωπαϊκού σχήματος 

καρτών. Οι προετοιμασίες για το τρίτο μέσο πληρωμών, τις άμεσες χρεώσεις SEPA 

(SEPA Direct Debit -SDD), συνεχίστηκαν κατά το περασμένο έτος και οδήγησαν 

στην υιοθέτηση δύο κανονισμών ενός για τη βασική υπηρεσία και ενός άλλου για 

την υπηρεσία που αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business 

– B2B) – με σκοπό την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας την 1η Νοεμβρίου 

2009. Επιπλέον, το Νοέμβριο του 2007 εγκρίθηκε η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες 

πληρωμών, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας σταθερής 

νομικής βάσης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) όσον αφορά την επεξεργασία 

των μέσων πληρωμών και ιδίως τις άμεσες χρεώσεις. Παρά τις θετικές, κατά κύριο 

λόγο, εξελίξεις που έχουν σημειωθεί από τη δημοσίευση της πέμπτης έκθεσης 

προόδου τον Ιούλιο του 2007, το Ευρωσύστημα παρατηρεί ότι το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων στην αγορά για το σχέδιο αυτό έχει αρχίσει να φθίνει και ότι το 

εποικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας κατά το στάδιο προετοιμασίας έχει μετατραπεί 

σε αδράνεια. 

Επομένως, το Ευρωσύστημα θεωρεί σκόπιμο να εκδώσει μία επιπλέον έκθεση 

προόδου που να επικεντρώνεται στους τομείς στους οποίους η αγορά πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της, προκειμένου να εκλείψει αυτή η απροθυμία και να 

εξασφαλιστεί η επιτυχία του SEPA. Η έκθεση δεν απευθύνεται μόνο στις τράπεζες 

και στα μελλοντικά ιδρύματα πληρωμών, αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

όπως μεγάλες εταιρείες, δημόσια διοίκηση, έμποροι και καταναλωτές. Οι στόχοι του 
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SEPA μπορούν να επιτευχθούν πλήρως μόνο χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, προσώπων υπηρεσιών και κεφαλαίων 

ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ένωσης αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους 

κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Μετά την εισαγωγή του κοινού νομίσματος, οι πολίτες σε όλη την ευρωζώνη 

χρησιμοποιούν τα ίδια χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ. Δεν αναγκάζονται να 

εξοικειώνονται με άλλα νομίσματα, ούτε να τα προμηθεύονται όταν ταξιδεύουν. Δεν 

υπάρχουν έξοδα συναλλάγματος και δεν απαιτούνται πρόσθετοι υπολογισμοί για τις 

πληρωμές αγαθών και υπηρεσιών: η συγκρισιμότητα των τιμών είναι άμεση. Οι 

πολίτες έχουν ήδη ξεχάσει τις επιβαρύνσεις και τα κόστη που υπήρχαν προηγουμένως 

και θεωρούν δεδομένα τα πλεονεκτήματα από τα οποία επωφελούνται σήμερα. 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποίησα μια προσπάθεια να εξετάσω κατά πόσο ένα 

κομμάτι  αυτού του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα την 

ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων ανάμεσα στα κράτη μέλη επιτυγχάνεται μέσα από το 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τόσο των κρατών - μελών όσο και των κοινοτικών 

οδηγιών. 

Αρχικά προέβηκα σε μια ανάλυση των γενικών χαρακτηριστικών των πράξεων 

διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων από πλευράς των τραπεζών, την 

διάκριση των τραπεζικών πληρωμών με βάση το είδος και τον τρόπο με τον οποίο η 

εντολή πληρωμής φτάνει στην πληρωτέα τράπεζα σε πιστωτικές και χρεωστικές 

εντολές πληρωμής και στην συνέχεια προχώρησα στην επεξήγηση του όρου 

«Έμβασμα» και στις διάφορες διακρίσεις του. Αφού έγινε μια περιγραφή του τι 

περιλαμβάνει ο Αστικός κώδικας στο Ελληνικό Δίκαιο και τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν για τα εμπλεκόμενα μέρη από μια εντολή εμβάσματος, 
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εξέτασα την Οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές 

πιστώσεων. 

 Η Οδηγία 97/5/ΕΚ είχε ως στόχο την βελτίωση των διασυνοριακών μεταφορών 

πιστώσεων και την δημιουργία ενιαίων όρων στις διασυνοριακές μεταφορές 

κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της ενσωμάτωσης της κοινοτικής Οδηγίας 

στο ιδιωτικό δίκαιο εκάστου κράτους –μέλους. 

Οι ενιαίοι όροι στις συναλλαγές θα αποτελούσαν τη βάση για βελτίωση και 

απελευθέρωση κεφαλαίων και πληρωμών, δημιουργώντας προϋπόθεση για 

νομισματική ένωση της Κοινότητας, η οποία διένυε το δεύτερο στάδιο οικονομικής 

και νομισματικής της ένωσης. Η Οδηγία 97/5/ΕΚ αποτέλεσε αναμφίβολα τη βασική 

δομή και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπροσαρμόσθηκαν οι διασυνοριακές 

μεταφορές κεφαλαίων στην Κοινότητα. 

 Καθώς όμως η προαναφερθείσα προσαρμογή δεν επιτεύχθηκε σε όλες τις έννομες 

τάξεις των χωρών της Κοινότητας με τον ίδιο τρόπο για αυτό το λόγο θεώρησα 

αναγκαία μία επισκόπηση στο δίκαιο των εντολών πληρωμής σε κράτη όπως η 

Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ελβετία και η Ιταλία ώστε να εξεταστεί εάν και σε 

ποιο βαθμό εναρμονίστηκαν τα αντίστοιχα εθνικά τους δίκαια με την Οδηγία. 

Από την εξέταση που πραγματοποίησα διαπίστωσα ότι στα κράτη όπου έχει 

υιοθετηθεί το ευρώ (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία), η κοινοτική Οδηγία ενσωματώθηκε 

με διάφορες τροποποιήσεις στο εθνικό τους δίκαιο.  

Πιο συγκεκριμένα η Γερμανία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας που 

θέσπισε για την μεταφορά της Οδηγίας έτσι ώστε να καλυφθούν οι διασυνοριακές 

μεταφορές πιστώσεων που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ που προβλέπεται 

στην Οδηγία. Οι γερμανικές διατάξεις προβλέπουν ανώτατο όριο 75.000 ευρώ. 
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Επιπλέον, επέκτεινε την θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων και για τις εθνικές 

μεταφορές πιστώσεων και όχι μόνο για τις διασυνοριακές συναλλαγές. 

Στο γαλλικό δίκαιο δεν παρουσιάστηκαν εξαιρέσεις στους κανονισμούς και τα άρθρα 

της Οδηγίας. Η μόνη διαφοροποίηση μετά την εφαρμογή της Οδηγίας ήταν η 

ενσωμάτωση της αντικειμενικής ευθύνης της εντολοδόχου τράπεζας, η οποία στο 

προγενέστερο δίκαιο δεν έφερε καμία ευθύνη αποζημίωσης για σφάλματα της 

ανταποκρίτριας τράπεζας. 

Στο ιταλικό δίκαιο  δεν μεταφέρθηκε η Οδηγία εντός της νόμιμης προθεσμίας που 

είχε ταχθεί. Επιπλέον, δεν αναφέρεται ρητά στη νομοθεσία η νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν θεσπίσει για την 

εφαρμογή του άρθρου 9 της Οδηγίας. Τέλος, στο προγενέστερο εθνικό δίκαιο δεν 

υπήρχε η έννοια της αντικειμενικής ευθύνης της εντολοδόχου τράπεζας ενώ μετά την 

ενσωμάτωση της Οδηγίας η παραπάνω ευθύνη αναλαμβάνεται από την εντολοδόχο 

τράπεζα στις διασυνοριακές κεφαλαίων. 

