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I. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ALPHA BANK ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ 
SEPA XML  

 
H Τράπεζα εναρμονίζοντας την Υπηρεσία  Εισπράξεων Οφειλών με άμεσες χρεώσεις λογαριασμών 
Alpha Bank σύμφωνα  με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012 (SEPA),  παρέχει τη δυνατότητα  εκτελέσεως 
άμεσων χρεώσεων, χρεώνοντας τους λογαριασμούς των πελατών της Εταιρίας – Πελάτη (Οφειλέτες) 
που τηρούνται στην Alpha Bank χρησιμοποιώντας αρχεία τύπου xml σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
20022. 
 
Για τις  άμεσες  χρεώσεις με χρήση xml αρχείων, μέσω του συστήματος Alpha Mass Payments, η 
Τράπεζα έχει υιοθετήσει τα μηνύματα pain8.001.001.02, pain.002.001.03, pain7.001.001.02, 
camt.054.001.05 όπως αυτά περιγράφονται : 
(α) στο SEPA πρότυπο, μηνύματα τύπου payments initiation 
(http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/sepa-credit-
transfer-scheme-customer-to-bank-implementation-guidelines-version-8/) και 
(β) στο πρότυπο ISO 20022 , μηνύματα τύπου cash management 
(http://www.iso20022.org/payments_messages.page) 
Επιπρόσθετα για τις  ανάγκες υποστήριξης του κυκλώματος  των αναθέσεων (αναθέσεις , μεταβολές, 
ανακλήσεις), η Τράπεζα έχει υλοποιήσει το xml μήνυμα  alpha.002.001.01 
 
Η Υπηρεσία λειτουργεί μόνο σε εργάσιμες ημέρες και όλοι οι λογαριασμοί των αρχείων πρέπει να είναι 
σε μορφή ΙΒΑΝ1

. Το αρχείο εξυπηρετεί μόνο ενδοτραπεζικές συναλλαγές δηλαδή συναλλαγές εντός 
Alpha Bank. Λογαριασμοί ΙΒΑΝ που δεν αρχίζουν από GR απορρίπτονται. Λογαριασμοί που δεν έχουν 
το 014 ως ένδειξη κωδικού της Alpha Bank απορρίπτονται.  
 
Η Τράπεζα βάσει των αναθέσεων των πελατών εκτελεί τις άμεσες χρεώσεις στην καθορισμένη 
ημερομηνία και παρέχει στην Εταιρία απαντητικό αρχείο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης 
των εντολών χρεώσεων. Όλες οι ανταλλαγές αρχείων μεταξύ Alpha Bank και Εταιρίας διενεργούνται 
μέσω των κάτωθι τρόπων διασύνδεσης (interfaces):  
Α. Διαδικτυακής εφαρμογής για ηλεκτρονική παραλαβή αρχείων μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας 
(Web client) 
Β. Μεταφοράς αρχείων μέσω της ασφαλούς διασύνδεσης με την υπηρεσία Alpha Bank File Transfer 
(FTP interface)  
Προκειμένου μια Εταιρία να διενεργεί εισπράξεις με άμεσες χρεώσεις μέσω αρχείου τύπου ISO 20022 
xml (SEPA xml) απαιτείται προηγουμένως να υπογράψει: 

- σύμβαση εντάξεως στην υπηρεσία Alpha Mass Payments (Είσπραξη Οφειλών με Άμεσες 
Χρεώσεις με αρχείο SEPA xml). 

- σύμβαση χρήσεως της διαδικτυακής εφαρμογής (εάν δεν το χρησιμοποιεί ήδη) 
- σύμβαση χρήσεως του Alpha Bank File Transfer (εάν δεν το χρησιμοποιεί ήδη) 

Η τιμολόγηση της Υπηρεσίας συμφωνείται με την Αρμόδια Επιχειρηματική Μονάδα της Τραπέζης 
[Αναλυτικότερα βλέπε Κεφ.XI] 
 
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων η Εταιρία μπορεί να πραγματοποιήσει μηχανογραφικές δοκιμές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο κατωτέρω (XII). Με την επιτυχή ολοκλήρωση των 
δοκιμών η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία Είσπραξη Οφειλών με Άμεσες Χρεώσεις 
λογαριασμών Alpha Bank (ένταξη στην παραγωγή). 
 

                                            
1
  Στην ιστοσελίδα της Alpha Bank www.alpha.gr > μενού «Χρήσιμα εργαλεία/Ενημέρωση» > Υπολογισμός ΙΒΑΝ μπορείτε να 

βρείτε εργαλείο άμεσης μετατροπής ενός λογαριασμού Alpha Bank σε μορφή ΙΒΑΝ. Επίσης στο μενού «Επιχειρήσεις» >  
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ, δείτε Επαλήθευση για αλγόριθμο επαλήθευσης ορθότητας των ψηφίων ελέγχου (check digits) 
ενός ελληνικού λογαριασμού ΙΒΑΝ.  

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/sepa-credit-transfer-scheme-customer-to-bank-implementation-guidelines-version-8/
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/sepa-credit-transfer-scheme-customer-to-bank-implementation-guidelines-version-8/
http://www.iso20022.org/payments_messages.page
http://www.alpha.gr/
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II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ  

 
Η Υπηρεσία υποστηρίζει τη συλλογή αναθέσεων και την εκτέλεση άμεσων χρεώσεων πελατών για 
εξόφληση οφειλών τους στην Εταιρία με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρούνται στην Alpha 
Bank. 
 
1. Αναθέσεις, Ανακλήσεις, Μεταβολές 

 
A. Διαδικασία Αναθέσεων, Ανακλήσεων, Μεταβολών 

 
Τα διαθέσιμα δίκτυα για τις αναθέσεις / ανακλήσεις πελατών προκειμένου να εκτελούνται άμεσες 
χρεώσεις - βάσει της ειδοποίησης οφειλών (λογαριασμού) όπου αναγράφεται ο αριθμός συνδρομητή 
/ πελάτη - είναι τα κάτωθι: 

 Συλλογή αναθέσεων στην Τράπεζα (DMF) μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων είτε μέσω 
των Εναλλακτικών Δικτύων (Alpha Web Banking / Alpha Phone Banking) 

 Συλλογή αναθέσεων στην Εταιρία (CMF). 
 

Οι μεταβολές αφορούν μόνο στην αλλαγή χρεούμενου λογαριασμού του πελάτη 
 
Για την καταχώρηση αναθέσεων στο σύστημα της Τραπέζης απαιτείται ο κωδικός αναγνώρισης του 
πελάτη από την Εταιρία και ο λογαριασμός καταθέσεων του πελάτη στην Τράπεζα. Ο λογαριασμός 
καταθέσεων μπορεί να είναι : 

Για φυσικά πρόσωπα: 

 Α400 (Ταμιευτήριο) 

 Α100  

 Α410 (Υπερταμιευτήριο) 

 Τρεχούμενος 

 Alpha Μισθοδοσία 
Για νομικά πρόσωπα - εταιρίες: 

 Α290 (‘Όψεως) 

 Α500 

 Alpha Έξυπνη Διαχείριση 
 
 

 
Β. Ροή Εργασιών  Αναθέσεων, Ανακλήσεων, Μεταβολών 

 
DMF Ροή  
Η ροή των εργασιών για τις Αναθέσεις / Ανακλήσεις έχει ως ακολούθως:  

o Ο πελάτης διενεργεί την ανάθεση σε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, ως ορίζονται ανωτέρω. 
o Η Εταιρία ενημερώνεται από την Τράπεζα για την ανάθεση / ανάκληση και εν συνεχεία για 

την ένταξη της στο σύστημα της Τραπέζης. Δηλαδή η Τράπεζα αποστέλλει αρχείο στην 
Εταιρία με τις αναθέσεις αποκλειστικής χρήσεως των πελατών της. 

o Ο πελάτης ενημερώνεται από την Εταιρία για την έναρξη λειτουργίας της άμεσης χρέωσης 
βάσει της διενεργηθείσας αναθέσεως. Η ενημέρωση γίνεται με την αναγραφή σε εμφανές 
σημείο της ειδοποιήσεως οφειλών που η Εταιρία αποστέλλει στον πελάτη, της ενδείξεως 
«Η οφειλή θα εξοφληθεί από την Alpha ΒΑΝΚ ΑΕ με χρέωση του Λογαριασμού 
Καταθέσεων την ……………...». 
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CMF Ροή  
Η ροή των εργασιών για τις Αναθέσεις / Ανακλήσεις έχει ως ακολούθως:  

o Ο πελάτης διενεργεί την ανάθεση στην Εταιρία. 
o Η Εταιρία αποστέλλει αρχείο στην Τράπεζα με τις αναθέσεις των πελατών της. 
o Η Εταιρία ενημερώνεται από την Τράπεζα για τυχόν απορρίψεις των αναθέσεων. Πιο 

συγκεκριμένα:  
 Εφόσον αφορά Προϊόν "SEPA Core", τότε η Τράπεζα, αφού λάβει από την Εταιρία 

αρχείο με τις αιτήσεις αναθέσεων αποκλειστικής χρήσεως των πελατών της, 
ακολουθεί τη διαδικασία για τον έλεγχο και την αποδοχή ή την απόρριψη των 
αναθέσεων. Εάν υπάρχουν απορρίψεις, η Τράπεζα διαθέτει στην Εταιρία αρχείο 
απορρίψεων. Σε διαφορετική περίπτωση οι αναθέσεις θεωρούνται δεκτές 

 Εφόσον αφορά Προϊόν "SEPA Β2Β”, τότε η Τράπεζα αφού λάβει από την Εταιρία 
αρχείο με τις αιτήσεις αναθέσεων αποκλειστικής χρήσεως των πελατών της, 
επικοινωνεί με τον πελάτη της εταιρίας για επιβεβαίωση των στοιχείων. Εάν 
υπάρχουν απορρίψεις, η Τράπεζα διαθέτει στην Εταιρία αρχείο απορρίψεων. Σε 
διαφορετική περίπτωση οι αναθέσεις θεωρούνται δεκτές. 

o Ο πελάτης ενημερώνεται από την Εταιρία για την έναρξη λειτουργίας της άμεσης χρέωσης 
βάσει της διενεργηθείσας αναθέσεως. Η ενημέρωση γίνεται με την αναγραφή σε εμφανές 
σημείο της ειδοποιήσεως οφειλών που η Εταιρία αποστέλλει στον πελάτη, της ενδείξεως 
«Η οφειλή θα εξοφληθεί από την Alpha ΒΑΝΚ ΑΕ με χρέωση του Λογαριασμού 
Καταθέσεων την ……………...». 

 
 
Γ. Αρχεία Αναθέσεων, Ανακλήσεων, Μεταβολών 
 

Τα αρχεία αναθέσεων μπορούν να προέλθουν από τις κάτωθι ροές:  
 είτε με CMF αναθέσεις  
 είτε με DMF αναθέσεις 
 είτε με CMF και DMF αναθέσεις 
 είτε χωρίς τη συμπλήρωση κωδικών αναθέσεων 

 
 
 

Επισημαίνεται ότι υποστηρίζεται και η λήψη της πρώτης (1ης) αναθέσεως μαζί με τα αρχεία χρεώσεων 
(εισπράξεων). 

 
Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να λάβει αντίγραφο της βάσης των ενεργών αναθέσεων που τηρείται 
στην Τράπεζα αφού σταλεί αίτημα με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Πωλήσεων 
Χρηματοοικονομικών Προϊόντων προκειμένου να αναρτηθεί στο φάκελο της μέσω της ασφαλούς 
διασύνδεσης με την υπηρεσία Alpha Bank File Transfer (FTP interface)  

 
 
2. Άμεσες Χρεώσεις 
 
Α. Διαδικασία άμεσων χρεώσεων 

 
Μέσω της υπηρεσίας Alpha Mass Payments η Τράπεζα διαχειρίζεται τα εξής προϊόντα άμεσων 
χρεώσεων: 

 Προϊόν "SEPA Core", όταν ο πελάτης της Εταιρίας είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εταιρία), στο 
οποίο   δίνεται η δυνατότητα ασκήσεως Δικαιώματος Επιστροφής Χρεώσεως (Refund) 

 Προϊόν "SEPA Business to Business" (ή Β2Β), όταν ο πελάτης της Εταιρίας είναι νομικό 
πρόσωπο (εταιρία), στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα ασκήσεως Δικαιώματος Επιστροφής 
Χρεώσεως (Refund) 
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Μέσω της υπηρεσίας Alpha Mass Payments εκτελούνται άμεσες χρεώσεις οι οποίες αφορούν σε: 

 Επαναλαμβανόμενες (recurring) άμεσες χρεώσεις, οι οποίες εκκινούν από την Εταιρία σε τακτά 
χρονικά διαστήματα κατόπιν σχετικής ανάθεσης των πελατών (έως ότου γίνει ανάκληση). 

 Εφάπαξ (one-off) άμεσες χρεώσεις, οι οποίες εκκινούν από την Εταιρία κατόπιν σχετικής 
ανάθεσης των πελατών για μία μόνο χρέωση. Δηλαδή μόλις γίνει η άμεση χρέωση, 
πραγματοποιείται από την Τράπεζα και η ανάκληση της αναθέσεως. 

     Πρώτη άμεση χρέωση, η οποία υποδεικνύει και την πρώτη ανάθεση 

     Τελευταία άμεση χρέωση βάση της οποίας δε θα εκτελεστεί από την Τράπεζα επόμενη χρέωση 
επί της συγκεκριμένης αναθέσεως. 

 
Β. Ροή Εργασιών Άμεσων Χρεώσεων  
 
 Η ροή των εργασιών για την εκτέλεση αρχείου Άμεσων Χρεώσεων έχει ως ακολούθως: 

o Η Εταιρία προετοιμάζει αρχείο εισπράξεων με άμεσες χρεώσεις στις επιθυμητές ημερομηνίες 
εκτελέσεως.  
 Εφόσον η Εταιρία αποστέλλει στην Τράπεζα το αρχείο (άμεσων χρεώσεων) 

χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ασφαλούς μεταφοράς αρχείων Alpha Bank File 
Transfer, τότε το εν λόγω αρχείο το συνοδεύουν έντυπες υπογεγραμμένες εντολές οι 
οποίες αποστέλλονται στη Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστηρίξεως Επενδυτικών 
Προϊόντων l μέσω FAX στο 210-6506047.   

Για κάθε αρχείο πληρωμών Άμεσων Χρεώσεων που αποστέλλει η Εταιρία ισχύουν τα 
κάτωθι:  
 Πρέπει να εμπεριέχει ένα πιστούμενο εταιρικό λογαριασμό και ένα ή περισσότερους 

χρεούμενους λογαριασμούς. 
 Είναι δυνατό περιέχει διαφορετικές ημερομηνίες εκτελέσεως άμεσων χρεώσεων ανά 

χρεούμενο λογαριασμό ή ομάδες (groups) χρεούμενων λογαριασμών.. 
 Πρέπει να περιλαμβάνει χρεούμενους λογαριασμούς μόνο στην Alpha Bank.  

o Η Τράπεζα, κατά την παραλαβή του αρχείου, εκτελεί ελέγχους ορθότητας και εγκυρότητας 
του αρχείου [βλ. Κεφ. VI]. Εάν αποτύχει οποιοσδήποτε από αυτούς, το αρχείο δεν θα 
επεξεργαστεί, καμία εντολή δεν θα εκτελεσθεί και η Εταιρία θα ενημερώνεται με αντίστοιχο 
απαντητικό αρχείο (pain.002). 

o Η Εταιρία ενημερώνεται από την Τράπεζα για το αποτέλεσμα των άμεσων χρεώσεων αφού 
εκτελεστεί το αρχείο εισπράξεων. 
 Η Τράπεζα αποστέλλει αρχείο στην Εταιρία (pain.002) με τις επιτυχείς συναλλαγές και 

ανεπιτυχείς συναλλαγές (που θα έχουν καταστεί ανεπιτυχείς είτε προ είτε μετά 
διακανονισμού). 

