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4 Αυγούστου 2005 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 105 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (η 

Συνθήκη) και το άρθρο 3.1 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών 

και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (το Καταστατικό), ένα από τα βασικά καθήκοντα του 

Ευρωσυστήµατος είναι να προωθεί την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών. Σύµφωνα µε 

το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Ευρωσύστηµα µπορεί να παρέχει διευκολύνσεις για την 

εξασφάλιση αποδοτικών και υγιών συστηµάτων εκκαθάρισης και πληρωµών. 

2. Συνεπώς, σύµφωνα µε τη Συνθήκη, οι επιµέρους εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του 

Ευρωσυστήµατος µπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις προς τα πιστωτικά ιδρύµατα όσον αφορά 

την επεξεργασία πληρωµών µικρής αξίας σε ευρώ, είτε συµµετέχοντας σε ιδιωτικά συστήµατα 

πληρωµών µικρής αξίας είτε ενεργώντας ως διαχειριστές των δικών τους συστηµάτων πληρωµών 

µικρής αξίας, προκειµένου να συµβάλλουν στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα των συστηµάτων 

πληρωµών στη ζώνη του ευρώ. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 

χώρα, µπορούν επίσης να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων στα 

συστήµατα πληρωµών. 

3. Το Ευρωσύστηµα υποστηρίζει σθεναρά τη δηµιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε 

Ευρώ (Single Euro Payment Area - SEPA). Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωσύστηµα αναγνωρίζει ότι ο 

ανταγωνισµός αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Εποµένως, 

προκειµένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού ή ο παραγκωνισµός πρωτοβουλιών 

εκ µέρους των αγορών, οι ΕθνΚΤ που παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών µικρής αξίας προς τα 

πιστωτικά ιδρύµατα λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις και το ανταγωνιστικό περιβάλλον 

της ενδιαφερόµενης αγοράς, συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης του κόστους.  

4. Οι ΕθνΚΤ του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών που δεν συµµετέχουν στο 

Ευρωσύστηµα έχουν προσυπογράψει την εν λόγω δήλωση πολιτικής. 