Όσον αφορά το αγγλικό δίκαιο, παρά το γεγονός της μη υιοθέτησης του ευρώ ως 

εθνικού νομίσματος στην Αγγλία, η κοινοτική Οδηγία εφαρμόστηκε και πάλι με 

ορισμένες τροποποιήσεις όπως τη μη ενσωμάτωση της αντικειμενικής ευθύνης της 

εντολοδόχου τράπεζας σε σχέση με τα σφάλματα τα ενδιάμεσης τράπεζας, τη 

δυνατότητα να επιτρέπεται  στον πελάτη και το ίδρυμα να συμφωνήσουν μια 

διαφορετική, μεταγενέστερη ημερομηνία αποδοχής ενός εμβάσματος από εκείνη η 

οποία προβλέπεται ρητά στην Οδηγία. 

Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις οι οποίες 

προσδιορίζουν λεπτομερέστερα τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα πιστωτικά 

ιδρύματα σχετικά με την παροχή πληροφοριών μετά τη διασυνοριακή μεταφορά 

πίστωσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να χορηγήσουν 
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υποχρεωτικά τις πληροφορίες αυτές εντός προθεσμίας ενός μηνός. Η διάταξη αυτή 

παρέχει μεγαλύτερη προστασία στον καταναλωτή από εκείνη της Οδηγίας. 

Τέλος, η Ελβετία αποτελεί από μόνη της ξεχωριστή περίπτωση δεδομένου του 

γεγονότος ότι δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στη ζώνη του ευρώ και  παρά 

το γεγονός ότι ανήκει στις χώρες της ΕΖΕΣ, ήταν η μόνη η οποία δεν αποδέχτηκε την 

υιοθέτηση της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των αγαθών, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. 

Επομένως, η Οδηγία 97/5/ΕΚ δεν ενσωματώθηκε στο εθνικό της δίκαιο. 

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τις πληρωμές βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 

εθνικούς κανόνες, οι οποίοι οδηγούν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Αυτό αποβαίνει σε βάρος της ανάπτυξης υποδομών πληρωμών σε όλη την Ε.Ε. από 

τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Η κοινοτική νομοθεσία μέσω της 

προαναφερόμενης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών εφαρμόζεται κατά κύριο 

λόγο στις διασυνοριακές πληρωμές (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων όπως στη 

Γερμανία). Επειδή ήταν γενικά παραδεκτό ότι η εσωτερική αγορά πληρωμών σε ευρώ 

πρέπει να θεωρείται εγχώρια αγορά πληρωμών και με στόχο τη συνεχή βελτίωση των 

παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών για τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, η Ε.Ε. θέσπισε τον Κανονισμό (ΕΚ) 2560/19.12.2001 σχετικά με τον 

τομέα των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών στις διασυνοριακές πληρωμές σε 

ευρώ. Ο παραπάνω Κανονισμός συμπληρώνει την Οδηγία 97/5/ΕΚ έχοντας ως στόχο 

την εξομοίωση του τραπεζικού κόστους των διασυνοριακών πληρωμών σε ευρώ σε 

σχέση με εκείνες που διενεργούνται στο εσωτερικό των κρατών μελών, 

δημιουργώντας ευνοϊκή συνέπεια για τον κοινοτικό χώρο της πλήρους 

απελευθέρωσης των κεφαλαίων και την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού 

νομίσματος.  
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Όμως οι σύγχρονες οικονομίες  βασίζονται στον καταμερισμό της εργασίας και 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη αποτελεσματικών αγορών υπηρεσιών πληρωμών. 

Τα συστήματα και τα μέσα πληρωμών περιβάλλουν την πραγματική οικονομία και 

οι πληρωμές επιτρέπουν την ικανοποίηση απαιτήσεων και την τήρηση 

υποχρεώσεων, την πραγματοποίηση αγορών αγαθών και υπηρεσιών και την 

υλοποίηση αμέτρητων μεμονωμένων αποφάσεων για αποταμίευση και επένδυση, ή 

ακόμα και την απλή αποστολή χρημάτων. 

Λόγω της απρόσκοπτης εκτέλεσης ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού καθημερινών 

συναλλαγών , το ευρύ κοινό τείνει να υποεκτιμά την οικονομική λειτουργία των 

πληρωμών και την προστιθέμενη αξία που αυτές δημιουργούν αδιάλειπτα. Η ύπαρξη 

υγιών συστημάτων πληρωμών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ενισχύει την 

εμπιστοσύνη στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για αυτό το 

σκοπό κρίθηκε απαραίτητη η εξέταση του TARGET, του συστήματος των κεντρικών 

τραπεζών για τις πληρωμές μεγάλης αξίας, το οποίο υιοθετήθηκε από την 1η 

Ιανουαρίου 1999 και αντικαταστάθηκε από το περισσότερο εκσυγχρονισμένο 

σύστημα πληρωμών TARGΕΤ2, που άρχισε να λειτουργεί στις 19.11.2007.  Το 

σύστημα αυτό αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

όσον αφορά το ευρώ και το μέσο εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του 

Ευρωσυστήματος, η οποία οδήγησε προς την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής 

χρηματοπιστωτικής αγοράς. 

Τέλος πραγματοποιήθηκε εξέταση και ανάλυση του τελευταίου και πλέον πρόσφατου 

μεγάλου βήματος προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών  

SEPA (SINGLE EURO PAYMENTS AREA), ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά το 

μέλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ευρωζώνη και κατά συνέπεια και των 

εμβασμάτων. Μέσω αυτού του χώρου θα επιτρέπεται στους πελάτες να διενεργούν 
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πληρωμές σε ευρώ χωρίς μετρητά προς κάθε δικαιούχο εντός της ζώνης του ευρώ, 

χρησιμοποιώντας ένα μόνο τραπεζικό λογαριασμό και μια ενιαία δέσμη μέσων 

πληρωμών. Είναι η εφαρμογή στις πληρωμές της αρχής της κατάργησης των 

συνόρων. Η κατευθυντήρια ιδέα είναι να θεωρούνται ως εγχώριες οι πράξεις οι 

οποίες, παρότι διασυνοριακές, πραγματοποιούνται σε ένα μόνο νόμισμα, το ευρώ. 

Πρέπει συνεπώς να αναζητηθούν μέσα ώστε, προοδευτικά, οι διασυνοριακές πράξεις 

να διενεργούνται με το ίδιο κόστος και τις ίδιες προθεσμίες όπως οι εγχώριες πράξεις. 

Η αρχή ενός ενιαίου χώρου πληρωμών πρέπει να καθιερωθεί για τη ζώνη του ευρώ 

και να ολοκληρωθεί η μετάβαση από τους εθνικούς χώρους πληρωμών σε έναν 

εσωτερικό χώρο ευρώ.  

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι οι διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων έχουν 

ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Η αποδοχή και 

χρήση τους αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, μεγαλύτερους από το ρυθμό ανάπτυξης 

της ίδιας της τεχνολογίας και αίρονται τα εμπόδια που αφορούν την ελεύθερη 

κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων μεταξύ των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, η χρήση δεν έχει φτάσει 

ακόμη στα επίπεδα που μπορεί να κατακτήσει καθώς όπως είδαμε πιο πάνω αρκετά 

κράτη ακόμη δεν έχουν καταργήσει όλα τα εμπόδια και περιορισμούς που αφορούν 

τις διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων.  

Οι τράπεζες έχουν να παίξουν έναν απόλυτα καταλυτικό ρόλο σ’ αυτή την εξέλιξη. 