 Η Τράπεζα αποστέλλει αρχείο στην Εταιρία (camt. 054) με αναλυτικές ή 
συγκεντρωτικές εγγραφές  των κινήσεων χρεώσεων/πιστώσεων στον λογαριασμό της 
(αναλόγως αν η πίστωση στον συγκεντρωτικό λογαριασμό έγινε αναλυτικά ή όχι2), 
που αφορά τις επιτυχείς συναλλαγές αλλά και τις ακυρωμένες και επιστραφείσες 
συναλλαγές.  

 Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να λάβει μέσω της υπηρεσίας ενημέρωση – απαντητικό 
αρχείου σε εκτυπώσιμη μορφή με τα αναλυτικά αποτελέσματα εκτελέσεως αρχείου 
εισπράξεων με SEPA άμεσες χρεώσεις σε μορφή csv και pdf (κατ’ επιλογή). 

o Η Εταιρία έχει την δυνατότητα να αποστέλλει αρχείο (pain.007) για  τη διαχείριση ακυρώσεων 
(εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα οι άμεσες χρεώσεις) αλλά και για τη διαχείριση 
αντιλογισμών (εφόσον έχουν ήδη εκτελεστεί οι άμεσες χρεώσεις). Το αρχείο θα λειτουργεί ως 
 Request for Cancellation, εφόσον δεν έχουν ακόμη εκτελεσθεί οι άμεσες χρεώσεις 
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 Request for Reversals, εφόσον έχουν ήδη εκτελεσθεί οι άμεσες χρεώσεις και θα 
εκτελεί αντιλογισμούς. Αντιλογισμοί μπορεί να γίνουν το αργότερο ως τις 19:00 της 
επόμενης εργάσιμης από την ημερομηνία εισπράξεως, με valeur την ημερομηνία 
εισπράξεως.   

 Η Εταιρία ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της ακυρώσεως / αντιλογισμού του 
αρχείου άμεσων χρεώσεων με σετ αρχείων τύπου pain.002, camt.054 (μόνο σε 
περίπτωση αντιλογισμού) και αρχεία csv & pdf. 

o Για το Προϊόν "SEPA Core" ο πελάτης της εταιρίας έχει το δικαίωμα ασκήσει Δικαίωμα 
Επιστροφής Χρεώσεως (Refund). Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρία ενημερώνεται από την 
Τράπεζα με αρχείο (camt.054) με τα πλήρη στοιχεία της αναθέσεως και του πελάτη που 
διενέργησε την επιστροφή αμέσου χρεώσεως. 

 
Γ. Αρχεία Άμεσων Χρεώσεων 
 
Παρακάτω παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για τα αρχεία χρεώσεων και δυνατότητες που 
υποστηρίζονται: 

o  Συγκεντρωτική ή αναλυτική πίστωση του συγκεντρωτικού λογαριασμού της Εταιρίας – 
Δικαιούχου. 

o Εισαγόμενη αιτιολογία τόσο στο χρεούμενο (αναλυτικό) λογαριασμό του πελάτη όσο και στον 
πιστούμενο (συγκεντρωτικό) λογαριασμό της Εταιρίας ανά εντολή. 

o Πληροφορίες εντολής (remittance info) 140 χαρακτήρων, το οποίο είναι διαθέσιμο τόσο στην 
Εταιρία- Δικαιούχο όσο και στον πελάτη - Εντολέα.   

o Το αρχείο εξυπηρετεί μόνο ενδοτραπεζικές συναλλαγές (εντός Alpha Bank). Λογαριασμοί 
ΙΒΑΝ που δεν αρχίζουν από GR απορρίπτονται. Λογαριασμοί που δεν έχουν το 014 ως 
ένδειξη τράπεζας απορρίπτονται. 

o Δηλώνεται μόνο ένας λογαριασμός προς πίστωση από την Εταιρία. 
o Το νόμισμα είναι υποχρεωτικά Ευρώ. Εντολές σε άλλο νόμισμα πλην Ευρώ απορρίπτονται. 
o Ομάδες εντολών άμεσων χρεώσεων σε διαφορετικές ημερομηνίες εκτελέσεως. 
o Όρια ποσού:  

 Μεγαλύτερο του μηδενός – (εάν είναι μηδέν θα απορρίπτεται η πληρωμή)  
 Μικρότερο του 999.999.999,99 ευρώ.  

  
o Αν μία χρέωση δεν αντιστοιχεί σε ενεργή ανάθεση, αυτή θα απορρίπτεται.  
o Οι εισπράξεις θα είναι υποχρεωτικά τύπου CORE ή Β2Β αναλόγως τον τύπο άμεσων 

χρεώσεων που επιλέγει η Εταιρία να ενταχθεί.  
 Αν το αρχείο περιέχει ένδειξη CORE ή Β2Β διαφορετική από αυτήν που έχει 

δηλωθεί στα συμβατικά έγγραφα, τότε η συγκεκριμένη εντολή αμέσου χρεώσεως 
θα απορρίπτεται  

o Εάν σε μια αναλυτική εγγραφή του αρχείου, τα στοιχεία: Mandate Id, χρεούμενος 

λογαριασμός (Debtor IBAN) είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχα που έχουν καταχωρηθεί στη 

βάση δεδομένων όπου τηρούνται τα mandates, τότε η εγγραφή απορρίπτεται, εφόσον η 

ενεργή ανάθεση έχει προέλθει από DMF πηγή. Διαφορετικά, είναι αποδεκτή, με την 

προϋπόθεση της ορθής χρήσεως των σχετικών πεδίων που δηλώνουν μεταβολή στην 

ανάθεση, στο αρχείο ΡΑΙΝ.008.  

o Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι τόσο ο Creditor Agent BIC όσο και ο Debtor Agent 

BIC ανήκουν στην Τράπεζα. 

o Εάν το ποσό μιας αναλυτικής εγγραφής είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο ποσό χρεώσεως 

που τυχόν έχει θέσει ο οφειλέτης, η εγγραφή απορρίπτεται.  

o Κενό mandate id σε αναλυτική εγγραφή προκαλεί την απόρριψή της.  

o H ημερομηνία υπογραφής της αναθέσεως ΔΕΝ μπορεί και να είναι κενή. Διαφορετικά 

προκαλείται απόρριψη της εντολής αμέσου χρεώσεως.  
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III. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 
Το εξωτερικό όνομα του αρχείου που θα διακινείται μεταξύ της Εταιρίας - Δικαιούχου Οργανισμού και της 
Τραπέζης θα πρέπει να ακολουθεί την κάτωθι ονοματολογία για να είναι αποδεκτό από την υπηρεσία. 
Η ονοματολογία των αρχείων έχει την ακόλουθη μορφή: 
 

Ονοματολογία Αρχείου Περιγραφή 

Άμεσες Χρεώσεις 

ΑMPxxxxxxKKKKKyyyymmddnnn_pain008.XML Αρχείo Χρεώσεων  από το Δικαιούχο  Οργανισμό 
προς την Alpha Bank 

ΑMPxxxxxxKKKKKyyyymmddnnn_ pain002ttt.XML Απαντητικά αρχεία από την Alpha Bank προς τον 
Δικαιούχο Οργανισμό 

ΑMPxxxxxxΚΚΚΚΚyyyymmddnnn_pain007.XML Αρχεία από τον Δικαιούχο  Οργανισμό προς Alpha 
Bank για ακύρωση / αντιλογισμό άμεσων 
χρεώσεων 

ΑMPxxxxxxΚΚΚΚΚyyyymmddnnn_DMFOUT.XML Αρχεία από Alpha Bank προς Δικαιούχο 
Οργανισμό με τις αιτήσεις αναθέσεων / 
ανακλήσεων που έχει εκκινήσει ο Οφειλέτης στην 
Τράπεζα (DMF Flow) 

ΑMPxxxxxxΚΚΚΚΚyyyymmddnnn_DMFIN.XML Αρχεία για απορρίψεις DMF αναθέσεων από 
Δικαιούχο Οργανισμό προς Alpha Bank 

ΑMPxxxxxxΚΚΚΚΚyyyymmddnnn_CMFIN.XML Αρχεία για νέες αναθέσεις , μεταβολές , 
ανακλήσεις από τον Δικαιούχο Οργανισμό προς 
την Τράπεζα (CMF Flow) 

ΑMPxxxxxxΚΚΚΚΚyyyymmddnnn_CMFOUT.XML Απαντητικά αρχεία από Alpha Bank προς τον 
Δικαιούχο Οργανισμό για τις απορρίψεις των CMF 
αναθέσεων. 

ΑMPxxxxxxΚΚΚΚΚyyyymmddnnn_camt054aa.XML Αρχεία από Alpha Bank προς Δικαιούχο 
Οργανισμό με τις κινήσεις χρεώσεων/πιστώσεων 
στον λογαριασμό του, εφόσον αυτό 
απαιτείται.Όπου aa αύξουσα αρίθμηση από 00-99 

Όνομα Αρχείου_Ε1.XML Αρχείο από Alpha Bank προς Δικαιούχο 
Οργανισμό. Χρησιμοποιείται για την επιστροφή 
οποιουδήποτε αρχείου παρέλαβε η Τράπεζα από 
τον Οργανισμό και δεν επεξεργάστηκε λόγω: 

 Λανθασμένης Ονοματολογίας 

 Αποτυχίας xsd scheme validation 

 

Τα περιεχόμενα του αρχείου θα είναι ίδια με το 
αρχείο παραλαβής. 

 
 
Όπου: 
xxxxxx Ο 6-ψήφιος κωδικός του Εντολέα Οργανισμού στο σύστημα Alpha Mass Payments 
(cpayid) 
ΚΚΚΚΚ   O 5-ψήφιος κωδικός ΚΧΠ για το συγκεκριμένο CPAYID 
yyyy Το έτος δημιουργίας του αρχείου 
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mm Ο μήνας δημιουργίας του αρχείου 
dd Η ημέρα δημιουργίας του αρχείου 
nnn Αύξουσα αρίθμηση εντός της ημέρας εργασίας (001-099) 
ttt (type)  

 Για το αρχείο απορρίψεων προ διακανονισμού παίρνει την τιμή «PSR_00»  
 Για το απαντητικό αρχείο μετά την εκτέλεση των ροών χρεώσεων  ”RES_00”  (δηλ. Results file) 
 Για το αρχείο που αφορά απαντήσεις αντιλογισμών – pain.007  “REV_nn” 

Όπου nn από 00 – 99  
 
 

IV. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ- ΔΟΜΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

 
Κάθε αρχείο αποτελείται από ένα “Group Header” και ακολουθείται από ένα τμήμα το οποίο περιέχει την 
κυρίως πληροφορία ανάλογα με το είδος του μηνύματος: 

 Για την αποστολή χρεώσεων (collections) από έναν Δικαιούχο Οργανισμό προς την Τράπεζα 
χρησιμοποιείται η δομή του μηνύματος pain.008.001.02. 

 Για την προώθηση από την Τράπεζα προς το  Δικαιούχο Οργανισμό των επιτυχών συναλλαγών 
τόσο της εκτέλεσης των άμεσων χρεώσεων όσο και των αντιλογισμών, των απορρίψεων, οι 
οποίες προέκυψαν τόσο πριν όσο και μετά τον διακανονισμό των  χρεώσεων, των ακυρώσεων 
πριν τον διακανονισμό   χρησιμοποιείται η δομή του μηνύματος pain.002.001.03. 

 Για την προώθηση από την Τράπεζα προς το  Δικαιούχο Οργανισμό των πιστωτικών κινήσεων 
αλλά και των  χρεωστικών  κινήσεων , οι οποίες προέκυψαν είτε μετά από αίτηση ακύρωσης του 
Οργανισμού, είτε μετά τον διακανονισμό αιτήσεως επιστροφής (refund),   χρησιμοποιείται  επίσης 
η δομή του μηνύματος camt.054.001.03.  

 Για τη διαδικασία εντολής ακυρώσεως\αντιλογισμού αρχείου εισόδου  χρεώσεων  τύπου 
ΡΑΙΝ.008  μέσω του συστήματος Alpha Mass Payments,  χρησιμοποιείται  το μήνυμα  
pain7.001.001.02 

 Για την ανταλλαγή πληροφοριών για νέες αναθέσεις, ανακλήσεις αναθέσεων και μεταβολών 
αναθέσεων από (CMF) και προς (DMF) το Δικαιούχο οργανισμό χρησιμοποιείται το μήνυμα 
alpha.002.001.01 

 Τα υποστηριζόμενα Character Sets καθώς και οι (συνήθεις) μη αποδεκτοί χαρακτήρες που 
αφορούν τα μηνύματα που περιγράφονται στην συνέχεια, εμφανίζονται στο Παράρτημα IV του 
παρόντος κειμένου. 

 
Τα εν λόγω μηνύματα περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο V- Περιγραφή Μηνυμάτων. 

Κανόνες Χρήσης Μηνυμάτων 

1. Είδη Πεδίων 

Στους πίνακες που ακολουθούν στη στήλη “Μορφή” οι αναγραφόμενοι κωδικοί έχουν την εξής σημασία: 
 

Μορφή 
Πεδίου 

Περιγραφή 

M Mandatory – υποχρεωτικό πεδίο. 

O Optional – προαιρετικό πεδίο (για το αν η συμπλήρωση του απαιτείται για την 
Τράπεζα ανατρέξτε στη στήλη “Προδιαγραφές πεδίου”). 

8n Αριθμητικό πεδίο (ακέραιος) έως 8 ψηφία. 

18d Δεκαδικός αριθμός με υποδιαστολή και μέχρι 17 ψηφία (18 χαρακτήρες μαζί με την 
υποδιαστολή). 

4!a Ακριβώς 4 αλφαβητικοί χαρακτήρες. 

35x Από 1 μέχρι 35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες 
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ISODtTm Ημερομηνία και ώρα κωδικοποιημένη κατά ISO (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) 

2. Βάθος Πεδίων 

Στη στήλη “Πεδίο” πριν το όνομα κάθε πεδίου υπάρχει ένα ή περισσότερα “+”. Ο αριθμός των “+” 

υποδηλώνει το βάθος των πεδίων στη δομή που ανήκει. Δηλαδή ένα πεδίο με βάθος “++” είναι υποπεδίο 

(child element) του πεδίου που προηγείται και έχει βάθος “+”, ενώ ταυτόχρονα είναι parent element του 

πεδίου με βάθος “+++” το οποίο ακολουθεί. Μία σχηματική παράσταση του βάθους των πεδίων σε 

σχέση με τη δομή tags του xml μηνύματος που βρίσκεται το πεδίο είναι η ακόλουθη: 

Βάθος Πεδίου 
x 

Θέση Tag πεδίου στο XML 
μήνυμα 

+ <x>         </x> 

++ < x parent element > 

          < x >        </ x > 

</ x parent element > 

+++ < parent of all elements > 

          < x parent element > 

                        <x>              </x> 

          </ x parent element > 

</ parent of all elements > 

 

 

V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

1 Customer Direct Debit Initiation – pain.008.001.002 

Το μήνυμα χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό για την αποστολή μηνυμάτων εντολών άμεσων 
χρεώσεων. 
 
Το μήνυμα αποτελείται από ένα τμήμα "Message Root", ακολουθούμενο από ένα τμήμα "Group 
Header" ακολουθούμενο από ένα ή περισσότερα τμήματα "Payment Information". 

1.1 Message Root 

Α/Α Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

 + Message Root M XML Tag: <CstmrDrctDbtInitn> 

1.2 Group Header 

Α/Α Πεδίο Xml field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 
1.0 + Group Header GrpHdr M  
1.1 ++ Message Identification MsgId M 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς του αποστολέα 

που 
ομαδοποιεί τις αναλυτικές εγγραφές. 

1.2 ++ Creation Date Time CreDtTm M 
ISODtT
m 

Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της ομάδας 
εγγραφών. 

1.3 ++ Authorisation  O  
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1.6 ++ Number Of 
Transactions 

NbOfTxs M 15n Περιέχει το πλήθος αναλυτικών εγγραφών 
(επαναλήψεις του τμήματος 2.28  "Direct Debit 
Transaction Information") που περιέχονται στο 
Group, το οποίο πρέπει να είναι ορθά 
υπολογισμένο. 

