
Η δεύτερη αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2 – Payment Services Directive 2) είναι 
ένα σύνολο αλλαγών που ρυθμίζουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές σε ολόκληρη την ΕΕ. Το PSD2 (η αναβάθμιση του PSD1) δημιουργήθηκε 
για να τονώσει τον ανταγωνισμό, να διευκολύνει την καινοτομία, να θέσει σε εφαρμογή νέους τύπους υπηρεσιών πληρωμών και να επε-
κτείνει την εμβέλεια της οδηγίας. Επίσης, το PSD2 αντιπροσωπεύει τις δραματικές παγκόσμιες μετατοπίσεις από τους καταναλωτές προς 
τις ψηφιακές μεθόδους πληρωμής και τις αυξημένες προσδοκίες για την ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών.  

Η αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη (Strong Customer Authentication [SCA]), όπως προϋποθέτει το πλαίσιο εφαρμογής του PSD2 

μέσω του πρωτοκόλλου ασφάλειας 3D Secure 2, αντιπροσωπεύει μία σημαντική μεταρρύθμιση στο σύνολο του οικοσυστήματος πληρωμών και 

ως εκ τούτου απαιτεί περίπλοκες αλλαγές από όλους τους συμμετέχοντες (εκδότες καρτών, εμπόρους και αποδέκτες καρτών).  
  

Βασική απαίτηση του SCA, είναι να εξακριβώνεται η ταυτότητα του πελάτη μέσω δυο από τις τρεις πιο κάτω υποχρεωτικές μεθόδους, κατά τη 

διαδικασία έγκρισης της συναλλαγής:   

1. Κάτι που “ξέρει” (π.χ. μέσω προσωπικού κωδικού)  

2. Κάτι που “έχει” (π.χ. μέσω προσωπικής συσκευής) 

3. Κάτι που “είναι” (π.χ. μέσω αναγνώρισης βιομετρικών στοιχείων)  
  

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το SCA θα πρέπει να εφαρμοστεί με συνέπεια και όσο το δυνατό παράλληλα και εναρμονισμένα σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε αντίθετη 

περίπτωση προβλέπονται αρνητικές συνέπειες προς τη “νέα εμπειρία” των χρηστών, με πιθανά ψηλά ποσοστά απόρριψης στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. 
  

Δεδομένης μιας εναρμονισμένης προσέγγισης, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) έχει τοποθετηθεί θετικά στις ρυθμιζόμενες οντότητες (όπως εκδότες και αποδέκτες καρ-

τών) αναφορικά με την επέκταση της περιόδου εφαρμογής, με σκοπό την επαρκή προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για μια εύρυθμη εφαρμογή του SCA 

στις διαδικτυακές συναλλαγές. Το περιθώριο επιπρόσθετου χρόνου που αναμένεται να δοθεί δεν έχει καθοριστεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT) και η 

ΚΤΚ είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί της.  
 

 Τι είναι το PSD2 και πως δημιουργήθηκε: 

 Ημερομηνία εφαρμογής του SCA στις διαδικτυακές συναλλαγές ως μέρος της συμμόρφωσης με το PSD2 – 14/09/19:  

Συμμόρφωση με τη νέα Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive 2 - PSD2) 



Αναφορικά με την εφαρμογή των αλλαγών που διέπουν το PSD2 στα τερματικά αποδοχής καρτών (POS) για τις ανέπαφες συναλλαγές, η JCC θα 
προχωρήσει σύντομα με σχετικές αλλαγές στο λογισμικό των POS ώστε να πραγματοποιείται το SCA με βάσει τις νέες προϋποθέσεις, και όπως 
ορίζονται από τα PSD2 πρότυπα. Με αυτές τι αλλαγές θα προσφέρονται ακόμη πιο γρήγορες και πιο ασφαλισμένες συναλλαγές, εξασφαλίζο-
ντας έτσι καλύτερη εμπειρία προς τον πελάτη. 
 

Συγκεκριμένα, θα απαιτείται χρήση PIN όταν τουλάχιστον: 

• Το συνολικό ποσό συνεχόμενων ανέπαφων συναλλαγών χωρίς PIN ξεπερνά τα €150; ή 

• Η συναλλαγή υπερβαίνει τα €50; ή 

•  Όταν πραγματοποιούνται περισσότερες από 5 συνεχόμενες ανέπαφες συναλλαγές χωρίς PIN.  
  

Επιπρόσθετα σε ορισμένες μεμονωμένες συναλλαγές, μετά από εντολή της εκδότριας τράπεζας, το POS δύναται να καθοδηγεί τον κάτοχο κάρ-
τας στο να:  

• Εισάγει την κάρτα στο POS (μέσω ένδειξης στην οθόνη: “INSERT/SWIPE CARD”) ; ή 

• Να επαναλάβει το tap της κάρτας στο POS (μέσω ένδειξης στην οθόνη: “PLEASE TAP AGAIN”) αν η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω του 
κινητού τηλεφώνου.  

Σχετική ενημέρωση τόσο για τη διάρκεια επέκτασης της μεταβατικής περιόδου όσο και για τις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές θα 

αποσταλεί σε εύθετο χρόνο από τη JCC. 

 Συναλλαγές Πρόσωπο-με-Πρόσωπο: 