Υιοθετώντας μοντέρνες πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών και σύγχρονες 

τεχνολογίες, καθώς και με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας, θα 

μπορέσουν να κρατήσουν την αγορά των πληρωμών, αλλά και να αυξήσουν το 

μέγεθός της, εξασφαλίζοντας ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη τόσο για τις ίδιες, όσο και 

για τους πελάτες τους. 
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Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω την προσωπική μου άποψη σχετικά με όλες τις 

σημαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν με την προετοιμασία του νέου 

νομοθετικού πλαισίου, μέσω της κοινοτικής Οδηγίας και του κανονισμού, με τη 

βοήθεια σύγχρονων συστημάτων πληρωμών και με την προσπάθεια επίτευξης ενός 

πραγματικά ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ, πιστεύοντας ότι θα 

καρποφορήσουν και θα οδηγήσουν στον τελικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μόνον εάν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετάσχουν ενεργά στο εγχείρημα αυτό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
1)Η ΟΔΗΓΙΑ 97/5/ΕΚ 
 
ΟΔΗΓΙΑ 97/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης 
Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 
Έχοντας υπόψη: 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, 
την πρόταση της Επιτροπής (1), 
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), 
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος, 
Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (3), αφού έλαβαν υπόψη το κοινό 
σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 22 Νοεμβρίου 1996, 
Εκτιμώντας: 
1)ότι ο όγκος των διασυνοριακών πληρωμών αυξάνεται, καθώς η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
και η πρόοδος προς την πλήρη οικονομική και νομισματική ένωση οδηγεί στην αύξηση των 
συναλλαγών και της κυκλοφορίας των προσώπων εντός της Κοινότητας  ότι, λόγω του όγκου και της 
αξίας τους, οι διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων αντιπροσωπεύουν ουσιαστικό τμήμα των εν λόγω 
διασυνοριακών πληρωμών  
2) ότι έχει ζωτική σημασία για τα άτομα και τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρομεσαίες, να μπορούν 
να πραγματοποιούν ταχείες, αξιόπιστες και μη δαπανηρές μεταφορές πιστώσεων ανά την Κοινότητα  
ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα συστήματα διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων  
3), η αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά των μεταφορών πιστώσεων θα οδηγήσει σε βελτίωση των 
υπηρεσιών και μείωση των τιμών  
4)ότι η παρούσα οδηγία σκοπεύει να συνεχίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, ιδίως δε ως προς την ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων, 
ενόψει της υλοποίησης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης  ότι οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται στις μεταφορές πιστώσεων που πραγματοποιούνται στα νομίσματα 
των κρατών μελών και σε Ecu  
5) ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 1993 (5), ζήτησε να 
εκπονηθεί οδηγία του Συμβουλίου η οποία να καθορίζει κανόνες διαφάνειας και ποιότητας περί την 
εκτέλεση των διασυνοριακών πληρωμών  
6) ότι τα θέματα που καλύπτει η παρούσα οδηγία πρέπει να ρυθμιστούν χωριστά από τα θέματα 
συστημικού χαρακτήρα που εξετάζονται ακόμα στην Επιτροπή  ότι μπορεί να αποδειχθεί αναγκαία η 
υποβολή νέας πρότασης με αντικείμενο αυτά τα συστημικά θέματα, ιδίως το πρόβλημα της 
ολοκλήρωσης των πληρωμών (settlement finality)  
7) ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η βελτίωση των υπηρεσιών διασυνοριακών μεταφορών 
πιστώσεων, ούτως ώστε να βοηθηθεί ο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ) να ολοκληρώσει το 
έργο του για την προώθηση της αποτελεσματικότητας των διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων, 
ενόψει της προετοιμασίας της τρίτης φάσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης  
8) ότι, προς εκπλήρωση των στόχων που διαλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη (2), η παρούσα 
οδηγία προσιδιάζει να εφαρμόζεται σε μεταφορές πιστώσεων που είναι κάτω των 50 000 Ecu  
9) ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 Β τρίτο εδάφιο της συνθήκης και προς εξασφάλιση διαφάνειας, η 
παρούσα οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση επαρκούς 
επιπέδου πληροφόρησης των πελατών, τόσο πριν όσο και μετά την εκτέλεση της διασυνοριακής 
μεταφοράς πιστώσεως  ότι οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν τη μνεία των διαδικασιών έγερσης 
αξίωσης και προσφυγής, οι οποίες 
προσφέρονται στους πελάτες, καθώς και των λεπτομερειών της πρόσβασης στις διαδικασίες αυτές 7 
10)ότι η παρούσα οδηγία καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση, ιδίως από άποψη 
ποιότητας, με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες 
διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων,συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης εκτέλεσης της 
διασυνοριακής μεταφοράς πίστωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη  ότι η παρούσα οδηγία 
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πληροί τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τις αρχές που περιέχονται στη σύσταση 90/109/ΕΟΚ της 
Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 1990, σχετικά με τη διαφάνεια των τραπεζικών όρων που 
εφαρμόζονται στις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές  
12) ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότες  
13) ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να συμβάλει στη σύντμηση της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει 
να εκτελούνται οι διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων και να ενθαρρύνει τα ιδρύματα που ήδη τις 
εκτελούν ταχύτατα, να διατηρήσουν αυτή την πρακτική  
14) ότι, στην έκθεση που θα υποβάλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
εντός προθεσμίας δύο ετών μετά τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εξετάσει 
όλως ιδιαιτέρως το θέμα της τηρητέας προθεσμίας, εάν δεν έχει συμφωνηθεί προθεσμία μεταξύ του 
εντολέα και του ιδρύματός του, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τις συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος  
15) ότι τα ιδρύματα θα πρέπει να έχουν υποχρέωση αποκατάστασης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης 