1.7 ++ Control Sum CtrlSum O 18d Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, με το σύνολο των 
ποσών (πεδίο 2.44 "Instructed Amount"). 

1.8 ++ Initiating Party InitgPty M Κωδικός του αποστολέα σύμφωνα με τους 
κανόνες του παραλήπτη. 

1.8 +++ Name Nm O  
1.8 +++ Postal Address  O  
1.8 +++ Identification Id M Στοιχεία ταυτοποίησης του οργανισμού. 
1.8 ++++ Private Identification PrvtId M  
1.8 +++++ Date and Place of 

Birth 
 O  

1.8 +++++ Other Othr M  
1.8 ++++++ Identification Id M 35x Συμπληρώνεται με τον Κωδικό του Δικαιούχου 

Οργανισμού. 
 
Συμπληρώνεται με το CPAYID (6χαρακτήρες) 
και τον κωδικό ΧΠ (5 χαρακτήρες) του πελάτη 
στην εφαρμογή AlphaMassPayments  

1.8 ++++++ Scheme Name SchmeNm M  
1.8 +++++++ Proprietary Prtry M 35x Επιτρεπτή τιμή: "SEPA". 
1.8 ++++++ Issuer  O  
1.8 +++ Country of Residence  O  
1.8 +++ Contact Details  O  
1.9 ++ Forwarding Agent  O  

 

 

1.3 Payment Information 

Α/Α Πεδίο Xml field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 
2.0 + Payment Information PmtInf M Επιτρέπονται πολλές επαναλήψεις. 
2.1 ++ Payment Information 

Identification 
PmtInfId M 35x Μοναδικός κωδικός ανά ομάδα εντολών πληρωμής 

(τμήμα “Payment Information” του μηνύματος). 
  
Οι 6 πρώτοι χαρακτήρες θα είναι το CPAYID του 
πελάτη στην εφαρμογή AlphaMassPayments. 
Οι πέντε επόμενοι χαρακτήρες θα είναι ο 
κωδικός ΧΠ του πελάτη στο σύστημα 
AlphaMassPayments (ή αντίστοιχος κωδικός για 
άλλες υπηρεσίες).  
 
Οι επόμενοι 24 (το πολύ) χαρακτήρες θα 
προσδιορίζουν ένα μοναδιαίο κωδικό που 
δημιουργείται από τον πελάτη.  
 
Ο συγκεκριμένος κωδικός δεν επιτρέπεται  να 
χρησιμοποιηθεί για δεύτερη φορά τόσο στο ίδιο όσο 
και σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο.. 

2.2 ++ Payment Method PmtMtd M 2x Προσδιορίζει τον τρόπο πληρωμής. 
Χρησιμοποιείται η τιμή Direct Debit. Επιτρεπτή τιμή: 
"DD". 



           ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ SEPA XML 

 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  σελ. 12/49  
 

2.3 ++ Batch Booking BtchBookg O 
Boolean 

Πιθανές τιμές:  

 false (χρέωση ManyToMany). 

 true (χρέωση Many To One) 

 ) 
 

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί η default 
τιμή θα είναι: TRUE 

2.4 ++ Number of 
Transactions 

NbOfTxs O 15n  

2.5 ++ Control Sum CtrlSum O 18d  
2.6 ++ Payment Type 

Information 
PmtTpInf O Στοιχεία που προσδιορίζουν τον τύπο συναλλαγής. 

2.7 +++ Instruction Priority  O  
2.8 +++ Service Level SvcLvl Μ  
2.9 ++++ Code Cd M 4!a Επιτρεπτή τιμή: "SEPA" 
{or} {or}  {or}  

2.10 ++++ Proprietary  Ο  
2.11 +++ Local Instrument LclInstrm M Περιέχει τον κωδικό Προϊόντος της εγγραφής. Όλες 

οι εγγραφές του group περιέχουν το ίδιο Προϊόν. 
2.12 ++++ Code Cd M 4!a Επιτρεπτές τιμές "CORE" ή "B2B". 
{or} {or}    
2.13 ++++ Proprietary  O  
2.14 +++ Sequence Type SeqTp M 4!a Κωδικοποιεί την ακολουθία των εγγραφών. 

Επιτρεπτές τιμές: "FRST", "OOFF", "RCUR", 
"FNAL". 

2.15 +++ Category Purpose CtgyPurp O Κατηγοριοποιημένη αιτιολογία. Προωθείται στην 
τράπεζα του αποδέκτη. 

2.15 ++++ Code Cd O 4!a Κατηγοριοποιημένη αιτιολογία με επιτρεπτές τιμές, 
σύμφωνα με ISO 20022. 

2.18 ++ Requested Collection 
Date 

ReqdColltnDt M 
ISOdt 

Ημερομηνία Οφειλής. 

2.19 ++ Creditor Cdtr M  
2.19 +++ Name Nm Μ 140x Επωνυμία οργανισμού. Μέγιστο όριο: 70 

χαρακτήρες. 
2.19 +++ Postal Address PstlAdr O Η διεύθυνση του οργανισμού. 
2.19 ++++ Address Type  O  
2.19 ++++ Department  O  
2.19 ++++ Sub-Department  O  
2.19 ++++ Street Name  O  
2.19 ++++ Building Number  O  
2.19 ++++ Postal Code  O  
2.19 ++++ Town Name  O  
2.19 ++++ Country Sub-

Division 
 O  

2.19 ++++ Country Ctry O 2!a Κωδικός χώρας στη διεύθυνση του οργανισμού. 
Επιτρεπτή τιμή: ISO Code. 

2.19 ++++ Address Line AdrLine O 70x Επιτρέπονται μέχρι 2 επαναλήψεις 
2.19 +++ Identification  O  
2.19 +++ Country of 

Residence 
 O  

2.19 +++ Contact Details  O  
2.20 ++ Creditor Account CdtrAcct M Λογαριασμός του δικαιούχου οργανισμού. 
2.20 +++ Identification Id M Ο λογαριασμός είναι σε μορφή ΙΒΑΝ. 

 ++++ IBAN IBAN M 34x  
2.20 +++ Type  O  
2.20 +++ Currency Ccy O 3x  
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2.20 +++ Name  O  
2.21 ++ Creditor Agent CdtrAgt M 11x  

 +++ Financial Institution 
Identification 

FinInstnId    

 ++++ BIC BICFI  Περιέχει τον κωδικό της τράπεζας οργανισμού σε 
μορφή BIC 

2.22 ++ Creditor Agent 
Account 

 O  

2.23 ++ Ultimate Creditor UltmtCdtr O Τελικός δικαιούχος οργανισμός. 
Εφόσον συμπληρωθεί το τμήμα αυτό, τουλάχιστον 
ένα από 
τα υποτμήματα  (Name, Identification) πρέπει να 
είναι 
συμπληρωμένο. 

2.23 +++ Name Nm O 140x Επωνυμία τελικού δικαιούχου οργανισμού. Μέγιστο 
όριο: 70 χαρακτήρες. 

2.23 +++ Postal Address    
2.23 +++ Identification Id O Στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου 

οργανισμού. 

 ++++ Organisation 
Identification 
+++++ BIC or BEI 
+++++ Other 
++++++ Identification 
{or} 
 

++++ Private 
Identification 
+++++ Date and Place of 
Birth 
++++++ Birth Date 
++++++ Providence of 
Birth 
++++++ City of Birth 
++++++ Country of Birth 
+++++ Other 
++++++ Identification 
++++++ Scheme Name 
+++++++ Code 
{or} 

+++++++ Proprietary 
++++++ Issuer 

OrgId 
AnyBIC 
Othr 
Id 
 
Or 
PrvtId 
DtAndPlcOfBirth 
BirthDt 
PrvcOfBirth 
CityOfBirth 
CtryOfBirth 
Othr 
Id 
SchmeNm 
Cd 
 
Prtry 
Issr 

O 
O 
M 
M 35x 
 
 
O 
O 
O Iso 
Date 
O 35x 
O 35x 
O 2x 
O 
O 35x 
O 
O 4x 
 
O 35x 
O35x 

Είτε το τμήμα “BIC or BEI” είτε μια επανάληψη του 
τμήματος 
“Other” επιτρέπεται να συμπληρωθεί. 
 
 
Είτε το τμήμα “Date and Place of Birth” είτε μια 
επανάληψη 
του τμήματος “Other” επιτρέπεται να συμπληρωθεί. 

2.23 +++ Country of 
Residence 

   

2.23 +++ Contact Details    
2.24 ++ Charge Bearer ChrgBr O 4!a Τρόπος χρέωσης εξόδων. Επιτρεπτή τιμή: “SLEV”. 
2.25 ++ Charges Account    
2.26 ++ Charges Account 

Agent 
   

2.27 ++ Creditor Scheme 
Identification 

CdtrSchmeId M  

2.27 +++ Name  O  
2.27 +++ Postal Address  O  
2.27 +++ Identification Id M  
2.27 ++++ Private 

Identification 
PrvtId M  

2.27 +++++ Date and Place of 
Birth 

 O  

2.27 +++++ Other Othr M  
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2.27 ++++++ Identification Id M 35x Συμπληρώνεται με το CPAYID (6χαρακτήρες) 
και τον κωδικό ΧΠ (5 χαρακτήρες) του πελάτη 
στην εφαρμογή AlphaMassPayments όπως και 
το πεδίο 1.8. 

2.27 ++++++ Scheme Name SchmeNm O  
2.27 +++++++ Proprietary Prtry M 35x Επιτρεπτή τιμή: "SEPA" . 
2.27 ++++++ Issuer  O  
2.27 +++ Country of 

Residence 
 O  

2.27 ++++ Contact Details  O  
2.28 ++ Direct Debit 

Transaction Information 
 

DrctDbtTxInf M Περιέχονται όλες οι αναλυτικές εντολές άμεσων 
χρεώσεων, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένη 
ημερομηνία οφειλής (Requested Collection Date). 
Επιτρέπονται πολλές επαναλήψεις. 

2.29 +++ Payment 
Identification 

PmtId M  

2.30 ++++ Instruction 
Identification 

InstrId O 35x Δευτερεύων Κωδικός αναφοράς αποστολέα. 

2.31 ++++ End to End 
Identification 

EndToEndId M 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς δικαιούχου 
οργανισμού. 

2.32 +++ Payment Type 
Information 

 X  

2.44 +++ Instructed Amount InstdAmt M 18d 
& 3!a 

Ποσό εντολής άμεσης χρέωσης. 
Είναι το ποσό οφειλής του οφειλέτη προς τον 
οργανισμό. 
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 
Επιτρεπτή τιμή νομίσματος: EUR. 
Στο ποσό επιτρέπονται μέχρι 9 ακέραια και μέχρι 2 
δεκαδικά 
ψηφία. 
Ελέγχεται ότι είναι μη μηδενικό. 

2.45 +++ Charge Bearer  O Αν συμπληρωθεί επιτρέπεται μόνο η τιμή «SLEV» 
2.46 +++ Direct Debit 

Transaction 
DrctDbtTx M  

2.47 ++++ Mandate Related 
Information 

MndtRltdInf M  

2.48 +++++ Mandate 
Identification 

MndtId M 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς ανάθεσης ανά 
οργανισμό. 

2.49 +++++ Date Of Signature DtOfSgntr M 
ISODt 

Ημερομηνία υπογραφής. 

2.50 +++++ Amendment 
Indicator 

AmdmntInd O 
Boolean 

Επιτρεπτές τιμές: "true", "false". 
 
Εφόσον το πεδίο έχει την τιμή "true", ένα ή 
περισσότερα από 
τα υποπεδία που ακολουθούν πρέπει να είναι 
συμπληρωμένο. 
 
Εφόσον το πεδίο έχει την τιμή "false", κανένα από 
τα υποπεδία που ακολουθούν δεν πρέπει να είναι 
συμπληρωμένο. 

2.51 +++++ Amendment 
Information Details 

AmdmntInfDtls C Εφόσον το πεδίο 2.50 έχει την τιμή "true", το πεδίο 
είναι υποχρεωτικό. 

2.52 ++++++ Original 
Mandate Identification 

OrgnlMndtId O 35x Προηγούμενος κωδικός αναφοράς ανάθεσης. 

2.53 ++++++ Original Creditor 
Scheme 
Identification 

OrgnlCdtrSchmeId O Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του πεδίου. 

2.53 +++++++ Name Nm O 140x Εφόσον απαιτείται μεταβολή, αυτή υλοποιείται 
μέσω 
διαδικασιών. 

2.53 +++++++ Postal Address  O  
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2.53 +++++++ Identification 
++++++++  
OrganisationIdentification 
+++++++++ BIC 
+++++++++ Generic 
Organisation 
Identification 
++++++++++ 
Identification 
++++++++++ Scheme 
Name 
+++++++++++ Code 
+++++++++++ 
Proprietary 
++++++++ 
PersonIdentification 
+++++++++ Date and 
Place of Birth 
++++++++++ Birth Date 
++++++++++ Providence 
of Birth 
++++++++++ City of Birth 
++++++++++ Country of 
Birth  
+++++++++ Generic 
Person Identification 
++++++++++ 
Identification 
++++++++++ Person 
Identification 
SchemeName 
+++++++++++ Code  
+++++++++++ 
Proprietary 
++++++++++ Issuer 

Id 
OrgId 
AnyBIC 
Othr 
Id 
SchmeNm 
Cd 
Prtry 
PrvtId 
DtAndPlcOfBirth 
BirthDt 
PrvcOfBirth 
CityOfBirth 
CtryOfBirth 
Othr 
Id 
SchmeNm 
Cd 
Prtry 
Issr 

O 
O 
O 11x 
 
O 35x 
O 
O 4!a 
O 35x 
O 
O 
O 
Isodate 
O 35x 
O 35 x 
O 2x 
O 
O 35x 
O 
O 4!a 
O35 x 
O35 x 

Εφόσον απαιτείται μεταβολή, αυτή υλοποιείται 
μέσω διαδικασιών. 

2.53 +++++++ Country of 
Residence 

 O  

2.53 +++++++ Contact Details  O  
2.54 ++++++ Original Creditor 

Agent 
 O  

2.55 ++++++ Original Creditor 
Agent Account 

 O  

2.56 ++++++ Original Debtor  O  
2.57 ++++++ Original Debtor 

Account 
+++++++ Account 
Identification 
++++++++ IBAN 
++++++++ other 
+++++++++ Identification 
+++++++++ Account 
Scheme Name 
++++++++++ Code  
++++++++++ Proprietary 
+++++++++ Issuer 

OrgnlDbtrAcct 
Id 
IBAN 
Othr 
Id 
SchmeNm 
Cd 
Prtry 
Issr 

O 
M 
M 34x 
O 
O 34x 
O 
O 4!a 
O 35x 
O 35x 

Περιέχει τον αρχικό λογαριασμό του οφειλέτη σε 
μορφή ΙΒΑΝ. 
 
Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη 
μεταβολή 
λογαριασμού εντός της ίδιας Τράπεζας Οφειλέτη. 
 
Δεν πρέπει να είναι συμπληρωμένο, όταν το πεδίο 
2.58 έχει την τιμή "SMNDA" . 

2.58 ++++++ Original Debtor 
Agent 

OrgnlDbtrAgt O  

2.58 +++++++ Financial 
Institution Identification 
++++++++ Other 
+++++++++ Identification 

FinInstnId 
Othr 
Id 

M 
 
M 5!a 

Επιτρεπτή τιμή: "SMNDA". Η ύπαρξη του πεδίου 
υποδηλώνει ότι έχει μεταβληθεί η τράπεζα 
οφειλέτη. 
Εάν είναι συμπληρωμένο, τότε ελέγχεται ότι το 
πεδίο  2.14 
έχει την τιμή "FRST". 

