
Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ

Ένα πρότυπο για την  
Ελλάδα και την Ευρώπη

Ενιαίοι κανόνες για τις πληρωμές σε ευρώ    
από τον Φεβρουάριο του 2014

ΙΒΑΝ: Αυτός ο αριθμός είναι απαραίτητος!

Με το ενημερωτικό αυτό έντυπο η Τράπεζα της 
Ελλάδος και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών προω-
θούν την υιοθέτηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών 
σε Ευρώ από τους Έλληνες καταναλωτές.

         www.bankofgreece.gr                        www.hba.gr 

Αγαπητοί πελάτες, 

το παρόν ενημερωτικό έντυπο  
απευθύνεται σε όλους τους πελάτες 
των τραπεζών που είναι καταναλωτές 
και πραγματοποιούν πληρωμές.  
Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει 
για τη σημασία της αποκλειστικής  
χρήσης του ΙΒΑΝ κατά την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμών μεταφοράς  
πίστωσης και άμεσης χρέωσης σε 
ευρώ στην Ελλάδα, στα υπόλοιπα 27 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν 
και στη Νορβηγία,  
από την 1η Φεβρουαρίου 2014.  
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ΙΒΑΝ
Αυτός ο αριθμός είναι απαραίτητος!

Από τον Φεβρουάριο του 2014, για όλες τις 
πληρωμές σε ευρώ, ακόμα και για αυτές από και 
προς λογαριασμούς που τηρούνται στην ίδια 
τράπεζα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού, 
o γνωστός σε όλους μας ΙΒΑΝ (International Bank 
Account Number). 
  
Στην Ελλάδα, ο ΙΒΑΝ αποτελείται από 27 χαρα-
κτήρες και έχει την ακόλουθη δομή: 

Για την πραγματοποίηση πληρωμών, τόσο εντός 
Ελλάδας όσο και προς την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι 
απαραίτητος, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2016, 
ένας ακόμη κωδικός: ο BIC (Business Identifier 
Code). Πρόκειται για ένα διεθνή τυποποιημένο κω-
δικό, ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά μια τράπεζα, 
οπουδήποτε στον κόσμο.

Μια διαφορετική ονομασία για τον BIC είναι ο 
SWIFT-Code.

Στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, ο BIC αποτε-
λείται από 8 ή 11 χαρακτήρες και έχει την ακόλουθη 
δομή: 

κωδικός χώρας 
(δύο κεφαλαία γράμματα)

ψηφία ελέγχου  
(διψήφιος αριθμός)

αριθμός λογαριασμού πελάτη 
(δεκαεξαψήφιος αριθμός – 
όταν ο αριθμός λογαριασμού 
έχει λιγότερα από 16 ψηφία, 
συμπληρώνεται με μηδενικά 
στην αρχή του)

κωδικός τράπεζας
(τριψήφιος αριθμός) χαρακτηριστικό γνώρισμα τράπεζας 

(τέσσερα ψηφία, π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος)
κωδικός καταστήματος
(τετραψήφιος αριθμός) κωδικός τοποθεσίας

(δύο ψηφία, π.χ. Αθήνα)

κωδικός χώρας
(δύο ψηφία, π.χ. Ελλάδα) 

προαιρετικός κωδικός  
καταστήματος ή τμήματος 

GR 51 100 1005 0000001234567890
BNGR GR ΑΑ XXX

(ο αριθμός  
του παραδείγματος δεν αντιστοιχεί σε υπαρκτό λογαριασμό)

BIC
 Ένας κωδικός προσωρινά  
ακόμη απαραίτητος

BIC τράπεζας

Μόνο η Τράπεζα τήρησης ενός Λογαριασμού μπορεί να 
χορηγήσει τον σωστό Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογα-
ριασμού (ΙΒΑΝ) του συγκεκριμένου Λογαριασμού και τον 
σχετικό κωδικό αναγνώρισης της Τράπεζας (ΒΙC). 

Αν επιχειρήσετε να δημιουργήσετε μόνοι σας τον ΙΒΑΝ 
του τραπεζικού σας λογαριασμού ή τους ΙΒΑΝ των δι-
καιούχων στους οποίους θέλετε να μεταφέρετε χρήματα, 
διακινδυνεύετε να δημιουργήσετε λανθασμένους ΙΒΑΝ.

Προς διευκόλυνσή σας οι τράπεζες της χώρας μας έχουν 
υλοποιήσει ειδικά εργαλεία μετατροπής απλών λογα-
ριασμών σε ΙΒΑΝ στις ιστοσελίδες τους. Συγκεντρωτική, 
ανά τράπεζα, παρουσίαση αυτών των εργαλείων μπορεί-
τε να αντλήσετε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών (http://www.hba.gr).  

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, θα 
βρείτε τους κωδικούς IBAN και BIC στα έγγραφα του 
δικαιούχου, όπως π.χ. στο τιμολόγιο προς εξόφληση ή 
στα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που αναγράφονται 
στην αλληλογραφία. Αν δεν αναφέρονται οι κωδικοί, θα 
πρέπει να ζητήσετε από τον δικαιούχο προς τον οποίο 
επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, να σας 
τα γνωστοποιήσει. 

Αν πρόκειται να αποσταλούν χρήματα στον λογαριασμό 
σας, θα πρέπει αντίστοιχα να γνωστοποιήσετε τους κω-
δικούς IBAN και BIC στον πληρωτή. Οι κωδικοί αναγρά-
φονται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου ταμιευτηρίου 
ή στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που σας απο-
στέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-statement) ή 
στην ιστοσελίδα της τράπεζας συνεργασίας σας. 

Πού βρίσκω τους κωδικούς  
IBAN και BIC;