της μεταφοράς πίστωσης  ότι αυτή η υποχρέωση αποκατάστασης θα μπορούσε να δημιουργήσει 
ευθύνη για το ίδρυμα η οποία, αν δεν περιορισθεί, υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσει την ικανότητα του 
ιδρύματος να πληροί τις προϋποθέσεις φερεγγυότητας ότι, ως εκ τούτου, η υποχρέωση αποκατάστασης 
προσιδιάζει να εφαρμόζεται μέχρι του ποσού των 12 500 Ecu  
16) ότι το άρθρο 8 δεν θίγει τις γενικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, βάσει των οποίων ένα ίδρυμα 
ευθύνεται έναντι του εντολέα, εάν δεν ολοκληρωθεί μια διασυνοριακή μεταφορά πίστωσης λόγω 
λάθους του εν λόγω ιδρύματος  
17) ότι είναι αναγκαίο να επισημανθούν, μεταξύ των περιστάσεων τις οποίες είναι δυνατόν να 
αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα που συμμετέχουν στην εκτέλεση διασυνοριακής μεταφοράς πίστωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων που έχουν σχέση με αφερεγγυότητα, οι περιστάσεις 
ανωτέρας βίας, και ότι, προς τούτο, προσιδιάζει να χρησιμοποιείται ο ορισμός της ανωτέρας βίας που 
παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις  
18) ότι πρέπει να υπάρχουν, στο επίπεδο των κρατών μελών, πρόσφορες και επαρκείς διαδικασίες 
έγερσης αξίωσης και προσφυγής για την επίλυση των τυχόν διαφορών μεταξύ πελατών και ιδρυμάτων, 
χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διαδικασίες ανάλογα με την περίπτωση, 
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 
ΤΜΗΜΑ Ι 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής 
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται επί των διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων που 
διεξάγονται στα νομίσματα των κρατών μελών και σε Ecu και δεν υπερβαίνουν το ισοδύναμο ποσό 
των 50 000 Ecu, τις οποίες εντέλλονται πρόσωπα μη αναφερόμενα στο άρθρο 2 στοιχεία α), β) και γ), 
και οι οποίες εκτελούνται από πιστωτικά και άλλα ιδρύματα. 
Άρθρο 2 
Ορισμοί 
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 
α) «πιστωτικό ίδρυμα»: ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ (9), καθώς και το 
ευρισκόμενο στην Κοινότητα υποκατάστημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 Τρίτη περίπτωση της εν λόγω 
οδηγίας,πιστωτικού ιδρύματος έχοντος την εταιρική του έδρα εκτός της Κοινότητας, το οποίο, στο 
πλαίσιο των  δραστηριοτήτων του, εκτελεί διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων  
β) «άλλο ίδρυμα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα αλλά, στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, εκτελεί διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων  
γ) «χρηματοπιστωτικό ίδρυμα»: ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ.3604/93 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1993, για τον προσδιορισμό των εννοιών 
που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της απαγόρευσης της προνομιακής πρόσβασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 104 Α της συνθήκης  
δ) «ίδρυμα»: πιστωτικό ή άλλο ίδρυμα. Για τους σκοπούς των άρθρων 6, 7, και 8, τα υποκαταστήματα 
ενός και του αυτού πιστωτικού ιδρύματος, τα οποία ευρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη και 
συμμετέχουν στην εκτέλεση διασυνοριακής μεταφοράς πίστωσης, λογίζονται ως χωριστά ιδρύματα 7 
ε) «ενδιάμεσο ίδρυμα»: ίδρυμα διάφορο του ιδρύματος του εντολέως ή του δικαιούχου το οποίο 
συμμετέχει στην εκτέλεση διασυνοριακής μεταφοράς πίστωσης  
στ) «διασυνοριακή μεταφορά πίστωσης»: πράξη πραγματοποιούμενη με πρωτοβουλία του εντολέα 
μέσω ιδρύματος ή υποκαταστήματος ιδρύματος, ευρισκόμενου σε κράτος μέλος, με σκοπό να τεθεί 
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στη διάθεση του δικαιούχου χρηματικό ποσό σε ένα ίδρυμα ή υποκατάστημα ιδρύματος, ευρισκόμενο 
σε άλλο κράτος μέλος. Ο εντολέας και ο δικαιούχος είναι δυνατόν να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο  
ζ) «εντολή διασυνοριακής μεταφοράς πίστωσης»: η άνευ όρων εντολή εκτελέσεως διασυνοριακής 
μεταφοράς πιστώσεως, που εκδίδεται απ’ ευθείας, υπό οιαδήποτε μορφή, από έναν εντολέα προς ένα 
ίδρυμα  
η) «εντολέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντέλλεται την εκτέλεση διασυνοριακής μεταφοράς 
πίστωσης υπέρ ενός δικαιούχου  
θ) «δικαιούχος»: ο τελικός αποδέκτης μιας διασυνοριακής πίστωσης, το αντιστοιχούν ποσό της οποίας 
τίθεται στη διάθεσή του σε ένα λογαριασμό, στον οποίο έχει δικαίωμα  
ι) «πελάτης»: ο εντολέας ή ο δικαιούχος, ανάλογα με την περίπτωση  
ια) «επιτόκιο αναφοράς»: επιτόκιο που αντιστοιχεί σε αποζημίωση και καθορίζεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου ευρίσκεται το ίδρυμα που πρέπει να καταβάλει την 
αποζημίωση στον πελάτη 
ιβ) «ημερομηνία αποδοχής»: η ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις οι 
απαιτούμενες από ένα ίδρυμα για την εκτέλεση εντολής διασυνοριακής μεταφοράς πίστωσης, και οι 
οποίες έχουν σχέση με την ύπαρξη επαρκούς αντικρίσματος και με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για την εκτέλεση της εντολής αυτής. 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 3 
Πληροφορίες που παρέχονται εκ των υστέρων σχετικά με τους όρους των διασυνοριακών μεταφορών 
πιστώσεων 
Τα ιδρύματα θέτουν στη διάθεση των πελατών τους και των δυνητικών πελατών τους, εγγράφως, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ηλεκτρονικών μέσων, και υπό μορφή ευχερώς 
κατανοητή, τις πληροφορίες σχετικά με τους όρους των διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων. Οι 
πληροφορίες αυτές περιέχουν οπωσδήποτε: 
ένδειξη της προθεσμίας που απαιτείται ώστε, εις εκτέλεση εντολής διασυνοριακής μεταφοράς 
πιστώσεως που 
δίδεται προς το ίδρυμα, να πιστωθεί το ποσό στο λογαριασμό του ιδρύματος του δικαιούχου. 
Αναφέρεται 
σαφώς πότε αρχίζει η προθεσμία. 
- ένδειξη της προθεσμίας που απαιτείται ώστε, σε περίπτωση άφιξης διασυνοριακής μεταφοράς 
πίστωσης, να πιστωθεί το ποσό στο λογαριασμό του δικαιούχου μετά την πίστωσή του στο λογαριασμό 
του ιδρύματος, 
- τον τρόπο υπολογισμού των κάθε είδους προμηθειών και εξόδων που πρέπει να καταβάλλει ο 
πελάτης στο ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ποσοστών επιβάρυνσης, 
- την τυχόν υπάρχουσα ημερομηνία αξίας-έναρξης τοκοφορίας, την οποία εφαρμόζει το ίδρυμα, 
- ένδειξη των διαδικασιών έγερσης αξίωσης και προσφυγής οι οποίες είναι στη διάθεση των πελατών 
καθώς και του τρόπου πρόσβασης των πελατών σ’ αυτές,  
ένδειξη των χρησιμοποιούμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς. 
Άρθρο 4 