2.59 ++++++ Original Debtor 
Agent Account 

OrgnlDbtrAgtAcct O  



           ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ SEPA XML 

 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  σελ. 16/49  
 

2.60 ++++++ Original Final 
Collection Date 

OrgnlFnlColltnDt O  

2.61 ++++++ Original 
Frequency 

OrgnlFrqcy O  

2.62 +++++ Electronic 
Signature 

ElctrncSgntr O 
1025x 

 

2.63 +++++ First Collection 
Date 

FrstColltnDt O 
Isodate 

 

2.64 +++++ Final Collection 
Date 

FnlColltnDt O 
Isodate 

 

2.65 +++++ Frequency Frqcy O 4x  
2.66 ++++ Creditor Scheme 

Identification 
CdtrSchmeId X Συμπληρώνεται στο 2.27. 

2.67 ++++ Pre Notification 
Identification 

PreNtfctnId O 35x  

2.68 ++++ Pre Notification 
Date 

PreNtfctnDt O 
Isodate 

 

2.69 +++ Ultimate Creditor UltmtCdtr O  
2.70 +++ Debtor Agent 

++++ Financial Institution 
Identification 
+++++ BIC 

DbtrAgt 
FinInstnId 
BICFI 

M 
M 
M 11x 

Περιέχει τον κωδικό της τράπεζας οφειλέτη με 
μορφή BIC. 

2.71 +++ Debtor Agent 
Account 

DbtrAgtAcct O  

2.72 +++ Debtor Dbtr M  
2.72 ++++ Name Nm M 140x Συμπληρώνεται με το ονοματεπώνυμο ή την 

επωνυμία του οφειλέτη. Μέγιστο όριο: 70 
χαρακτήρες. 

2.72 ++++ Postal Address PstlAdr O Διεύθυνση του οφειλέτη. 
2.72 +++++ Country Ctry O 2!a Κωδικός χώρας στη διεύθυνση του οφειλέτη. 

Επιτρεπτή τιμή: ISO Code . 
2.72 +++++ Address Line AdrLine O 70x Επιτρέπονται μέχρι δύο επαναλήψεις. 
2.72 ++++ Identification Id O  

 +++++ Organisation 
Identification 
++++++ BIC or BEI 
++++++ Other 
+++++++ Identification 
{or} 

+++++ Private 
Identification 
++++++ Date and Place 
of Birth 
+++++++ Birth Date 
+++++++ Providence of 
Birth 
+++++++ City of Birth 
+++++++ Country of Birth 
++++++ Other 
+++++++ Identification 
+++++++ Scheme Name 
++++++++ Code 

OrgId 
AnyBIC 
Othr 
Id 
 
PrvtId 
DtAndPlcOfBirth 
BirthDt 
PrvcOfBirth 
CityOfBirth 
CtryOfBirth 
Othr 
Id 
SchmeNm 
Cd 

O 
O 
M 
M 35x 
 
O 
O 
O Iso 
Date 
O 35x 
O 35x 
O 2x 
O 
O 35x 
O 
O 4x 

Στοιχεία ταυτοποίησης του οφειλέτη. Είτε το τμήμα 
“BIC or BEI” είτε μία επανάληψη του τμήματος 
“Other” επιτρέπεται να συμπληρωθεί. 
{or} 

Είτε το τμήμα “Date and Place of Birth” είτε μία 
επανάληψη του τμήματος “Other” επιτρέπεται να 
συμπληρωθεί. 

2.72 ++++ Country of 
Residence 

 O  

2.72 ++++ Contact Details  O  

2.73 +++ Debtor Account 
++++ Identification 
+++++ IBAN 

DbtrAcct 
Id 
IBAN 

M 34x Λογαριασμός χρέωσης του οφειλέτη. Επιτρέπεται 
μόνο λογαριασμός σε μορφή IBAN. 

2.74 +++ Ultimate Debtor UltmtDbtr O Τελικός Καταναλωτής. 
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2.74 ++++ Name Nm O 140x Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του τελικού 
καταναλωτή. Μέγιστο όριο: 70 χαρακτήρες. 

2.74 ++++ Postal Address  O  

2.74 ++++ Organisation 
Identification 
+++++ BIC or BEI 
+++++ Other 
++++++ Identification 
{or} 
 

++++ Private 
Identification 
+++++ Date and Place of 
Birth 
++++++ Birth Date 
++++++ Providence of 
Birth 
++++++ City of Birth 
++++++ Country of Birth 
+++++ Other 
++++++ Identification 
++++++ Scheme Name 
+++++++ Code 
{or} 

+++++++ Proprietary 
++++++ Issuer 

OrgId 
AnyBIC 
Othr 
Id 
 
Or 
PrvtId 
DtAndPlcOfBirth 
BirthDt 
PrvcOfBirth 
CityOfBirth 
CtryOfBirth 
Othr 
Id 
SchmeNm 
Cd 
 
Prtry 
Issr 

O 
O 
M 
M 35x 
 
 
O 
O 
O Iso 
Date 
O 35x 
O 35x 
O 2x 
O 
O 35x 
O 
O 4x 
 
O 35x 
O35x 

Είτε το τμήμα “BIC or BEI” είτε μια επανάληψη του 
τμήματος “Other” επιτρέπεται να συμπληρωθεί. 
 
 
 
Είτε το τμήμα “Date and Place of Birth” είτε μια 
επανάληψη 
του τμήματος “Other” επιτρέπεται να συμπληρωθεί. 

2.74 ++++ Country of 
Residence 

 O  

2.74 ++++ Contact Details  O  
2.75 +++ Instruction for 

Creditor Agent 
 O  

2.76 +++ Purpose Purp O Αιτιολογία εντολής. 
2.77 ++++ Code Cd O 4!a Μόνη αποδεκτή τιμή “OTHR” 
{or} {or}    

2.78 ++++ Proprietary  O 35x  
2.79 +++ Regulatory 

Reporting 
 O  

2.80 +++ Tax  O  
2.81 +++ Related Remittance 

Information 
 O  

2.88 +++ Remittance 
Information 

RmtInf O Πληροφορίες εμβάσματος. Επιτρέπεται μόνο μία 
επανάληψη. 

2.89 
{or} 
2.90 

++++ Unstructured 
{or} 
++++ Structured 

Ustrd 
 
Strd 

O 140x Χρήση των 20 πρώτων χαρακτήρων για αιτιολογία 
χρέωσης και των υπόλοιπων 120 για ‘ελεύθερο 
κείμενο’. 
 
Στην περίπτωση που το πεδίο δεν είναι 
συμπληρωμένο ως αιτιολογία χρέωσης 
χρησιμοποιείται αυτή που έχει δηλωθεί σε επίπεδο 
Οργανισμού. (ΚΧΠ) 
 

2.91 +++++ Referred 
Document Information 

RfrdDocInf O  

2.99 +++++ Referred 
Document Amount 

RfrdDocAmt O  

2.110 +++++ Creditor 
Reference Information 

CdtrRefInf O Αν χρησιμοποιηθεί πρέπει να συμπληρωθούν και 
τα δύο τα 
υποπεδία ‘Type’ και ‘Reference’. 

2.111 ++++++ Type Tp O  
2.112 +++++++ Code or 

Proprietary 
CdOrPrtry M  
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2.113 ++++++++ Code Cd Μ 4!a Επιτρεπτή τιμή “SCOR”. 
{or} {or}  {or}  

2.114 ++++++++ Proprietary Prtry Μ 35x  
2.115 +++++++ Issuer Issr O 35x  
2.116 ++++++ Reference Ref M 35x Αιτιολογία πίστωσης Οργανισμού (20 χαρακτήρες). 

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το 
πεδίο 2.3 Batch Booking έχει FALSE. 
 
Στην περίπτωση που το πεδίο Batch Booking είναι 
TRUE ή παρόλο που η τιμή του είναι false  το πεδίο 
δεν έχει συμπληρωθεί , ως αιτιολογία πίστωσης θα 
χρησιμοποιείται το κάτωθι λεκτικό : 
 

DD_ΚΚΚΚΚyyyymmddnnn 
 
Όπου το τμήμα ΚΚΚΚΚyyyymmddnnn 
  
Αφορά το αντίστοιχο τμήμα από το όνομα του 
αρχείου που αποστέλλει ο Εντολέας Οργανισμός  
στην ALPHA Bank. 
(ΑMPxxxxxxΚΚΚΚΚyyyymmddnnn_pain008.XML) 

2.117 +++++ Invoicer Invcr O  
2.118 +++++ Invoicee Invcee O  
2.119 +++++ Additional 

Remittance Information 
AddtlRmtInf O 140x  

 

2 Customer Payment Status Report – pain.002.001.03 

Το μήνυμα αποστέλλεται προς τον δικαιούχο οργανισμό με σκοπό την ενημέρωσή του για πιθανές 
απορρίψεις που έχουν προκύψει επί εντολών που περιέχονται στο αντίστοιχο PAIN.008.001.02 μήνυμα. 

To pain.002 ανάλογα με το prefix του αρχείου περιέχει την ακόλουθη πληροφορία: 

 

 ttt=”PSR” : Περιέχονται οι απορρίψεις και οι ακυρώσεις προ του διακανονισμού των άμεσων 
χρεώσεων.  

 ttt=”RES” : Περιέχεται η αναλυτική πληροφόρηση για κάθε μία από τις άμεσες χρεώσεις του αρχικού 
pain.008 , μετά το διακανονισμό. Επομένως στο αρχείο αυτό θα περιέχονται : 
 Απορρίψεις προ του διακανονισμού 
 Απορρίψεις μετά το διακανονισμό 
 Ακυρώσεις προ του διακανονισμού 
 Επιτυχείς Χρεώσεις 
 Επιτυχείς Αντιλογισμούς (Reversals)  

 

Το μήνυμα αποτελείται από ένα τμήμα "Group Header" ακολουθούμενο υποχρεωτικά από ένα "Original 
Group Information and Status" και από ένα ή πολλά τμήματα "Original Payment Information and Status". 
Τα τμήματα αυτά περιλαμβάνονται σε μία δομή "Message Root". 
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2.1 Message Root 

Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

+ Message Root M XML Tag: <CstmrPmtStsRpt > 

 

2.2 Group Header 

Το Group Header περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την επεξεργασία του μηνύματος. 

 
A/A Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

1.0 + Group Header <GrpHdr> M  

1.1 ++ Message 
Identification 

<MsgId> M 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς της 
Τράπεζας που ομαδοποιεί τις αναλυτικές 
εγγραφές. 

1.2 ++ Creation Date 
Time 

<CreDtTm> M 
ISODtTm 

Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της 
ομάδας εγγραφών. 

1.5 ++ Debtor Agent <DbtrAgt> O 11x Κωδικός BIC  της Τράπεζας, επιτρεπτή 
τιμή “CRBAGRAAXXX”. 

 +++ Financial 
Institution 
Identification 

<FinInstnId> M  

 ++++ BIC <BIC> M 11x Κωδικός BIC  της Τράπεζας, επιτρεπτή 
τιμή “CRBAGRAAXXX”. 

 

2.3 Original Group Information and Status 

Το τμήμα αυτό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη συμπλήρωση των πεδίων 2.1 και 2.2 και  
προαιρετικά εφόσον γίνεται συνολική αποδοχή η απόρριψη του αντίστοιχου group με pain.008 εγγραφές 
που έχει αποσταλεί από τον Οργανισμό. 
 
A/A Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

2.0 + Original Group 
Information And 
Status 

<OrgnlGrpInfAndSts> M  

2.1 ++ Original Message 
Identification 

<OrgnlMsgId> M 35x Περιέχει το μοναδικό αριθμό αναφοράς 
που χρησιμοποιήθηκε για την 
αποστολή των αρχικών εγγραφών, οι 
οποίες επιστρέφονται, δηλ. το πεδίο 1.1 
"Message Identification" του μηνύματος 
"pain.008". 

2.2 ++ Original Message 
Name Identification 

<OrgnlMsgNmId> M 35x Περιέχει τον τύπο των αρχικών 
μηνυμάτων που επιστρέφονται. 
Επιτρεπτή τιμή "pain.008". 

2.6 ++ Group Status <GrpSts> O 4!a Εφόσον γίνεται συνολική αποδοχή του 
group, περιέχει τον κωδικό “ACCP”. 
Εφόσον γίνεται συνολική απόρριψη του 
group δεν συμπληρώνεται. 

2.7 ++ Status Reason 
Information 

<StsRsnInf> O Δεν συμπληρώνεται. 

2.8 +++ Originator <Orgtr> O Κωδικός BIC  της Τράπεζας, επιτρεπτή 
τιμή “CRBAGRAAXXX”. 
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2.4 Original Payment Information and Status 

Το τμήμα αυτό χρησιμοποιείται για την ενημέρωση επί του συνόλου των εντολών και αποστέλλεται  σε 
κάθε περίπτωση.  
A/A Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

3.0 + Original Payment 
Information And 
Status 

<OrgnlPmtInfAndSts> O  

3.1 ++ Original Payment 
Information 
Identification 

<OrgnlPmtInfId> M Περιέχει το αντίστοιχο πεδίο 2.1 
"Payment Information Identification" της 
αρχικής εγγραφής pain.008. 

3.15 ++ Transaction 
Information and 
Status 

<TxInfAndSts> O Περιέχονται τα στοιχεία των 
αναλυτικών Εντολών που 
επιστρέφονται. Επιτρέπονται πολλές 
επαναλήψεις. 

3.16 +++ Status 
Identification 

<StsId> O 35x Περιέχει τον μοναδιαίο κωδικό 
αναφοράς της Τραπέζης για την 
εγγραφή. Παράγεται από το σύστημα 
Alpha Mass Payments. 

3.17 +++ Original 
Instruction 
Identification 

<OrgnlInstrId> O 35x Περιέχει το αντίστοιχο πεδίο 2.30 
"Instruction Identification" της αρχικής 
εγγραφής που παραλήφθηκε από τον 
δικαιούχο οργανισμό. 

3.18 +++ Original End-to-
End Identification 

<OrgnlEndToEndId> O 35x Περιέχει τον κωδικό αναφοράς του 
εντολέα οργανισμού της αρχικής 
εγγραφής, δηλ. το πεδίο 2.31 "End to 
End Identification" της αρχικής 
εγγραφής που παραλήφθηκε από τον 
δικαιούχο οργανισμό. 

3.19 +++ Transaction 
Status 

<TxSts> O 4!a Περιέχει τον κωδικό κατάστασης της 
εγγραφής.  
Επιτρεπτές τιμές:  "RJCT", "ACCP", 
"PDNG". 

 ACCP : Επιτυχής Άμεση Χρέωση 

 RJCT : Δηλώνει μία από τις 
παρακάτω καταστάσεις : 
 Απορριφθείσα Άμεση Χρέωση 
 Ανεπιτυχή Άμεση Χρέωση 
 Ακυρωθείσα Άμεση Χρέωση 
 Αντιλογισμένη Άμεση Χρέωση 

 PDNG: Σε επεξεργασία. Η 
κατάσταση αυτή είναι δυνατό να 
εμφανιστεί μόνο στην παραγωγή 
pain.002 on demand και 
υποδυκνύει ότι η άμεση χρέωση 
έχει γίνει αποδεκτή αλλά δεν έχει 
ακόμα εκτελεστεί. 

3.20 +++ Status Reason 
Information 

<StsRsnInf> O Συμπληρώνεται υποχρεωτικά όταν το 
Transaction Status είναι "RJCT". 

3.21 ++++ Originator <Orgtr> O Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Περιέχει 
την ταυτότητα του μέλους που εκκινεί 
την επιστροφή της εγγραφής. 
Επιτρεπτή τιμή το BIC  της Alpha 

 +++++ Name <Nm> O 140x 

 {or}  {or} 

 +++++ Identification <Id> O 11x 
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A/A Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

 ++++++ Organization 
Identification 

<OrgId>  (CRBAGRAAXXX) 

 +++++++ BICorBEI <BICOrBEI>  

3.22 ++++ Reason <Rsn> O  

3.23 +++++ Code <Cd> O 4!a Περιέχει τον κωδικό απόρριψης της 
εγγραφής. Σε περίπτωση απόρριψης 
συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 
 
Στην περίπτωση  Ακυρωθείσας Άμεσης 
Χρέωσης ή Αντιλογισμένης Άμεσης 
Χρέωσης περιέχει το αντίστοιχο πεδίο 
3.23 του μηνύματος 
ακύρωσης/αντιλογισμού pain.007. 