Πληροφορίες παρεχόμενες μετά τη διασυνοριακή μεταφορά πίστωσης 
Τα ιδρύματα παρέχουν στους πελάτες τους μετά την εκτέλεση ή την άφιξη διασυνοριακής μεταφοράς 
πίστωσης, εκτός αν υπάρχει ρητή παραίτηση του πελάτη, σαφείς πληροφορίες εγγράφως, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ηλεκτρονικών μέσων, και υπό μορφή ευχερώς 
κατανοητή. Οι πληροφορίες αυτές παρέχουν οπωσδήποτε: 
- στοιχεία που θα επιτρέπουν στον πελάτη να εξακριβώσει τη διασυνοριακή μεταφορά πιστώσεως, 
- το αρχικό ποσό της διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως, 
- το ποσό των κάθε είδους εξόδων και προμηθειών που βαρύνουν τον πελάτη, 
- την τυχόν υπάρχουσα ημερομηνία αξίας-έναρξης τοκοφορίας, την οποία εφαρμόζει το ίδρυμα. 
Εάν ο εντολέας διευκρίνισε ότι τα έξοδα της διασυνοριακής μεταφοράς πίστωσης θα πρέπει να φέρει, 
εν όλω ή εν μέρει, ο δικαιούχος, το ίδρυμα του τελευταίου οφείλει να τον ενημερώσει. 
Σε περίπτωση μετατροπής νομίσματος, το ίδρυμα που την πραγματοποίησε ενημερώνει τον πελάτη του 
για τη χρησιμοποιηθείσα συναλλαγματική ισοτιμία. 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 5 
Ανάληψη ειδικών υποχρεώσεων από το ίδρυμα 
Το ίδρυμα υποχρεούται, εφόσον το ζητήσει ο πελάτης σε σχέση με διασυνοριακή μεταφορά πιστώσεως 
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επακριβώς περιγραφόμενη, να δεσμευθεί ως προς την προθεσμία εκτέλεσης αυτής της μεταφοράς 
πιστώσεως και ως προς τις προμήθειες και τα έξοδα που απορρέουν απ’ αυτήν, εξαιρέσει των όσων 
έχουν σχέση με την εφαρμοστέα συναλλαγματική ισοτιμία, εκτός εάν το προαναφερθέν ίδρυμα δεν 
επιθυμεί συναλλαγή με τον πελάτη. 
Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις σχετικά με τις προθεσμίες 
Το ίδρυμα του εντολέα υποχρεούται να εκτελέσει τη διασυνοριακή μεταφορά πιστώσεως εντός της 
προθεσμίας που έχει συμφωνήσει με τον εντολέα. 
Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνηθείσας προθεσμίας ή, ελλείψει συμφωνηθείσας προθεσμίας, 
εάν, έως το τέλος της πέμπτης εργάσιμης για τις τράπεζες ημέρας μετά την ημερομηνία αποδοχής της 
εντολής διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως, το ποσό δεν έχει πιστωθεί στο λογαριασμό του 
ιδρύματος του δικαιούχου, ο εντολέας αποζημιώνεται από ίδρυμά του. 
Η αποζημίωση συνίσταται στην καταβολή τόκου που υπολογίζεται επί του ποσού της διασυνοριακής 
μεταφοράς πιστώσεως με εφαρμογή του επιτοκίου αναφοράς για την περίοδο μεταξύ: 
της λήξης της συμφωνηθείσας προθεσμίας ή, ελλείψει συμφωνηθείσας προθεσμίας, του τέλους της 
πέμπτης εργάσιμης για τις τράπεζες ημέρας μετά την ημερομηνία αποδοχής της εντολής 
διασυνοριακής μεταφοράς πίστωσης, αφενός, και της ημερομηνίας κατά την οποία το ποσό πιστώνεται 
στο λογαριασμό του ιδρύματος του δικαιούχου, αφετέρου. 
Ομοίως, εάν η μη εκτέλεση της διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως εντός της συμφωνηθείσας 
προθεσμίας ή, ελλείψει συμφωνηθείσας συμφωνίας, πριν από το τέλος της πέμπτης εργάσιμης ημέρας 
μετά την ημερομηνία αποδοχής της εντολής διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως, οφείλεται σε 
ενδιάμεσο ίδρυμα, τότε το ενδιάμεσο ίδρυμα έχει υποχρέωση αποζημίωσης του ιδρύματος του 
εντολέα. 
2. Το ίδρυμα του δικαιούχου υποχρεούται να θέσει το ποσό της διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως 
στη διάθεση του δικαιούχου εντός της προθεσμίας που έχει συμφωνήσει μ’ αυτόν. 
Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνηθείσας προθεσμίας ή, ελλείψει συμφωνηθείσας προθεσμίας, 
όταν στο τέλος της πρώτης εργάσιμης για τις τράπεζες ημέρας μετά την ημερομηνία κατά την οποία το 
ποσό πιστώθηκε στο λογαριασμό του ιδρύματος του δικαιούχου, το ποσό δεν έχει πιστωθεί στο 
λογαριασμό του δικαιούχου, το ίδρυμα του δικαιούχου τον αποζημιώνει. 
Η αποζημίωση συνίσταται στην καταβολή τόκου που υπολογίζεται επί του ποσού της διασυνοριακής 
μεταφοράς πιστώσεως, βάσει του επιτοκίου αναφοράς, για την περίοδο μεταξύ: 
της λήξης της συμφωνηθείσας προθεσμίας ή, ελλείψει συμφωνηθείσας προθεσμίας, του τέλους της 
πέμπτης εργάσιμης για τις τράπεζες ημέρας μετά την ημερομηνία κατά την οποία το ποσό πιστώθηκε 
στο λογαριασμό του δικαιούχου, αφενός, και 
- της ημερομηνίας κατά την οποία το ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του δικαιούχου, αφετέρου. 
3. Δεν οφείλεται αποζημίωση κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 εάν το ίδρυμα του εντολέα ή, 
αντιστοίχως, το ίδρυμα του δικαιούχου, αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στον εντολέα ή, 
αντιστοίχως, στο δικαιούχο. 
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 ουδόλως θίγουν τα λοιπά δικαιώματα των πελατών και των ιδρυμάτων που 
έλαβαν μέρος στην εκτέλεση της εντολής διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως. 
Άρθρο 7 
Υποχρέωση εκτέλεσης τη διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως σύμφωνα με τις οδηγίες 
Το ίδρυμα του εντολέα, κάθε ενδιάμεσο ίδρυμα και το ίδρυμα του δικαιούχου, με την ημερομηνία 
αποδοχής της εντολής διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως, υποχρεούνται να την εκτελέσουν για 
ολόκληρο το ποσό της, εκτός εάν ο εντολέας ορίσει ότι τα έξοδα της διασυνοριακής μεταφοράς 
πιστώσεως βαρύνουν, εν όλω ή εν μέρει, το δικαιούχο. 
Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει τη δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος του δικαιούχου και του 
καταλογίσει τα έξοδα διαχείρισης του λογαριασμού του, σύμφωνα με τους κανόνες και τις πρακτικές 
που τυγχάνουν εφαρμογής. Δεν επιτρέπεται όμως στο ίδρυμα να χρησιμοποιεί τον εν λόγω 
καταλογισμό εξόδων για να παρακάμπτει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει το εν λόγω εδάφιο. 
2. Υπό την επιφύλαξη κάθε άλλης δυνατής αξίωσης, όταν το ίδρυμα του εντολέα ή ένα ενδιάμεσο 
ίδρυμα προβαίνει σε μείωση του ποσού της διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως κατά παράβαση της 
παραγράφου 1, 
το ίδρυμα του εντολέα υποχρεούται, εφόσον το ζητήσει ο εντολέας, να καταβάλει, στο ακέραιο και με 
δικές τους δαπάνες, το παρακρατηθέν ποσό στον δικαιούχο, εκτός εάν ο εντολέας ζητήσει να πιστωθεί 
αυτός με το εν λόγω ποσό. 
Εάν ενδιάμεσο ίδρυμα προβαίνει σε μείωση του ποσού κατά παράβαση της παραγράφου 1, 
υποχρεούται να καταβάλει το παρακρατηθέν ποσό, στο ακέραιο και με δικές του δαπάνες, στο ίδρυμα 
του εντολέα ή, εάν το ίδρυμα του εντολέα το ζητήσει, στο δικαιούχο της διασυνοριακής μεταφοράς 
πιστώσεως. 



 116

3. Όταν η αθέτηση της υποχρέωσης εκτέλεσης της εντολής διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εντολέα, οφείλεται στο ίδρυμα του δικαιούχου, και υπό την επιφύλαξη 
κάθε άλλης δυνατής αξίωσης, το ίδρυμα του δικαιούχου να του επιστρέψει, με δικές του δαπάνες, κάθε 
ποσό αδικαιολογήτως 
παρακρατηθέν. 
Άρθρο 8 
Υποχρέωση των ιδρυμάτων προς αποκατάσταση σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της μεταφοράς 
πιστώσεως 
Εάν, κατόπιν εντολής διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως, που έχει γίνει αποδεκτή από το ίδρυμα 
του εντολέα, το αντιστοιχούν ποσό δεν πιστωθεί στο λογαριασμό του ιδρύματος του δικαιούχου, και 
υπό την επιφύλαξη κάθε άλλης δυνατής αξίωσης, το ίδρυμα του εντολέα υποχρεούται να το πιστώσει 
με το ποσό της διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως, με ανώτατο όριο τα 12 500 Ecu, προσαυξημένο: 
-με τον τόκο του ποσού της διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως, υπολογιζόμενο με το επιτόκιο 
αναφοράς, για την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας της εντολής της διασυνοριακής μεταφοράς 
πιστώσεως και της ημερομηνίας της πιστώσεως, και με το ποσό των εξόδων της διασυνοριακής 
μεταφοράς πιστώσεως τα οποία έχει καταβάλει ο εντολέας. 
Τα ποσά αυτά τίθενται στη διάθεση του εντολέα εντός προθεσμίας 14 εργάσιμων για τις τράπεζες 
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε την αίτηση του ο εντολέας, εκτός αν εν των 
μεταξύ πιστώθηκε ο λογαριασμός του ιδρύματος του δικαιούχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην 
εντολή της διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως. 
Η αίτηση αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί πριν λήξει η προθεσμία εκτέλεσης της διασυνοριακής 
μεταφοράς πιστώσεως η συμφωνηθείσα μεταξύ του ιδρύματος του εντολέα και του εντολέα, ή ελλείψει 
συμφωνηθείσας προθεσμίας, η προθεσμία του άρθρου 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. 
Ομοίως, κάθε ενδιάμεσο ίδρυμα το οποίο έχει αποδεχθεί την εντολή διασυνοριακής μεταφοράς 
πιστώσεως, υποχρεούται να αποδώσει, ιδία δαπάνη, το ποσό της εν λόγω μεταφοράς πιστώσεως, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων και τόκων, στο ίδρυμα το οποίο του έδωσε εντολή να την 
εκτελέσει. Εάν η διασυνοριακή μεταφορά πιστώσεως δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω λάθους ή 
παραλείψεως στις οδηγίες του τελευταίου αυτού ιδρύματος, τότε το ενδιάμεσο ίδρυμα πρέπει 
προσπαθήσει, στο μέτρο του δυνατού, να αποδώσει το ποσό της διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως. 
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εάν η διασυνοριακή μεταφορά πιστώσεως δεν 
ολοκληρωθεί λόγω της μη εκτέλεσής της εκ μέρους ενδιάμεσου ιδρύματος επιλεγέντος από το ίδρυμα 
του δικαιούχου, το τελευταίο αυτό ίδρυμα υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του δικαιούχου το ποσό 
μέχρι 12 500 Ecu. 
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εάν η διασυνοριακή μεταφορά πιστώσεως δεν 
ολοκληρωθεί λόγω λάθους ή παραλείψεως στις οδηγίες του εντολέα προς το ίδρυμά του ή λόγω μη 
εκτέλεσης της εντολής της διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως από ενδιάμεσο ίδρυμα ρητώς 
επιλεγέν από τον εντολέα, το ίδρυμα του εντολέα και τα άλλα ιδρύματα που μεσολάβησαν πρέπει να 
προσπαθήσουν, κατά το δυνατόν, ώστε να αποδώσουν το ποσό της μεταφοράς πιστώσεως. 
Όταν το ίδρυμα του εντολέα ανακτήσει το ποσό, υποχρεούται να το πιστώσει στον εντολέα. Τα 
ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του ιδρύματος του εντολέα, δεν υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή 
να επιστρέψουν τα έξοδα και να καταβάλουν τους ληξιπρόθεσμους τόκους και μπορούν να 
παρακρατήσουν τα έξοδα ανάκτησης εφόσον αυτά προσδιορίζονται. 
Άρθρο 9 
Ανωτέρα βία 
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ, τα ιδρύματα που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση εντολής διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεως ελευθερώνονται από τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, στο βαθμό που μπορούν να επικαλεστούν λόγους 
ανωτέρας βίας, δηλαδή σε περιστάσεις που είναι ξένες προς τη βούληση εκείνου που τις επικαλείται, 
ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν όσο 
επιμέλεια και αν είχε καταβληθεί, σχετικούς προς τις διατάξεις της. 
Άρθρο 10 
Επίλυση των διαφορών 
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχουν πρόσφορες και επαρκείς διαδικασίες έγερσης αξίωσης 
και προσφυγής για την επίλυση των τυχόν διαφορών μεταξύ του εντολέα και του ιδρύματός του ή 
μεταξύ του δικαιούχου και του ιδρύματός του, χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες διαδικασίες, ανάλογα 
με την περίπτωση. 
ΤΜΗΜΑ IV 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 11 
Θέση σε εφαρμογή 
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Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 14 Αυγούστου 1999. Ενημερώνουν 
αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις 
για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών νομοθετικών, κανονιστικών 
ή διοικητικών διατάξεων τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 
Άρθρο 12 
Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
Το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από προτάσεις για την αναθεώρησή της. 
Η έκθεση αυτή πρέπει, βάσει της κατάστασης που υφίσταται σε κάθε κράτος μέλος και των 
επελθουσών τεχνικών εξελίξεων, να πραγματεύεται όλως ιδιαιτέρως το ζήτημα της προθεσμίας την 
οποία προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 1. 
Άρθρο 13 
Έναρξη ισχύος 
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Άρθρο 14 
Αποδέκτες 
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 
Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 1997. 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
J. M. GIL-ROBLES 
Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
G. ZALM 
(1) ΕΕ αριθ. C 360 της 17. 12. 1994, σ. 13, και ΕΕ αριθ. C 199 της 3. 8. 1995, σ. 16. 
(2) ΕΕ αριθ. C 236 της 11. 9. 1995, σ. 1. 
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Μαΐου 1995 (ΕΕ αριθ. C 151 της 19. 6. 1995, σ. 
370), κοινή 
θέση του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 353 της 30. 12. 1995, σ. 52) και απόφαση 
του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 96 της 1. 4. 1996, σ. 74). Απόφαση 
του 
Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1996, και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης 
Ιανουαρίου 
1997. 
(4) ΕΕ αριθ. C 251 της 27. 9. 1995, σ. 3. 
(5) ΕΕ αριθ. C 72 της 15. 3. 1993, σ. 158. 
(6) ΕΕ αριθ. L 67 της 15. 3. 1990, σ. 39. 
(7) ΕΕ αριθ. L 166 της 28. 6. 1991, σ. 77. 
(8) ΕΕ αριθ. L 158 της 23. 6. 1990, σ. 59. 
(9) ΕΕ αριθ. L 322 της 17. 12. 1977, σ. 30 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
95/26/ΕΚ 
(ΕΕ αριθ. L 168 της 18. 7. 1995, σ. 7). 
(10) ΕΕ αριθ. L 332 της 31. 12. 1993, σ. 4. 
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν την επιθυμία των κρατών 
μελών να 
προσπαθήσουν να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι 
απαραίτητες 
προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως την 1η Ιανουαρίου 1999.__ 
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2) Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2560/2001 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της19ηςΔεκεμβρίου 2001 
σχετικά με τιςδιασυνοριακέςπληρωμέςσε ευρώ 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 
Έχοντας υπόψη: 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως 
το άρθρο 95 παράγραφος 1, 
την πρόταση της Επιτροπής (1), 
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), 
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3), 
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της 
συνθήκης (4), 
Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 
(1) Η οδηγία 97/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, 
για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων (5) αποσκοπούσε στη βελτίωση των υπηρεσιών 
διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων και ιδίως της αποτελεσματικότητάς τους. Επιδίωκε ιδίως να 
παράσχει στους καταναλωτές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πραγματοποιούν 
ταχέως, αξιόπιστα και με χαμηλό κόστος διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων από ένα τμήμα της 
Κοινότητας σε άλλο. Το κόστος αυτών των διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων και των 
διασυνοριακών πληρωμών παραμένει γενικά εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με τις εγχώριες πληρωμές. 
Από αποτελέσματα μελέτης που διεξήγαγε η Επιτροπή και την οποία διένειμε στις 20 Σεπτεμβρίου 