3.24 ++++ Additional Info <AddtlInf> O  

3.32 +++ Original 
Transaction 
Reference 

<OrgnlTxRef> O Περιέχονται τα αντίστοιχα πεδία της 
αρχικής εγγραφής. 

3.34 ++++ Amount <Amt> O Ποσό Εντολής. 

3.35 +++++ Instructed 
Amount 

<InstdAmt> M 18d & 
3!a 

Το πεδίο 2.44 "Instructed Amount" της 
αρχικής εγγραφής του δικαιούχου 
οργανισμού  από το pain.008 
Στην περίπτωση που ο Οργανισμός 
υποστηρίζει μερική χρέωση , τότε αν ο 
Οφειλέτης χρεωθεί με μέρος του ποσού 
της άμεσης χρέωσης στο συγκεκριμένο 
πεδίο θα αναγράφεται το ποσό με το 
οποίο χρεώθηκε ο πελάτης – Οφειλέτης 

3.41 ++++ Requested 
Collection Date 

< ReqdColltnDt > O 
ISODate 

Το πεδίο 2.18 " Requested Collection 
Date " της αρχικής εγγραφής του 
δικαιούχου οργανισμού, από το 
pain.008 

3.55 ++++ Payment Type 
Information 

<PmtTpInf> O Το πεδίο 2.6 "Payment Type 
Information" της αρχικής εγγραφής του 
δικαιούχου οργανισμού. από το 
pain.008 

3.68 ++++ Payment 
Method 

<PmtMtd> O Το πεδίο 2.2 "Payment Method" της 
αρχικής εγγραφής του δικαιούχου 
οργανισμού, από το pain.008 («DD») 

3.69 ++++ Mandate Related 
Information 

MndtRltdInf O Το πεδίο 2.47 “Mandate Related 
Information” της αρχικής εγγραφής του 
δικαιούχου οργανισμού, από το pain.008. 

3.88 ++++ Remittance 
Information 

<RmtInf> O Το πεδίο 2.88 "Remittance Information" 
της αρχικής εγγραφής του δικαιούχου 
οργανισμού, από το pain.008 

3.120 ++++ Ultimate Debtor <UltmtDbtr> O Το πεδίο 2.74 "Ultimate Debtor" της 
αρχικής εγγραφής του δικαιούχου 
οργανισμού. 

3.121 ++++ Debtor <Dbtr> O Το πεδίο 2.72 "Debtor" της αρχικής 
εγγραφής του δικαιούχου οργανισμού, 
από το pain.008 

3.122 ++++ Debtor Account <DbtrAcct> O Το πεδίο 2.73 "Debtor Account" της 
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A/A Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

αρχικής εγγραφής του δικαιούχου 
οργανισμού, από το pain.008 

3.123 ++++ Debtor Agent <DbtrAgt> O Το πεδίο 2.70 "Debtor Agent" της 
αρχικής εγγραφής του δικαιούχου 
οργανισμού, από το pain.008 

3.125 ++++ Creditor Agent <CdtrAgt> O Το πεδίο 2.21 "Creditor Agent" της 
αρχικής εγγραφής του δικαιούχου 
οργανισμού, από το pain.008 

3.127 ++++ Creditor <Cdtr> O Το πεδίο 2.19 "Creditor" της αρχικής 
εγγραφής του δικαιούχου οργανισμού, 
από το pain.008 

3.128 ++++ Creditor 
Account 

<CdtrAcct> O Το πεδίο 2.20 "Creditor Account" της 
αρχικής εγγραφής του δικαιούχου 
οργανισμού, από το pain.008 

3.129 ++++ Ultimate 
Creditor 

<UltmtCdtr> O Το πεδίο 2.23 "Ultimate Creditor" της 
αρχικής εγγραφής του δικαιούχου 
οργανισμού, από το pain.008 

 

3 Customer Payment Reversal – pain.007.001.002 

 
Το συγκεκριμένο μήνυμα χρησιμοποιείται προκειμένου το πρωτεύον αρχείο pain.008 στο σύνολο του, 
είτε να μην εκτελεστεί ή να αντιλογιστεί.  Επομένως δεν επιτρέπεται η προσπάθεια ακύρωσης ή 
αντιλογισμού συγκεκριμένων αναλυτικών κινήσεων (transactions) που αφορούν ένα Payment 
Information ή  επιμέρους Payment Information που εμπεριέχονται στο πρωτεύον pain.008 αρχείο. 

3.1 Message Root 

Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

+ Message Root M XML Tag: <CstmrPmtRvsl> 

3.2 Group Header 

Το συγκεκριμένο building block είναι υποχρεωτικό και εμφανίζεται μόνο μία φορά. Περιέχει στοιχεία που 
απαιτούνται για την επεξεργασία του μυνήματος όπως το Message Identification και ημερομηνία και ώρα 
δημιουργίας του μυνήματος.  

Α/Α Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

1.0 + Group Header M  

1.1 ++ Message Identification M 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς του αποστολέα 
που ομαδοποιεί τις αναλυτικές εγγραφές (error 
RF01). 

1.2 ++ Creation Date Time M 
ISODtT
m 

Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της ομάδας 
εγγραφών. 

1.3 ++ Authorisation O  

1.6 ++ Batch booking O  

1.7 ++ Number Of Transactions M 15n Περιέχει το πλήθος αναλυτικών εγγραφών το 
οποίο πρέπει να είναι <=100.000 (θα πρέπει να 
ισούται με τις επαναλήψεις του τμήματος 3.13  " 
Transaction Information ") που περιέχονται στο 
Group, το οποίο πρέπει να είναι ορθά 
υπολογισμένο (error FF01). 

1.8 ++ Control Sum O   
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Α/Α Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

1.9 ++ Group Reversal Μ 
Boolean 

Επιτρεπτή τιμή: "false" (error FF01). 

1.10 ++ Initiating Party M Κωδικός του αποστολέα. 

1.10 +++ Name O  

1.10 +++ Postal Address O  

1.10 +++ Identification 
 

O 
 

Στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου 
οργανισμού. 

1.10 ++++ Private Identification M  

1.10 +++++ Date and Place of Birth O  

1.10 +++++ Other M  

1.10 ++++++ Identification 
 

M 35x 
 

Περιέχει τον κωδικό οργανισμού  
Συμπληρώνεται με το CPAYID (6χαρακτήρες) και 
τον κωδικό ΧΠ (5 χαρακτήρες) του πελάτη στην 
εφαρμογή AlphaMassPayments 

1.10 ++++++ Scheme Name M  

1.10 +++++++ Proprietary  M 35x Επιτρεπτή τιμή: "SEPA" (error FF01). 

1.10 ++++++ Issuer O  

1.10 +++ Country of Residence O  

1.10 +++ Contact Details O  

1.11 ++ Forwarding Agent O  

1.12 ++ Debtor Agent O  

1.13 ++ Creditor Agent O Κωδικός τράπεζας δικαιούχου οργανισμού σε 
μορφή BIC. Επιτρεπτή τιμή “CRBAGRAAXXX”. 

 

3.3 Original Group Information 

Το τμήμα συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον Οργανισμό. 
 

Α/Α Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

2.0 + Original Group Information M  

2.1 ++ Original Message 
Identification 

M 35x Περιέχει το μοναδικό αριθμό αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή των αρχικών 
εγγραφών, οι οποίες αντιλογίζονται, δηλ. το πεδίο 
"Message Identification" του μηνύματος pain.008 
(error FF01).  
Συμπληρώνεται με την τιμή του πεδίου 1.1 
(Message Identification) του pain.008 μηνύματος 
που θέλουμε να ακυρώσουμε. 

2.2 ++ Original Message Name 
Identification 

Μ 35x  Περιέχει τον τύπο των αρχικών εγγραφών που 
αντιλογίζονται. 
Επιτρεπτή τιμή: "pain.008" (error FF01).  

2.3 ++ Original Creation Date 
Time 

O   

2.4 ++ Reversal Reason 
Information 

O  

2.5 +++ Originator O  

2.6 +++ Reason O  

2.9 +++ Additional Information O   
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3.4 Original Payment Information and Reversal 

Το τμήμα αυτό χρησιμοποιείται για τον αντιλογισμό όλων των συγκεκριμένων εντολών άμεσων 
χρεώσεων από τον οργανισμό που περιλαμβάνονταν στο αρχικό αρχείο Pain.008. 
 
 

Α/Α Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

3.0 + Original Payment 
Information And Reversal 

O  

3.1 ++ Reversal Payment 
Information Identification 

O 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς της εγγραφής 
αντιλογισμού (error RF01). 

3.2 ++ Original Payment 
Information Identification 

Μ Υποχρεωτικό .Περιέχει το αντίστοιχο πεδίο 2.1 
"Payment Information Identification" της αρχικής 
εγγραφής pain.008. 

3.3 ++ Original Number of 
Transactions 

O  

3.4 ++ Original Control Sum O  

3.5 ++ Batch Booking O  

3.6 ++ Payment Information 
Reversal 
 

O 
Boolean 

Επιτρεπτή τιμή: "false" (error FF01). 

3.7 ++ Reversal Reason 
Information 

O  

3.8 +++ Originator O  

3.9 +++ Reason O  

3.12 +++ Additional Information O  

3.13 ++ Transaction Information Μ Περιέχονται τα στοιχεία των αναλυτικών εντολών 
άμεσων χρεώσεων που αντιλογίζονται.  
Θα πρέπει να εμφανίζονται τόσες  επαναλήψεις 
όσες στο αρχικό pain.008. 

3.14 +++ Reversal Identification 
 

Μ 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς της εγγραφής 
αντιλογισμού (error ΑΜ05, RF01). 

3.15 +++ Original Instruction 
Identification 
 

O 35x Περιέχει το αντίστοιχο πεδίο 2.30  "Instruction 
Identification"  της αρχικής εγγραφής pain.008, 
εφόσον είχε συμπληρωθεί από το δικαιούχο 
οργανισμό. 

3.16 +++ Original End to End 
Identification 
 

M 35x Περιέχει τον κωδικό αναφοράς του δικαιούχου 
οργανισμού της αρχικής εγγραφής, δηλ. το πεδίο 
2.31  "End to End Identification" της αρχικής 
εγγραφής pain.008  που παραλήφθηκε από το 
δικαιούχο οργανισμό (error FF01). 

3.17 +++ Original Instructed 
Amount 
 

M 18d & 
3!a 

Περιέχει το ποσό εντολής χρέωσης (ποσό 
οφειλής) της αρχικής εγγραφής, δηλ. το πεδίο 
2.44 "Instructed Amount" της αρχικής εγγραφής 
pain.008 που παραλήφθηκε από το δικαιούχο 
οργανισμό (error AM09). 

3.18 +++ Reversed Instructed 
Amount 

M 18d & 
3!a 

Το ποσό αντιλογισμού. 
Πρέπει να είναι ίδιο με το ποσό εντολής χρέωσης 
(ποσό οφειλής), δηλ. το πεδίο 3.17 “Original 
Instructed Amount”  (error AM09). 

3.19 ++ Charge Bearer O 4!a Τρόπος χρέωσης εξόδων. 
Επιτρεπτή τιμή: “SLEV” (error FF01). 

3.20 +++ Reversal Reason 
Information 

M  
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Α/Α Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

3.21 ++++ Originator O  

3.22 ++++ Reason M  

3.23 +++++ Code M 4!x Περιέχει την κωδικοποιημένη αιτιολογία 
αντιλογισμού της αρχικής εγγραφής. 
Οι επιτρεπτές τιμές περιγράφονται στο 
Παράρτημα    ΙΙ (Reversal Reason Codes). 

  {or} 
3.24 

  {or} 
+++++ Proprietary 

 
O 

 

3.25 ++++ Additional Information O  

3.26 +++ Original Transaction 
Reference 

M Περιέχονται τα αντίστοιχα πεδία της αρχικής 
εγγραφής. 

3.27 ++++ Interbank Settlement 
Amount 

O  

3.28 ++++ Amount O   

3.33 ++++ Interbank Settlement 
Date 

O  

3.34 ++++ Requested Collection 
Date 

O Το πεδίο 2.18 “Requested Collection Date” της 
αρχικής εγγραφής pain.008  του δικαιούχου 
οργανισμού. 

3.35 ++++ Requested Execution 
Date 

O  

3.36 ++++ Creditor Scheme 
Identification 

O Το πεδίο 2.27 “Creditor Scheme Identification” της 
αρχικής εγγραφής pain.008 του δικαιούχου 
οργανισμού. 

3.37 ++++ Settlement Information O  

3.49 ++++ Payment Type 
Information 

O Το πεδίο 2.6 "Payment Type Information" της 
αρχικής εγγραφής pain.008 του δικαιούχου 
οργανισμού. 

3.62 ++++ Payment Method O  

3.63 ++++ Mandate Related 
Information 

O Το πεδίο 2.47 “Mandate Related Information” της 
αρχικής εγγραφής pain.008 του δικαιούχου 
οργανισμού. 

3.82 ++++ Remittance Information O Το πεδίο 2.88 "Remittance Information" της 
αρχικής εγγραφής pain.008 του δικαιούχου 
οργανισμού. 

3.11
4 

++++ Ultimate Debtor O Το πεδίο 2.74 "Ultimate Debtor" της αρχικής 
εγγραφής του  δικαιούχου οργανισμού.  

3.11
5 

++++ Debtor O Το πεδίο 2.72 "Debtor" της αρχικής εγγραφής 
pain.008 του δικαιούχου οργανισμού. 

3.11
6 

++++ Debtor Account O Το πεδίο 2.73 "Debtor Account"  της αρχικής 
εγγραφής pain.008 του  δικαιούχου οργανισμού.  

3.11
7 

++++ Debtor Agent O Το πεδίο 2.70 "Debtor Agent" της αρχικής 
εγγραφής pain.008 του δικαιούχου οργανισμού. 

3.11
8 

++++ Debtor Agent Account O  

3.11
9 

++++ Creditor Agent O Το πεδίο 2.21 "Creditor Agent" της αρχικής 
εγγραφής pain.008 του δικαιούχου οργανισμού. 

3.12
0 

++++ Creditor Agent Account O  

3.12
1 

++++ Creditor O Το πεδίο 2.19 "Creditor" της αρχικής εγγραφής 
pain.008 του δικαιούχου οργανισμού. 



           ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ SEPA XML 

 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  σελ. 26/49  
 

Α/Α Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

3.12
2 

++++ Creditor Account O Το πεδίο 2.20 "Creditor Account" της αρχικής 
εγγραφής pain.008 του  δικαιούχου οργανισμού.  

3.12
3 

++++ Ultimate Creditor O Το πεδίο 2.23 "Ultimate Creditor" της αρχικής 
εγγραφής pain.008  του  δικαιούχου οργανισμού. 

 
 
 

4 Customer Payment Reversal / Reject  – pain.002.001.003 

Το μήνυμα χρησιμοποιείται για την αποστολή προς τον Οργανισμό από το AMP της μη αποδοχής 
επεξεργασίας ενός ακυρωτικού αρχείου pain.007  ή της αποτυχίας εκτέλεσης του αντιλογισμού. 
 
Το μήνυμα αποτελείται από ένα τμήμα "Message Root", ακολουθούμενο από ένα τμήμα "Group Header" 
ακολουθούμενο υποχρεωτικά από ένα "Original Group Information and Status" . Δεν χρησιμοποιούνται 
τα τμήματα "Original Payment Information and Status" καθώς η αποδοχή αφορά ολόκληρο το ακυρωτικό 
Pain.007 αρχείο. 

5.1 Message Root 

Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

+ Message Root M XML Tag: <CstmrPmtStsRpt> 

 

5.2 Group Header 

Το Group Header περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την επεξεργασία του μηνύματος. 

Α/Α Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

1.0 + Group Header M  

1.1 ++ Message Identification M 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς του αποστολέα 
που ομαδοποιεί τις αναλυτικές εγγραφές. 