2001, προκύπτει ότι οι καταναλωτές δεν λαμβάνουν επαρκή, αν όχι καμία, πληροφόρηση όσον αφορά 
το κόστος των μεταφορών πίστωσης και ότι το μέσο κόστος των διασυνοριακών μεταφορών πίστωσης 
έχει ελάχιστα μεταβληθεί από το 1993, έτος διεξαγωγής παρεμφερούς μελέτης. 
(2) Τόσο η ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2000, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για τις πληρωμές μικρών ποσών στην εσωτερική αγορά, όσο και τα ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής και 
της 4ης Ιουλίου 2001, σχετικά με τα μέσα για τη στήριξη των οικονομικών φορέων κατά τη μετάβαση 
στο ευρώ, καθώς και οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Σεπτεμβρίου 1999 και του 
Σεπτεμβρίου 2000, για τη βελτίωση των υπηρεσιών διασυνοριακών πληρωμών, υπογραμμίζουν επίσης 
την επείγουσα ανάγκη επίτευξης προόδου στον τομέα αυτό. 
(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2001, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις προετοιμασίες για την τελική εισαγωγή των 
χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε ευρώ ανέφερε ότι η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει όλα 
τα μέσα που έχει στη διάθεσή της και να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι 
το κόστος των διασυνοριακών πράξεων θα προσεγγίσει το κόστος των εγχώριων πράξεων και ότι η 
ζώνη ευρώ θα αποκτήσει ως προς τούτο διαφάνεια και θα γίνει πραγματικότητα για τον ευρωπαίο 
πολίτη ως «εσωτερική ζώνη πληρωμών». 
(4) Σε σύγκριση με τον επιβεβαιωθέντα κατά την εισαγωγή του λογιστικού ευρώ στόχο να επιτευχθεί 
τιμολόγηση, αν όχι ταυτόσημη, τουλάχιστον παρόμοια για το ευρώ, ουδέν αξιοσημείωτο επετεύχθη ως 
προς τη μείωση του κόστους των διασυνοριακών πληρωμών έναντι του κόστους των 
εγχώριων πληρωμών. 
(5) Οόγκος των διασυνοριακών πληρωμών αυξάνεται σταθερά καθώς συνεχίζεται η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς. Σε αυτό το χώρο χωρίς σύνορα, η εισαγωγή του ευρώ διευκόλυνε ακόμα 
περισσότερο τις πληρωμές. 
(6) Η διατήρηση ενός υψηλότερου επιπέδου κόστους για τις διασυνοριακές πληρωμές από ό,τι για τις 
εγχώριες πληρωμές, αποτελεί τροχοπέδη στις διασυνοριακές συναλλαγές και επομένως εμπόδιο στην 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τούτο είναι επίσης ικανό να επηρεάσει την εμπιστοσύνη 
στη χρήση του ευρώ. Συνεπώς, για να διευκολυνθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέ- 
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πει να εξασφαλιστεί ότι το κόστος για διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ είναι το ίδιο με το κόστος για 
τις πληρωμές σε ευρώ στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, πράγμα που θα ενισχύσει επίσης την 
εμπιστοσύνη στο ευρώ. 
(7) Για τις διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωμής σε ευρώ, η αρχή της ισότητας του κόστους 
θα πρέπει να εφαρμόζεται, λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών προσαρμογής και του υψηλού 
φόρτου εργασίας για τα ιδρύματα λόγω της μετάβασης στο ευρώ, από την 1η Ιουλίου 2002. Για να 
καταστεί δυνατή η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών και προϋποθέσεων, θα πρέπει να υπάρξει 
μεταβατική περίοδος για τις διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης μέχρι την 1η Ιουλίου 2003. 
(8) Δεν ενδείκνυται να εφαρμοστεί υπό τις παρούσες συνθήκες η αρχή της ισότητας του κόστους στις 
επιταγές σε χαρτί στο βαθμό που από τη φύση τους δεν επιτρέπουν επεξεργασία τόσο αποτελεσματική 
όσο εκείνη των άλλων μέσων πληρωμής, ιδίως των ηλεκτρονικών πληρωμών. Αντίθετα, η αρχή της 
διαφάνειας του κόστους θα πρέπει να εφαρμόζεται και στις επιταγές. 
(1) ΕΕ C 270 E της 25.9.2001, σ. 270. 
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 10.12.2001· (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). 
(3) ΕΕ C 308 της 1.11.2001, σ. 17. 
(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2001 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα 
στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 7 Δεκεμβρίου 2001 (ΕΕ C 363 της 
19.12.2001, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13 Δεκεμβρίου 2001. 
(5) ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 25. 
L 344/14 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 28.12.2001 
(9) Για να δοθεί στον καταναλωτή η δυνατότητα να εκτιμά το κόστος μιας διασυνοριακής πληρωμής, 
πρέπει να του παρέχονται πληροφορίες για το επιβαλλόμενο κόστος και τις μεταβολές του. Το ίδιο 
ισχύει και στις περιπτώσεις στις οποίες στη διασυνοριακή πληρωμή σε ευρώ χρησιμοποιείται επίσης 
ένα νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ. 
(10) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη δυνατότητα των ιδρυμάτων να προβλέπουν γενικό τιμολόγιο το 
οποίο να καλύπτει διάφορες υπηρεσίες πληρωμής, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται διάκριση μεταξύ 
διασυνοριακών πληρωμών και εγχώριων πληρωμών. 
(11) Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν ορισμένες βελτιώσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εκτέλεση των διασυνοριακών πληρωμών από τα ιδρύματα που τις πραγματοποιούν. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να προωθηθεί η τυποποίηση, και ιδίως η χρησιμοποίηση των κωδικών IBAN (1) (διεθνής 
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού) και BIC (2) (κωδικός αναγνώρισης τραπέζης) που είναι αναγκαίοι 
για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των διασυνοριακών μεταφορών πίστωσης. Η ευρύτερη δυνατή 
χρήση αυτών των κωδικών έχει ουσιώδη σημασία. Τέλος, ορισμένες άλλες ρυθμίσεις που δημιουργούν 
πρόσθετο κόστος θα πρέπει να καταργηθούν προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα που βαρύνουν τους 
πελάτες για τις διασυνοριακές πληρωμές. 
(12) Για την ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των ιδρυμάτων που εκτελούν διασυνοριακές πληρωμές, 
θα πρέπει να απαλειφθούν σταδιακά οι υποχρεώσεις εθνικής συστηματικής 
γνωστοποίησης χάριν των στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών. 
(13) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση του παρόντος κανονισμού, θα ήταν σκόπιμο τα κράτη 
μέλη να μεριμνούν ώστε να υπάρχουν πρόσφορες και αποτελεσματικές διαδικασίες καταγγελίας και 
ένδικης προστασίας για τη διευθέτηση τυχόν διαφορών μεταξύ ενός εντολέα και του ιδρύματός του 
ή μεταξύ ενός δικαιούχου και του ιδρύματός του, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες διαδικασίες 
ανάλογα με την περίπτωση. 
(14) Η Επιτροπή είναι επιθυμητό να υποβάλει το αργότερο την 1η Ιουλίου 2004, έκθεση για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
(15) Θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που θα επιτρέπει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και στις διασυνοριακές πληρωμές που πραγματοποιούνται με το νόμισμα άλλου κράτους μέλους 
εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος το αποφασίσει, 
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι το κόστος για τις πληρωμές αυτές είναι ίδιο με το κόστος των πληρωμών σε ευρώ 
που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό κράτους μέλους. 
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ εντός της Κοινότητας μέχρι 
μέγιστου ποσού 50 000 ευρώ. 
Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τις διασυνοριακές πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 
ιδρυμάτων για δικό τους λογαριασμό. 
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Άρθρο 2 
Ορισμοί 
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί: 
α) ως «διασυνοριακές πληρωμές» νοούνται: 
i) οι «διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης», οι οποίες είναι πράξεις πραγματοποιούμενες με 
πρωτοβουλία του εντολέα μέσω ιδρύματος ή υποκαταστήματός του σε κράτος μέλος, με σκοπό να 
τεθεί στη διάθεση του δικαιούχου χρηματικό ποσό σε ένα ίδρυμα ή υποκατάστημά του ευρισκόμενο σε 
άλλο κράτος μέλος. Οεντολέας και ο δικαιούχος είναι δυνατόν να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, 
ii) οι «διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωμής», οι 
οποίες είναι: 
— οι διασυνοριακές μεταφορές χρηματικών ποσών με μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής, καθώς εκτός από 
εκείνες τις οποίες εντέλλονται και οι οποίες εκτελούνται από ιδρύματα, και 
— οι διασυνοριακές αναλήψεις μετρητών με μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής καθώς και η φόρτιση (και 
αποφόρτιση) μέσου ηλεκτρονικού χρήματος σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και σε αυτόματες 
ταμειολογιστικές μηχανές στα καταστήματα του εκδότη ή ενός ιδρύματος που έχει συμβατική 
υποχρέωση να αποδέχεται το μέσο πληρωμής, 
iii) οι «διασυνοριακές επιταγές», οι οποίες είναι οι επιταγές σε χαρτί που ορίζονται στη Σύμβαση της 