1.2 ++ Creation Date Time M 
ISODtTm 

Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της ομάδας 
εγγραφών. 

1.3 ++ Initiating Party O  

1.4 ++ Forwarding Agent O  

1.5 ++ Debtor Agent O   

1.6 ++ Creditor Agent O Κωδικός τράπεζας δικαιούχου σε μορφή BIC. 
Συμπληρώνεται με την τιμή «CRBAGRAA» 

 

5.3 Original Group Information and Status 

 
Το τμήμα αυτό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη συμπλήρωση των πεδίων 2.1 και 2.2.  

Α/Α Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

2.0 + Original Group 
Information And Status 

M  

2.1 ++ Original Message 
Identification 

M 35x Περιέχει το μοναδικό αριθμό αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή των αρχικών 
εγγραφών pain.007, οι οποίες απορρίπτονται, δηλ. 
το πεδίο 1.1 "Message Identification" του 
μηνύματος pain.007. 
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Α/Α Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

2.2 ++ Original Message Name 
Identification 

M 35x Περιέχει τον τύπο των αρχικών μηνυμάτων που 
επιστρέφονται. 
Επιτρεπτή τιμή: "pain.007". 

2.3 ++ Original Creation Date 
Time 

O  

2.4 ++ Original Number of 
Transactions 

O   

2.5 ++ Original Control Sum O  

2.6 ++ Group Status 
 

O Περιέχει τον κωδικό κατάστασης της 
αναφερόμενης ομάδας εγγραφών. 
Επιτρεπτή τιμή “RJCT”. 

2.7 ++ Status Reason 
Information 

Μ Το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά. 
Επιτρέπεται μόνο 1  επανάληψη. 

2.8 +++ Originator O  

2.8 ++++ Identification M  

2.8 +++++ Organisation 
Identification 

  

2.8 ++++++ BIC or BEI Μ 11x Περιέχει την ταυτότητα του μέλους που εκκινεί την 
απόρριψη της αναφερόμενης ομάδας εγγραφών 
(τράπεζα οργανισμού) σε μορφή BIC. 
Επιτρεπτή τιμή: CRBAGRAA 

2.9 +++ Reason O   

2.10 ++++ Code O  Περιέχει τον κωδικό απόρριψης της αναφερόμενης 
ομάδας εγγραφών. 
Επιτρεπτή τιμή : FF01 (Invalid Format)  ή MS03 ή 
TM01 (*) 

{or} 
2.11 

{or} 
++++ Proprietary 

  

2.12 +++ Additional Information O Ανάλογα με το λόγο απόρριψης που περιγράφεται 
παρακάτω : 
Α “Invalid File Format” 
Β ”Partial Reversal not Allowed” 
C  “Original pain.008 not found” 
D  “Time Period for Accepted Reversal Elapsed” 
E  “Reversal Not Sucessfull” 
 
 

2.13 ++ Number of Transactions 
Per Status 

O  

 
 
* Oι λόγοι απόρριψης του pain.007 μπορεί να είναι : 
 

Λόγος Απόρριψης Reason Code 

Α. Schema Validation FF01 

Β. Αρχείο pain.007 που δεν περιέχει το σύνολο 
των Transactions του πρωτεύοντος pain.008 
αρχείου 

FF01 

C. Αρχείο pain.007 που δεν μπορεί να 
διασταυρωθεί με το πρωτεύον αρχείo pain.008 

FF01 

D.Στην περίπτωση που το Requested Collection TM01 
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Date έστω και ενός Payment  Information από το 
πρωτεύον αρχείο pain.008 είναι εκτός ορίων 
χρονοπρογράμματος  παραλαβής pain.007 

Ε. Ανεπιτυχής Αντιλογισμός MS03 

 

5 Customer Debit Credit Notification – camt.054.001.05 

Το μήνυμα αποστέλλεται προς τον δικαιούχο οργανισμό με σκοπό την ενημέρωσή του για τις κινήσεις 
που εκτελούνται στο λογαριασμό του και οι οποίες αφορούν χρεώσεις που οφείλονται σε αιτήματα 
Refund του Οφειλέτη στην Τράπεζα Δικαιούχου. Αποτελείται από ένα τμήμα "Group Header" 
ακολουθούμενο από ένα ή περισσότερα "Notification". Τα τμήματα αυτά περιλαμβάνονται σε μία δομή 
"Message Root". 

 

3.1 Message Root 

Πεδίο Μορφή Προδιαγραφές Πεδίου 

+ Message 
Root M 

XML Tag: 
<BkToCstmrDbtCdtNtfctn> 

 

3.2 Group Header 

Α/Α Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές Πεδίου 

1.0 + Group Header <GrpHdr> M  

1.1 ++ Message Identification <MsgId> M 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς της 
Τράπεζας που ομαδοποιεί τις 
αναλυτικές εγγραφές. 

1.2 ++ Creation Date Time <CreDtTm> M 
ISODtTm 

Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας 
της ομάδας εγγραφών. 

1.3 ++ Message Recipient <MsgRcpt> O Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 

1.3 +++ Name <Nm> Ο  

1.3 +++ Identification <Id> O  

 ++++ Organisation 
Identification 

<OrgId> O Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το 
πεδίο “Id” του τμήματος “Other” με 
το λεκτικό AMP και  το CPAYID  του 
πελάτη στην εφαρμογή 
AlphaMassPayments και το πεδίο 
”Issr” με την τιμή “Alpha”. 

 +++++ BIC or BEI <AnyBIC>  

 +++++ Other <Othr>  

 

3.3 Notification 

Α/Α Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές Πεδίου 

2.0 + Notification <Ntfctn> M Μία επανάληψη ανά λογαριασμό 
του οργανισμού (πεδίο 2.11) 

2.1 ++ Identification <Id> M 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς 
της Τράπεζας για κάθε 
Notification. 
Συμπληρώνεται με μοναδικό 
κωδικό που θα δημιουργεί η 
πλατφόρμα 
AlphaMassPayments. 

2.5 ++ Creation Date 
Time 

<CreDtTm> M ISODtTm Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας 
του μηνύματος. 
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Α/Α Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές Πεδίου 

2.8 ++ Reporting Source <RptgSrc> O Δεν συμπληρώνεται. 

2.11 ++ Account <Acct> M  

 +++ Identification <Id> M  

 ++++ IBAN <IBAN> M 34x Ο λογαριασμός του δικαιούχου 
οργανισμού, στον οποίο 
εκτελούνται κινήσεις χρεώσεων, 
σε μορφή IBAN. 

 +++ Servicer <Svcr> O Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 

 ++++ Financial 
Institution 

<FinInstnId> M  

 +++++ BICFI <BICFI> M 11x Πάντα CRBAGRAAXXX 

2.24 ++ Transaction 
Summary 

<TxsSummry> O Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 

2.25 +++ Total Entries <TtlNtries> O Το συνολικό πλήθος των 
εγγραφών (refunds). 
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 

2.26 ++++ Number of 
Entries 

<NbOfNtries> O 15n Το πλήθος των διαφορετικών 
entries (2.45). Συμπληρώνεται 
υποχρεωτικά. 

2.45 ++ Entry <Ntry> O Επιτρέπονται πολλαπλές 
επαναλήψεις. Περιλαμβάνει τις 
αναλυτικές χρεώσεις του 
λογαριασμού που οφείλονται σε 
refunds, ανά Value Date & Bank 
Transaction Code. 
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 

5.1.1 +++ Amount <Amt> M 18d & 3!a Συνολικό ποσό κινήσεων ανά 
entry. Επιτρεπτή τιμή νομίσματος 
‘EUR’. 

5.1.2 +++ Credit Debit 
Indicator 

<CdtDbtInd> M 4!a Επιτρεπτή τιμή: ‘DBIT’ (Debit). 

5.1.4 +++ Status <Sts> M 4!a Επιτρεπτή τιμή ‘BOOK’. 

5.1.8 +++ Value Date <ValDt> O  

5.1.9 ++++ Date <Dt> M ISODt Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με 
την ημερομηνία διακανονισμού 
του Refund. 
H τιμή από ενημέρωση από το 
Σύστημα Πληρωμών FTS της 
Τραπέζης (Η ημερομηνία 
επιστροφής) 

5.1.18 +++ Bank 
Transaction Code 

<BkTxCd> M Το είδος των συναλλαγών που 
δημιούργησαν τις κινήσεις στο 
λογαριασμό του οργανισμού. 

5.1.24 ++++ Proprietary <Prtry> O  

5.1.25 +++++ Code <Cd> M 35x Ο κωδικός της συναλλαγών. 
Επιτρεπτές τιμές:  

- “REFUND” (για SCT) 
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 

5.1.234 +++ Entry Details <NtryDtls> O Αναλυτικές πληροφορίες 
συναλλαγών. Επιτρέπονται 
πολλαπλές επαναλήψεις. 
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 
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Α/Α Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές Πεδίου 

5.1.235 ++++ Batch <Btch> O Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 

5.1.238 +++++ Number Of 
Transactions 

<NbOfTxs> O 15n Πλήθος αναλυτικών συναλλαγών 
που περιλαμβάνονται στα entry 
details. Συμπληρώνεται 
υποχρεωτικά. 

5.1.239 +++++ Total Amount <TtlAmt> O 18d &3!a Συνολικό ποσό διακανονισμού 
(πεδίο 5.1.259 Amount) του 
τμήματος Transaction Details. 
Επιτρεπτή τιμή νομίσματος: 
‘EUR’. Συμπληρώνεται 
υποχρεωτικά. 

5.1.241 ++++ Transaction 
Details 

<TxDtls> O Επιτρέπονται πολλαπλές 
επαναλήψεις. Πληροφορίες για 
τις αναλυτικές συναλλαγές 
επιστροφών (refunds). 
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 

5.1.242 +++++ References <Refs> O Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 

5.1.246 ++++++ Instruction 
Identification 

<InstrId> O 35x Η τιμή του πεδίου Instruction 
Identification της αρχικής 
εντολής, εφόσον είχε σταλεί από 
τον οργανισμό στο pain.008. 

5.1.247 ++++++ End To End 
Identification 

<EndToEndId> O 35x Η τιμή του πεδίου End to End 
Identification της αρχικής εντολής 
που είχε σταλεί από τον εντολέα 
οργανισμό στο pain.008. 
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 

5.1.248 ++++++ Transaction 
Identification 

<TxId> O 35x Ο μοναδικός κωδικός αναφοράς 
της επιστροφής (Refund). 
Συμπληρώνεται με κωδικό τύπου 
UN από ΚΗΥ και είναι 
υποχρεωτικό 

5.1.248 ++++++ Mandate 
Identification 

< MndtId> Μ35x Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 
Ο κωδικός ανάθεσης στην οποία 
αναφέρεται η αρχική άμεση 
χρέωση 

5.1.259 +++++ Amount <Amt> M 18d & 3!a Ποσό διακανονισμού. Επιτρεπτή 
τιμή νομίσματος: ‘EUR’. 
Το ποσό της αρχικής άμεσης 
χρέωσης. 

5.1.260 +++++ Credit Debit 
Indicator 

<CdtDbtInd> M 4!a Επιτρεπτή τιμή: ‘DBIT’. 

5.1.418 
+++++ Related 
Parties <RltdPties> O Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 

5.1.462 ++++++ Debtor <Dbtr> M 
 

5.1.463 +++++++ Name <Nm> M 140x 
Η επωνυμία του Οφειλέτη από το 
αρχικό pain.008 (2.72) 

5.1.505 
5.1.506 
5.1.507 

++++++ 
DebtorAccount 
+++++++ 
Identification 
++++++++ IBAN 

O 
M 
M 34x 

Συμπληρώνεται 
υποχρεωτικά. 
 
 

pain.008: 
2.73 Debtor/Account 

5.1.750 +++++ Related <RltdAgts> O  
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Α/Α Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές Πεδίου 

Agents 

5.1.751 ++++++ Debtor 
Agent 

<DbtrAgt> O  

5.1.752 +++++++ Financial 
Institution 
Identification 

<FinInstnId> M  

5.1.753 ++++++++ BICFI <BICFI> M 11x Κωδικός BIC  της Τράπεζας, 
επιτρεπτή τιμή 
“CRBAGRAAXXX”. 

5.1.1173 +++++ Remittance 
Information 

<RmtInf> O  

5.1.1174 ++++++ Unstructured <Ustrd> M 140x Πληροφορίες εμβάσματος, όπως 
στάλθηκαν από τον Οργανισμό 
στο  pain.008 ( πεδίο 2.89 του 
original pain.008) 

 {or}    

5.1.1175 ++++++ Structured <Strd> O  

5.1.1297 +++++ Related 
Dates 

< RltdDts > O  

5.1.1305 
5.1.1306 
5.1.1307 
5.1.1308 

++++++ Proprietary 
+++++++ Type 
+++++++ Date 
++++++++ Date 

< Prtry >< Tp> O 
M 35x 
M 
M ISODtTm 

Η Ημερομηνία Οφειλής 
(Requested Collection Date) της 
εντολής άμεσης χρέωσης. 
Το υποπεδίο Type 
συμπληρώνεται με την τιμή 
"REQUESTED COLLECTION 
DATE". 

5.1.1386 +++++ Return 
Information 

<RtrInf> O  

5.1.1396 ++++++ Originator <Orgtr> M  

5.1.1397 +++++++ Name <Nm> M Συμπληρώνεται μόνο για τα 
refunds και περιέχει το 
ονοματεπώνυμο του οφειλέτη. 
Πεδίο <2.72> του αρχικού 
pain.008 

5.1.1439 ++++++ Reason <Rsn> M Περιέχει τον κωδικό επιστροφής 
της εγγραφής. 

5.1.1440 +++++++ Code <Cd> M 4!x ISO κωδικός από σύστημα 
πληρωμών της Τραπέζης. 
Επιτρεπτή τιμή «MD06» 
“RefundRequestByEndCustomer” 

5.1.1441 +++++++ Proprietary <Prtry> M 35x  

 

6 Customer Mandates Information – alpha.002.001.01 

Το μήνυμα χρησιμοποιείται  
(a) από τον Οργανισμό προς την Τράπεζα για την αποστολή εντολών αναθέσεων, μεταβολών και 

ανακλήσεων (αρχείο CMFIN) καθώς και απορρίψεων DMF αναθέσεων (αρχείο DMFIN).  

(b) από την Τράπεζα προς τον Οργανισμό για την αποστολή αναθέσεων DMF και διακοπής χρέωσης 

(αρχείο DMFOUT). 

(c) από την Τράπεζα προς τον Οργανισμό  για την αποστολή  Rejections των CMF Αναθέσεων / 

Μεταβολών (αρχείο CMFOUT). 
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Το μήνυμα αποτελείται από ένα τμήμα "Message Root", ακολουθούμενο από ένα τμήμα "Group Header" 
ακολουθούμενο από ένα ή περισσότερα τμήματα "Mandate Information".  

5.1 Message Root 

Α/Α Πεδίο Μορφ
ή 

Προδιαγραφές πεδίου 

 + Message Root M XML Tag: <MndtInfrm> 

5.2 Group Header 

Α/Α Πεδίο XMLField Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

1.0 + Group Header < GrpHdr> M  

1.1 ++ Message Identification < MsgId> M 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς του 
αποστολέα που ομαδοποιεί τις 
αναλυτικές εγγραφές (exception 
ΑΜ05, RF01). 

1.2 ++ Creation Date Time < CreDtTm> M 
ISODtT
m 

Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας 
της ομάδας εγγραφών. 

1.3 ++ Authorisation < Authstn> O  

1.4 ++ Clearing System < ClrSys> O  

1.6 +++ Proprietary < Prtry > M 35x Επιτρεπτή τιμή "ALPHA BANK" 

1.7 ++ Initiating Party < InitgPty> M Κωδικός του αποστολέα. 
Συμπληρώνεται με το ΒΙC της 
ALPHA BANK ή με τον κωδικό του 
Οργανισμού. 

1.7 +++ Identification < Id > M  

1.7 
 
{or} 

++++ Organisation Identification 
+++++ BICorBEI 
{or} 

< OrgId > 
< BICOrBEI 
> 

M -  Από την ALPHA BANK προς τον 
Οργανισμό:  

 Η ALPHA BANK συμπληρώνει το 
πεδίο με το BIC της. 

1.7 ++++ Private Identification 
+++++ Other 
++++++ Identification 

< PrvtId > 
< Othr><Id> 

M 
M 
M 35x 

-  Από τον Οργανισμό προς την 
ALPHA BANK: 

  
      Συμπληρώνεται με το CPAYID 

(6χαρακτήρες) και τον κωδικό ΧΠ 
(5 χαρακτήρες) του πελάτη στην 
εφαρμογή AlphaMassPayments 

 
 ++++++ Scheme Name 

+++++++ Proprietary 
 M 

M 35x 
 
 

1.8 ++ Debtor Agent 
+++ Financial Institution Identification 
++++ BIC 
  

< DbtrAgt> C 11x Περιέχει τον κωδικό της Τράπεζας 
Οφειλέτη την οποία αφορούν οι 
αναλυτικές εγγραφές σε μορφή BIC. 
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά εάν το 
πεδίο "Transaction Code" έχει τιμή  
"MANA", "MAND" ή "MANR" 
(exception X015). 
Δε συμπληρώνεται εάν το πεδίο 
"Transaction Code" έχει τιμή 
"AMEN", "REVO" ή "ΜΑΝΙ" 
(exception X014). 
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Α/Α Πεδίο XMLField Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

1.11 ++ Transaction Code < TxCd > M 4!x Επιτρεπτές τιμές: 
-  Από τον Οργανισμό προς την 

ALPHA BANK: 
 "MAND": νέα ανάθεση  
 "AMEN" : μεταβολή 
 "REVO" : ανάκληση  
 "MANR" : απόρριψη DMF 
 (exception X009) 
-  Από την ALPHA BANK προς τον 

Οργανισμό: 
 "MANA": ενεργοποιημένη 

ανάθεση 
 "MANI": απενεργοποιημένη 

ανάθεση 
 

1.12 ++ Payment Type Information < PmtTpInf 
> 

M Στοιχεία που προσδιορίζουν τον 
τύπο συναλλαγής. 

1.14 +++ Service Level < SvcLvl >   

1.15 ++++ Code < Cd>  Επιτρεπτή τιμή: “SEPA” 
(exception X010) 

1.17 +++ Local Instrument <LclInstrm> M  

1.18 ++++ Code < Cd > M 35x Κωδικός προϊόντος. 

Επιτρεπτές τιμές “CORE” ή “B2B” 

(exception X010). 

5.3  Mandate Information 

Α/Α Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

2.0 + Mandate Information  M Επιτρέπονται πολλές επαναλήψεις. 

2.1 ++ Mandate Information 
Identification 

< MndtInf > Μ  

2.2 +++ Instruction Identification < InstrId> O 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς 
αποστολέα. 
-  Συμπληρώνεται υποχρεωτικά 

από την ALPHA BANK προς τον 
Οργανισμό. 

-  Από τον Οργανισμό προς την  
ALPHA BANK συμπληρώνεται 
μόνο στις απορρίψεις DMF 
("Transaction Code" = "MANR") 
(exception X013). 
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Α/Α Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

2.3 +++ Transaction Identification < TxId> O 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς 
Οργανισμού. 
-  Ο Οργανισμός συμπληρώνει 

υποχρεωτικά το πεδίο στις 
εγγραφές που στέλνει στην 
ALPHA BANK. 

 
-  Η ALPHA BANK δε 

συμπληρώνει το πεδίο στις 
εγγραφές που αποστέλλει στον 
Οργανισμό. 

2.4 +++ Payment Method < PmtMtd > M 2x Προσδιορίζει τον τρόπο πληρωμής. 
Χρησιμοποιείται η τιμή Direct Debit. 
Επιτρεπτή τιμή: “DD” 
(exception X010) 

2.5 +++ Sequence Type < SeqTp > M 4!x  Συμπληρώνεται υποχρεωτικά 
μόνο στις νέες αναθέσεις 
("Transaction Code" = "MAND", 
"MANA") 
Επιτρεπτές τιμές: 
"RCUR": Επαναλαμβανόμενη 
Χρέωση 
"OOFF": One-Off χρέωση 
(exception X013, Χ010). 

2.6 +++ Date of Signature < DtOfSgntr > M 
ISODt 

Περιέχει την ημερομηνία 
υπογραφής.  
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά στις 
νέες αναθέσεις ("Transaction 
Code" = "MAND" ή "MANA" ή 
"ΑΜΕΝ") (exception X013). 

2.7 +++ Revocation Date < RvctnDt > O 
ISODt 

Ημερομηνία ανάκλησης. 
-  Από τον Οργανισμό προς τη 

ALPHA BANK: 
 Προαιρετικό. Η ALPHA BANK 

δεν ελέγχει την εγκυρότητά της. 
-  Συμπληρώνεται από τη ALPHA 

BANK στην περίπτωση που 
αφορά σε "Transaction Code" = 
"ΜΑΝΙ". 

2.8 +++ Mandate Identification  < MndtId > M 35x Μοναδικός κωδικός αναφοράς 
ανάθεσης.  
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Α/Α Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

2.9 +++ Original Mandate 
Identification  

< OrgnlMndtId > O 35x 
 

Ο προηγούμενος κωδικός 
αναφοράς ανάθεσης.  
Συμπληρώνεται από τον 
Οργανισμό μόνο εφόσον πρόκειται 
για μεταβολή του ισχύοντος 
κωδικού αναφοράς ανάθεσης, 
("Transaction Code" = "AMEN") 
(exception X013). 
 
Δεν υποστηρίζεται καθώς 
μεταβολές από τον Οργανισμό 
γίνονται αποδεκτές μόνο όσον 
αφορά την αλλαγή του 
λογαριασμού χρέωσης του 
Οφειλέτη. 
 

2.10 +++ Contract Reference < CntrctRfrnc > O 18x Μοναδικός κωδικός αναφοράς 
Οργανισμού (exception MD02) 
Στην περίπτωση που η εγγραφή 
αφορά σε εγγραφή ανάθεσης, 
συμπληρώνεται προαιρετικά με τον 
"Αριθμό Αναφοράς Εντύπου" και 
εφόσον περιέχει χαρακτήρες αυτοί 
πρέπει να ανήκουν μόνο στο Latin 
Character Set  (exception X011). 

2.11 +++ Reason < Rsn > O   

2.12 ++++ Code < Cd > O 4!x 
Κωδικοποιημένη αιτιολογία 
απόρριψης ή ανάκλησης, σύμφωνα 
με τον πίνακα Κωδικοί ISO 20022 

-  Συμπληρώνεται υποχρεωτικά 
από τον Οργανισμό εφόσον 
πρόκειται για ανάκληση ή για 
απορριπτική απάντηση DMF 
ανάθεσης ("Transaction Code" = 
"REVO" ή "MANR") (exception 
X013). 

-  Συμπληρώνεται από την  
ALPHA BANK στις 
απενεργοποιημένες αναθέσεις 
("Transaction Code" = "MANI"). 

2.14 +++ Debtor < Dbtr >   

2.14 ++++ Name < Nm > O 70x 
 

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του 
Οφειλέτη. 
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο 
στις εγγραφές αναθέσεων στον 
Οργανισμό ("Transaction Code" = 
"MAND") (exception X013, MD02). 
Μπορεί να περιέχει την τιμή "NOT 
PROVIDED". 

2.14 ++++ Postal Address < PstlAdr > O 70x 
 

Διεύθυνση του Οφειλέτη. 
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Α/Α Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

2.14 +++++ Country < Ctry > O 2!a 
 

Κωδικός χώρας στη διεύθυνση του 
Οφειλέτη. 
Επιτρεπτή τιμή ISO Code 
(exception  Χ010). 

2.14 +++++ Address Line < AdrLine > O 70x 
 

Επιτρέπονται μέχρι δύο 
επαναλήψεις.  
Ελέγχεται από την  ALPHA BANK 
μόνο ότι δεν υπερβαίνει τις δύο 
επαναλήψεις (exception X009). 

2.14 ++++ Identification 
+++++ Private Identification 
++++++ Other 
+++++++Identification+++++++ 

Scheme Name 
++++++++ Code 
 
 

< Id > 
<PrvtId> 
< Othr> 
< Id > 

< SchmeNm > 
< Cd> 

O 
 
 
 

Στοιχεία ταυτοποίησης Οφειλέτη.  
-  Συμπληρώνεται υποχρεωτικά 

από τον Οργανισμό, μόνο στις 
εγγραφές αναθέσεων (το πεδίο 
1.11 "Transaction Code" έχει 
τιμή "MAND") ως εξής: 

 Identification/PrivateIdentification 
/Other/SchemeName/Code με 
τις τιμές  

 "NIDN" (Ταυτότητα),  
 "CCPT" (Διαβατήριο) ή  
 "TXID" (ΑΦΜ). 
 (exception X013, MD02). 
-  Κατά την αποστολή εντολών 

από την ALPHA BANK προς τoν 
Οργανισμό περιέχει και την τιμή 
"CUST" (Κωδικός πελάτη).  

2.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++ Debtor Account 
++++ Identification  
+++++ IBAN 
 
 
 
 
 
 

< DbtrAcct > 
< Id> 
<IBAN> 

Μ 34x 
 

 Λογαριασμός χρέωσης του 
Οφειλέτη σε μορφή IBAN. 
Η ALPHA BANK ελέγχει την 
ορθότητα των ψηφίων ελέγχου, 
σύμφωνα με  τον αλγόριθμο του 
Παραρτήματος Ι.1 (exception 
AC01). 
Επίσης, η ALPHA BANK ελέγχει ότι 
οι πρώτοι δύο χαρακτήρες του 
κωδικού χώρας είναι κεφαλαίοι. 
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 
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Α/Α Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

2.16 +++ Ultimate Debtor < UltmtDbtr > O  

2.16 ++++ Name < Nm > O 70x Συμπληρώνεται εφόσον είναι 
διαφορετικό από το πεδίο 2.14 
"Debtor Name". 
 

2.16 ++++ Identification < Id> O Στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού 
καταναλωτή. 

2.16 +++++ Organisation 
Identification  
++++++ BIC or BEI 
++++++ Other 
  {or} 

< OrgId > 
< BICOrBEI > 
Or < Othr > 
 
 
 
 
 
<PrvtId> 

O Είτε το τμήμα "BIC or BEI" είτε μια 
επανάληψη του τμήματος “Other” 
επιτρέπεται να συμπληρωθεί 
(exception X010, FF01). 

 +++++ Private Identification 
++++++ Date and Place of 
Birth 
++++++ Other 
+++++++ Identification 
+++++++ Scheme Name 
++++++++ Code 
  {or} 
++++++++ Proprietary 
+++++++ Issuer  

< DateAndPlaceOfBirth 
> 
Or 
< Othr><Id> 
Or 
< Othr>< SchmeNm 
><Cd> 
 

O 
 
 
M 35x 
O 
 
 
 
O 35x 

Είτε το τμήμα "Date and Place of 
Birth" είτε μια επανάληψη του 
τμήματος "Other" επιτρέπεται να 
συμπληρωθεί (exception X010, 
FF01). 

2.17 +++ Ultimate Creditor < UltmtCdtr > O Τελικός Δικαιούχος Οργανισμός. 
Συμπληρώνεται προαιρετικά από 
τον Οργανισμό στην περίπτωση 
νέας ανάθεσης ("Transaction 
Code" = "MAND"). 
Δε συμπληρώνεται σε άλλη 
περίπτωση. 
 

2.17 ++++ Name < Nm > O 70x Επωνυμία τελικού Δικαιούχου  
Οργανισμού. 

2.17 ++++ Identification < Id> O Στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού 
δικαιούχου Οργανισμού. 

2.17 +++++ Organisation 
Identification  
++++++ BIC or BEI 
++++++ Other 
  {or} 

< OrgId > 
< BICOrBEI > 
Or < Othr > 
 
 

O Είτε το τμήμα "BIC or BEI" είτε μια 
επανάληψη του τμήματος "Other" 
επιτρέπεται να συμπληρωθεί (error 
X010, FF01). 
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Α/Α Πεδίο XML Field Μορφή Προδιαγραφές πεδίου 

 +++++ Private Identification 
++++++ Date and Place of 
Birth 
++++++ Other 
+++++++ Identification 
+++++++ Scheme Name 
++++++++ Code 
  {or} 
++++++++ Proprietary 
+++++++ Issuer  

<PrvtId> 
< DateAndPlaceOfBirth 
> 
Or 
< Othr><Id> 
Or  
< 
Othr><SchmeNm><Cd> 
 

O 
 
 
M 35x 
O 
 
 
 
O 35x 

Είτε το τμήμα "Date and Place of 
Birth" είτε μια επανάληψη του 
τμήματος "Other" επιτρέπεται να 
συμπληρωθεί (error X010, FF01). 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ alpha.002.001.01 

Επιπλέον των προδιαγραφών των επιμέρους πεδίων, οι οποίοι περιέχονται στον παραπάνω πίνακα, 
ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες προδιαγραφές: 
1. Τα υποχρεωτικά πεδία είναι συμπληρωμένα (exception X008). 

2. Η μορφή των πεδίων είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές (exception X009). 

3. Για όλα τα συμπληρωμένα πεδία που περιέχουν κωδικούς, η  ALPHA BANK ελέγχει την ορθή 
κωδικοποίηση ακόμη και όταν δεν διενεργούνται άλλοι ειδικοί έλεγχοι (exception X010). 

4. Σε όλες τις εγγραφές η ALPHA BANK ελέγχει ότι οι παράμετροι λειτουργίας του Οργανισμού 
επιτρέπουν την διακίνηση των σχετικών εγγραφών από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη 
(exception X012).  

5. Οι εγγραφές απορρίψεων DMF (Transaction Code = ‘MANR’) που αποστέλλει ο Οργανισμός, καθώς 
και οι εγγραφές απορρίψεων CMF (Transaction Code = ‘MANI’) που αποστέλλει η Τράπεζα 
θεωρούνται απαντητικές οι πρώτες στις εγγραφές ενεργοποιημένων αναθέσεων που αποστέλλει η 
ALPHA BANK (Transaction Code= ‘MANA’) και οι τελευταίες στις εγγραφές αναθέσεων που 
αποστέλλει Οργανισμός (Transaction Code= ‘MAND’, ‘AMEN’), γι αυτό και πρέπει να επιστρέφονται 
αναλλοίωτες οι πρώτες από τον Οργανισμό και οι τελευταίες από την Τράπεζα, με συμπληρωμένα τα 
πεδία "Reason Code" και "Instruction Identification". 

6. Τα περιεχόμενα του πεδίου 2.8 “Mandate Identification” και 2.9 “Original Mandate Identification” είναι 
case insensitive (κεφαλαίοι και πεζοί χαρακτήρες είναι ισοδύναμοι). 

7. Τα περιεχόμενα του πεδίου 1.7 "Initiating Party” είναι case & space insensitive (κεφαλαίοι και πεζοί 
χαρακτήρες είναι ισοδύναμοι και οι κενοί χαρακτήρες αγνοούνται). 
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VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 
Έλεγχοι αρχείου άμεσων χρεώσεων 
Κατά την παραλαβή του αρχείου (είτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής είτε μέσω του μηχανισμού 
ασφαλούς ανταλλαγής αρχείων Alpha Bank File Transfer), εκτελούνται από την Τράπεζα οι κάτωθι 
προκαταρκτικοί έλεγχοι: 

o ορθότητα δομής αρχείου, 
o έλεγχος ημερομηνίας πληρωμών: εργάσιμη, όχι προγενέστερη της σημερινής, 
o νομιμοποιητικά εταιρίας / δικαιούχου οργανισμού εν ισχύ, 
o καλή κατάσταση συγκεντρωτικού (πιστούμενου) λογαριασμού, 
o έλεγχος συνολικού προς είσπραξη ποσού σε σχέση με το άθροισμα των επί μέρους 

ποσών προς χρέωση/είσπραξη, εφόσον έχει συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο στο αρχείο.  
o έλεγχος αριθμού  κινήσεων ανά group χρεώσεων στο αρχείο.  