Γενεύης της 19ης Μαρτίου 1931, περί ενιαίων νομοθετικών κανόνων για τις επιταγές, οι οποίες 
εκδίδονται από ίδρυμα στο εσωτερικό της Κοινότητας και χρησιμοποιούνται για διασυνοριακές 
πληρωμές στο εσωτερικό της Κοινότητας· 
β) ως «μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής» νοείται ένα μέσο πληρωμής εξ αποστάσεως και ένα μέσο 
ηλεκτρονικού χρήματος που επιτρέπει στον κάτοχό του να πραγματοποιεί μία ή περισσότερες 
ηλεκτρονικές πληρωμές· 
γ) ως «μέσο πληρωμής με πρόσβαση εξ αποστάσεως» νοείται ένα μέσο που επιτρέπει στον κάτοχο 
λογαριασμού σε ίδρυμα να έχει πρόσβαση στα χρηματικά ποσά που υπάρχουν στον λογαριασμό αυτόν 
προκειμένου να πραγματοποιεί πληρωμές προς τρίτους. Αυτό απαιτεί συνήθως την χρήση προσωπικού 
κωδικού αριθμού αναγνώρισης ταυτότητας ή/και κάθε άλλη ανάλογη απόδειξης ταυτότητας. Τα μέσα 
πληρωμής με πρόσβαση εξ αποστάσεως περιλαμβάνουν ιδίως τις κάρτες πληρωμής (πιστωτικές ή 
χρεωστικές κάρτες ή κάρτες περιοδικής χρέωσηςή επαναφορτιζόμενες) καθώς και τις κάρτες για 
διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών μέσω τηλεφώνου ή με κατ’ οίκον εφαρμογές. Ο ορισμός αυτός 
δεν περιλαμβάνει τις διασυνοριακές 
μεταφορές πίστωσης· 
(1) Πρότυπο ISO αριθ. 13613. 
(2) Πρότυπο ISO αριθ 9362. 
28.12.2001 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 344/15 
δ) ως «μέσο ηλεκτρονικού χρήματος» νοείται ένα επαναφορτιζόμενο μέσο πληρωμής (κάρτα με 
αποθηκευμένη αξία ή μνήμη ηλεκτρονικού υπολογιστή), στο οποίο αποθηκεύονται ηλεκτρο- 
νικά μονάδες αξίας· 
ε) ως «ίδρυμα» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
εκτελεί διασυνοριακές πληρωμές· 
στ) ως «επιβαλλόμενα έξοδα» νοείται κάθε ποσόν που εισπράττεται από ίδρυμα και συνδέεται άμεσα 
με διασυνοριακή πληρωμή σε ευρώ. 
Άρθρο 3 
Κόστοςπου εφαρμόζεται στιςδιασυνοριακέςπράξειςηλεκ- 
τρονικήςπληρωμήςκαι στιςδιασυνοριακέςμεταφορές 
πίστωσης 
1. Από την 1η Ιουλίου 2002, τα έξοδα που επιβάλλει ίδρυμα για τις διασυνοριακές πράξεις 
ηλεκτρονικής πληρωμής σε ευρώ μέχρι μέγιστου ποσού 12 500 ευρώ είναι ίδια με τα έξοδα που 
επιβάλλει το ίδιο ίδρυμα για αντίστοιχες πληρωμές σε ευρώ στο εσωτερικό του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα αυτό. 
2. Από την 1η Ιουλίου 2003 το αργότερο, τα έξοδα που επιβάλλει ίδρυμα για τις διασυνοριακές 
μεταφορές πίστωσης σε ευρώ μέχρι μέγιστου ποσού 12 500 ευρώ είναι ίδια με τα έξοδα που επιβάλλει 
το ίδιο ίδρυμα για τις πληρωμές σε ευρώ με μεταφορά πίστωσης του ίδιου ποσού στο εσωτερικό του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα αυτό. 
3. Από την 1η Ιανουαρίου 2006, το ποσό των 12 500 ευρώ αυξάνεται σε 50 000 ευρώ. 
Άρθρο 4 
Διαφάνεια του κόστους 
1. Κάθε ίδρυμα παρέχει εκ των προτέρων στους πελάτες του, με άμεσα κατανοητή μορφή, γραπτώς, 
καθώς και κατά περίπτωση, βάσει των εθνικών κανόνων, με ηλεκτρονικά μέσα, πληροφορίες 
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σχετικά με τα έξοδα που επιβάλλει για διασυνοριακές πληρωμές και για πληρωμές στο εσωτερικό του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν να αναγράφεται στις επιταγές ειδοποίηση προς τους 
καταναλωτές για τα έξοδα που συνεπάγεται η διασυνοριακή χρήση επιταγών. 
2. Κάθε μεταβολή στα έξοδα γνωστοποιείται με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της. 
3. Εάν ένα ίδρυμα επιβάλλει έξοδα για την ανταλλαγή ξένων νομισμάτων σε ευρώ και αντίστροφα, 
παρέχει στους πελάτες του: 
α) εκ των προτέρων πληροφορίες για κάθε προμήθεια συναλλάγματος που προτίθεται να εισπράξει, 
και 
β) ειδικές πληροφορίες για τις διάφορες εισπραχθείσες προμήθειες συναλλάγματος. 
Άρθρο 5 
Μέτρα για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών μεταφορών 
πίστωσης 
1. Κάθε ίδρυμα γνωστοποιεί, ενδεχομένως, σε κάθε πελάτη του, μετά από αίτημά του, το διεθνή 
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του (IBAN) και τον κωδικό αναγνώρισης τράπεζας αυτού του 
ιδρύματος (BIC). 
2. Οπελάτης, κατ’ αίτηση του ιδρύματος που εκτελεί τη μεταφορά πίστωσης, γνωστοποιεί στο εν λόγω 
ίδρυμα τον αριθμό IBAN του δικαιούχου και τον κωδικό BIC του ιδρύματος του δικαιούχου. 
Αν ο πελάτης δεν γνωστοποιήσει τις ανωτέρω πληροφορίες, το ίδρυμα μπορεί να του επιβάλει 
πρόσθετα έξοδα. Στην περίπτωση αυτή το ίδρυμα οφείλει να παράσχει στην πελατεία του πληροφορίες 
για τα πρόσθετα έξοδα, σύμφωνα με το άρθρο 4. 
3. Aπό την 1η Ιουλίου 2003, κάθε ίδρυμα αναφέρει στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού κάθε πελάτη, 
ή σε παράρτημα αυτού, τον αριθμό IBAN του πελάτη και τον κωδικό BIC του ιδρύματος. 
4. Κάθε προμηθευτής που προτίθεται να τιμολογήσει αγαθά και υπηρεσίες διασυνοριακά στο 
εσωτερικό της Κοινότητας και αποδέχεται την πληρωμή με μεταφορά πίστωσης, γνωστοποιεί στους 
πελάτες του τον αριθμό του IBAN και τον κωδικό BIC του ιδρύματός του. 
Άρθρο 6 
Υποχρεώσειςτων κρατών μελών 
1. Τα κράτη μέλη καταργούν, από την 1η Ιουλίου 2002 το αργότερο, όλες τις εθνικές υποχρεώσεις 
γνωστοποίησης, για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών, όσον αφορά τις διασυνοριακές 
πληρωμές μέχρι μέγιστου ποσού 12 500 ευρώ.  
2. Τα κράτη μέλη καταργούν, από την 1η Ιουλίου 2002 το αργότερο, όλες τις εθνικές υποχρεώσεις 
όσον αφορά τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τα στοιχεία του 
δικαιούχου, οι οποίες εμποδίζουν την αυτοματοποίηση των πληρωμών. 
Άρθρο 7 
Τήρηση του παρόντοςκανονισμού 
Η τήρηση του παρόντος κανονισμού διασφαλίζεται με κυρώσεις αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. 
Άρθρο 8 
Ρήτρα αναθεώρησης 
Η Επιτροπή υποβάλλει, την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά: 
— την εξέλιξη των υποδομών στον τομέα των συστημάτων διασυνοριακών πληρωμών, 
— τη σκοπιμότητα βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πελάτες με την ενίσχυση των όρων 
ανταγωνισμού κατά την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής πληρωμής, 
L 344/16 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 28.12.2001 
— τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ως προς τα έξοδα σχετικά με τις 
πληρωμές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό κράτους μέλους. 
— τη σκοπιμότητα αύξησης του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 σε 50 000 ευρώ 
από την 1η Ιανουαρίου 2006, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες συνέπειες για τις επιχειρήσεις. 
Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις τροποποίησης. 
Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος 
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις διασυνοριακές πληρωμές που πραγματοποιούνται με 
νόμισμα άλλου κράτους μέλους εφόσον αυτό κοινοποιήσει στην Επιτροπή την απόφασή του να 
επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και στο νόμισμά του. Η κοινοποίηση δημοσιεύεται 
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στην Επίσημη Εφημερίδα από την Επιτροπή. Η επέκταση παράγει αποτελέσματα δεκατέσσερις ημέρες 
μετά την εν λόγω δημοσίευση. 
Οπαρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2001. 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Η Πρόεδρος 
N. FONTAINE 
Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
A. NEYTS−UYTTEBROECK__ 
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5.  http://ec.europa.eu/internal_market 
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm  
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/introducing_
euro_practical_aspects/l25007_el.htm 

http://www.bankofgreece.gr
http://eng.bankofgreece.gr/sepa
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments
http://www.centralbank.gov.cy
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=2822
http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/MillenniumGR/LeftMenu1_GR/Me
http://www.ecb.int
http://www.ecb.int/pub/pdf/.../singleeuropaymentsarea200412el.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2008el.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/sepa_brochure_2006el.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/sepa_brochure_2006el.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/introducing_
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http://ec.europa.eu/internal_market/payments/index_en.htm  
 
 
6. http://www.econ.uoa.gr/UA/files/604631682..pdf. 
 

 
7. www.europeanpaymentscouncil.org 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_vision_and_goals 
 

8. http://www.idec.gr/iier/new/3rd%20Panhellenic%20Conference/MAKRIS- 

9.www.google.gr Οικονομικό περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ, τεύχος Ιουνίου 2008 
http://62.1.43.74/6Mme/UplFiles/newsroom/arthra/Reg.%20_EC_%202560%202001-
EPILOGI.pdf 
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