 
Εάν αποτύχει οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, το αρχείο απορρίπτεται χωρίς 
περαιτέρω επεξεργασία. Παράγεται αρχείο pain.002 με ένδειξη απορρίψεως σε όλες τις εγγραφές 
του αρχείου  ως Παράρτημα Ι. 
Να σημειωθεί ότι δεν εκτελούνται έλεγχοι για τους χρεούμενους λογαριασμούς των πελατών, που 
περιέχονται στο αρχείο, ούτε γίνεται έλεγχος για ύπαρξη ενεργούς αναθέσεως.  
 
 
 
Έλεγχοι απορρίψεων προ διακανονισμού 
Κατά την παραλαβή του αρχείου (είτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής είτε μέσω του μηχανισμού 
ασφαλούς ανταλλαγής αρχείων Alpha Bank File Transfer), εκτελούνται επίσης από την Τράπεζα 
έλεγχοι για τυχόν απορρίψεις προ διακανονισμού για τα αρχεία που παραλαμβάνονται για 
εκτέλεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία της τρέχουσας (ημερομηνίας παραλαβής του αρχείου 
χρεώσεων ως κάτωθι:  
o Τα αρχεία που παραλαμβάνονται για αυθημερόν εκτέλεση, δεν θα περνούν από τον έλεγχο 

αυτό, καθώς δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για μια τέτοια ροή ελέγχου.  
o Τα αρχεία που παραλαμβάνονται για την επόμενη ημέρα, θα ελέγχονται και ως προς τους 

λογαριασμούς των οφειλετών, σχετικά με την ύπαρξη ενεργής αναθέσεως. 
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VII.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

Επιχειρηματικοί Κανόνες Χρήσης Μηνύματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δίδεται η δυνατότητα εντολής ακυρώσεως αρχείου άμεσων χρεώσεων  τύπου ΡΑΙΝ.008 που έχει 

εισαχθεί μέσω  Αlpha Μass Ρayments:  

 Μέσω του μηχανισμού ασφαλούς μεταφοράς αρχείων Alpha Bank File Transfer:  

μπορεί να αποσταλεί ακυρωτικό αρχείο προκειμένου το πρωτεύον αρχείο να μην 

εκτελεσθεί.  

 Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής (web client):  ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εισαγωγή 
ακυρωτικού αρχείου προκειμένου το πρωτεύον αρχείο να μην εκτελεσθεί.  
  
Το ακυρωτικό αρχείου με τύπο μηνύματος pain.007 χρησιμοποιείται προκειμένου το πρωτεύον 
αρχείο με τύπο μηνύματος pain.008 στο σύνολο του , είτε να μην εκτελεστεί ή να αντιλογιστεί.  
Επομένως δεν επιτρέπεται η προσπάθεια ακύρωσης ή αντιλογισμού συγκεκριμένων αναλυτικών 
κινήσεων (transactions) που αφορούν ένα Payment Information ή  επιμέρους Payment Information 
που εμπεριέχονται στο πρωτεύον pain.008 αρχείο. 
 
Ως εκ τούτου το pain.007 δεν θα επεξεργάζεται  : 

 Στην περίπτωση που το ακυρωτικό αρχείο δεν περιέχει το σύνολο των χρεώσεων του 
πρωτεύοντος pain.008 αρχείου (δεν υποστηρίζεται μερική ακύρωση του πρωτεύοντος 
pain.008 αρχείου )  
 

 Στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση του πρωτεύοντος pain.008 αρχείου 
με το ακυρωτικό pain.007 αρχείο.  Σε αυτές τις περιπτώσεις το σύστημα θα απαντά με 
Pain.002 «Reversal Reject». 
 

 Στην περίπτωση που το Requested Collection Date έστω και ενός Payment  Information 
από το πρωτεύον αρχείο pain.008 είναι εκτός ορίων χρονοπρογράμματος  παραλαβής 
pain.007 

 

Corporate 
ALPHA 
BANK 
AMP 

SDD RFC/Reversal (pain.007) 

SDD RFC/Reversal Reject (pain.002) 
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Ως  απαντητικό αρχείο του pain.007 θα χρησιμοποιηθεί το Pain.002. Το συγκεκριμένο μήνυμα θα 
χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ως Reversal Reject για την ενημέρωση του πελάτη  Οργανισμού 
της μη αποδοχής  επεξεργασίας του pain.007 ή της αποτυχίας εκτέλεσης αντιλογισμού. 
 
To SEPA μήνυμα pain.007 στην προσέγγιση που περιγράφεται θα έχει διττή φύση: 
 

1. Πριν το διακανονισμό των άμεσων χρεώσεων το XML μήνυμα pain.007 θα αντιμετωπίζεται 
από την πλατφόρμα AMP ως Request for Cancellation. Αυτό σημαίνει ότι οι αντίστοιχες 
αναλυτικές εγγραφές του pain.008 θα ενημερώνονται  στο σύστημα ως «Ακυρωμένες 
(Cancelled)» προκειμένου να μην εκτελεστούν στο επικείμενο JOB της χρέωσης. 
 

2. Μετά το διακανονισμό των άμεσων χρεώσεων το XML μήνυμα pain.007 θα αντιμετωπίζεται 
από την πλατφόρμα AMP ως Reversal. Αυτό σημαίνει ότι οι αντίστοιχες αναλυτικές 
εγγραφές του pain.008 , οι οποίες  χρεώθηκαν επιτυχώς, θα αντιλογίζονται πιστώνοντας 
τον πελάτη Οφειλέτη και χρεώνοντας τον πελάτη Οργανισμό. Στη συνέχεια οι εγγραφές θα 
ενημερώνονται στο σύστημα ως «Αντιλογισθείσες» (Reversed). 
 
 Για τις εγγραφές για τις οποίες είτε δεν έχει γίνει επιτυχής χρέωση (πχ. λόγω μη διαθεσίμου 
υπολοίπου) είτε έχουν ήδη αντιλογισθεί (πχ. λόγω Refund ) δεν θα εκτελείται καμία αλλαγή 
status και δεν θα πραγματοποιείται καμία λογιστική κίνηση. 
 

Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι προκειμένου το σύστημα να μπορέσει να χαρακτηρίσει το 
pain.007 είτε ως Request for Cancellation (RFC) ή ως Reversal , θα πρέπει όλες οι αναλυτικές 
εγγραφές του αρχείου pain. 008 (όλων των Payment Information) να βρίσκονται είτε σε αρχική είτε 
σε καταληκτική κατάσταση.   
 
Επομένως αν κατά την παραλαβή ενός pain.007  υπάρχουν αναλυτικές εγγραφές υπό 
επεξεργασία  το σύστημα θα πρέπει να περιμένει την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και στη 
συνέχεια να προχωρήσει στην επεξεργασία του Pain.007 , σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 

Χρονοπρόγραμμα 

 
Η δυνατότητα παραλαβής ακυρωτικού αρχείου pain.007 θα υπόκειται στο ακόλουθο 
χρονοπρόγραμμα : 
 

Αρχείο Χρονοπρόγραμμα παραλαβής 

Pain.007 Παραλαβή έως D+1  στις 19:00 

Όπου D η Settlement Date της άμεσης 
χρέωσης (Requested Collection Date ανά 
Payment Information) 

Μετά από την D+1 το αρχείο θα γίνεται 
Reject. 
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VIII. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  

 
 Ο Οργανισμός παρέχει στην Τράπεζα για τις πράξεις άμεσης χρέωσης τα κατωτέρω: 

Είδος άμεσης χρέωσης (επαναλαμβανόμενη, εφάπαξ, πρώτη, τελευταία ή αντιστροφή).  
Όνομα Δικαιούχου 
ΙΒΑΝ Δικαιούχου 
Όνομα οφειλέτη 
ΙΒΑΝ Οφειλέτη 
Μοναδικό στοιχείο αναφοράς της εντολής (Mandate ID) 
Ημερομηνία υπογραφής της εντολής 
Ποσό 
Μοναδικό στοιχείο αναφοράς της εντολής του αρχικού δικαιούχου (εάν υφίσταται) 

Αναγνωριστικός κωδικός του δικαιούχου (creditor ID) 
Αναγνωριστικός κωδικός του αρχικού δικαιούχου (εάν υφίσταται) 
Πληροφορίες αποστολής που παρέχεται από τον δικαιούχο στον πληρωτή (RI) 
Σκοπός  
Κατηγορία σκοπού (εάν υφίσταται) 
 Ημερομηνία Οφειλής (Due Date)  
Ο μοναδικός κωδικός αναφοράς δικαιούχου Οργανισμού (End To End ID) 

 
Σημειώνεται ότι ο κωδικός αναφοράς δικαιούχου Οργανισμού (End To End ID) θα πρέπει να είναι μοναδικός 
τόσο σε επίπεδο αρχείου, όσο και σε επίπεδο ημερολογιακού μηνός, για την αποφυγή λανθασμένων, 
επανειλημμένων εισπράξεων.  

 
 

ΙΧ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (Cut-off times) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 
Αρχεία Αναθέσεων 
 

 DMF ροή 

Οι αναθέσεις που συλλέγονται ως τις 15:30 ημερησίως, θα είναι διαθέσιμες με αρχείο προς την 
Εταιρία για ενημέρωση ως τις 16:00. Δηλαδή, το αρχείο θα περιέχει τις DMF αναθέσεις από 15:30 
της προηγούμενης εργάσιμης ως τις 15:30 της επόμενης εργάσιμης. Η Εταιρία μπορεί να 
αποστείλει απορρίψεις αναθέσεων με αρχείο (άνευ cut-off)   

 
 CMF ροή  

Η υπηρεσία Alpha Mass Payments θα δέχεται  αρχείο CMF και θα ακολουθείται από την Τράπεζα 
η διαδικασία για τον έλεγχό τους και την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων αναθέσεων που 
θα περιέχει.  

 
o CORE προϊόν SDD 
 Έως 20:00, η Εταιρία μπορεί να αποστείλει στην Τράπεζα αρχείο με αιτήσεις 

αναθέσεων.  
 Έως 10:00 της επόμενης εργάσιμης, εάν υπάρχουν απορρίψεις, η Τράπεζα 

διαθέτει στην Εταιρία αρχείο απορρίψεων. Σε διαφορετική περίπτωση 
θεωρούνται δεκτές.  

o B2B προϊόν SDD   
 Έως 20:00 της Τ, η Εταιρία μπορεί να αποστείλει στην Τράπεζα αρχείο με 

αιτήσεις αναθέσεων.  
 Η Τράπεζα επικοινωνεί με τον οφειλέτη για επιβεβαίωση 
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 Έως 10:00 της μεθεπόμενης εργάσιμης (Τ+2), εάν υπάρχουν απορρίψεις, η 
Τράπεζα διαθέτει στην Εταιρία αρχείο απορρίψεων τύπου DIAS001. Σε 
διαφορετική περίπτωση θεωρούνται δεκτές.  

 

 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, υποστηρίζεται και η λήψη της 1ης αναθέσεως με τα αρχεία χρεώσεων 

(εισπράξεων) ως ακολούθως:  

Τα CMF Mandates (αναθέσεις στον Οργανισμό), μπορούν να αποστέλλονται στην Τράπεζα : 
- είτε πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα (στο D-5) μαζί με την 1η χρέωση για το προϊόν 

SDD CORE. 
- είτε μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα (στο D-1) μαζί με την 1η χρέωση για το προϊόν SDD 

B2B. 
 
 
Αρχεία Χρεώσεων 
 

 Παραλαβή αρχείων CMF ροής:  

o Όλο το 24-ωρο, εφόσον το αρχείο περιέχει εντολές άμεσων χρεώσεων για εκτέλεση 
κατ’ ελάχιστο στις επόμενες δύο (2) εργάσιμες ημέρες (D+2). 

o ως τις 20:00 της προηγούμενης εργάσιμης από την ημερομηνία της 1ης χρέωσης, 
εφόσον το αρχείο περιέχει εντολές άμεσων χρεώσεων για εκτέλεση κατ’ ελάχιστο 
στην επόμενη  εργάσιμη ημέρα (D+1). 

Όπου D είναι η ημέρα παραλαβής του αρχείου από την Τράπεζα. 

 Παραλαβή αρχείων χρεώσεων & εκτέλεση εντολών άμεσων χρεώσεων: 

Η εταιρία μπορεί να επιλέξει την εκτέλεση των αρχείων της: 
(α) στον επόμενο διαθέσιμο από τους 11 κύκλους της υπηρεσίας Αlpha Μass Ρayments, ήτοι από 
τις 08:00 έως τις 20:00 , ή 
(β) στον επόμενο διαθέσιμο από τους 11 κύκλους του Αlpha Μass Ρayments, ήτοι από τις 08:00 
έως τις 20:00, αλλά όχι ενωρίτερα από τις ΧΧ:ΧΧ ( όπου το ΧΧ:ΧΧ είναι  cut-off σε επίπεδο 
ημιώρου, το οποίο θα ορισθεί από την Εταιρία σε επίπεδο προϊόντος - ΚΧΠ). 
Κατά την υπογραφή της συμβάσεως, ο συνδρομητής επιλέγει σε ποιες ροές εκτελέσεως αρχείων 
άμεσων χρεώσεων θέλει να συμμετέχει. Η σχετική παραμετροποίηση γίνεται στον ΚΧΠ και 
συγκεκριμένα στην καρτέλα των στοιχείων Δικαιούχου Άμεσων Χρεώσεων.  
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι κατά την παραλαβή αρχείων άμεσων χρεώσεων, προϋπόθεση αποτελεί η 
παραλαβή  έως τις 13:00 έντυπης υπογεγραμμένης εντολής μέσω FAX από την Τράπεζα. 
 

Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

Απαντητικά Αρχεία (pain.002.001.03, camt.054.001.03, alpha.002.001.01) 

 

Υπάρχει η δυνατότητα ενημερώσεως της Εταιρίας επί του  αρχείου άμεσων χρεώσεων  τύπου 

ΡΑΙΝ.008 που έχει εισαχθεί μέσω  Αlpha Μass Ρayments:  

 Μέσω του μηχανισμού ασφαλούς μεταφοράς αρχείων Alpha Bank File Transfer:  

αποστέλλεται ενημερωτικό αρχείο στον φάκελο της Εταιρίας. 

 Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής (web client) υπάρχει διαθέσιμo κατ’ απαίτηση (on-
demand) το ενημερωτικό αρχείο. 
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 pain.002.001.03 

 

o Το μήνυμα pain.002.001.03 αποστέλλεται μετά την εκτέλεση του αρχείου 
PAIN.008.001.02 προς την Εταιρία με σκοπό την ενημέρωσή της (α) για τις 
επιτυχείς συναλλαγές της εκτελέσεων των άμεσων χρεώσεων, (β) για τις 
πιθανές απορρίψεις (ανεπιτυχείς συναλλαγές) που έχουν προκύψει επί εντολών 
άμεσων χρεώσεων είτε προ είτε μετά διακανονισμού. (Το μήνυμα 
pain.002.001.03 αποστέλλεται την επόμενη ημέρα το πρωί, πριν τις 10:00, για 
τις απορρίψεις προ διακανονισμού (pre-settlement rejections), εφόσον 
υπάρχουν 

o Το μήνυμα pain.002.001.03 αποστέλλεται προς την Εταιρία μετά την παραλαβή 
του ακυρωτικού αρχείου  PAIN.007.001.002, ως εξής: 

o Αν το ακυρωτικό αρχείο δεν είναι δυνατό να επεξεργαστεί για τις αιτίες 
που αναφέρθηκαν στο κεφ. VII, το pain.002 αποστέλλεται ως «Reversal 
Reject». 

o Αν το ακυρωτικό αρχείο εκτελέστηκε επιτυχώς τότε αποστέλλεται το 
pain.002, είτε με τις ακυρώσεις (προ του διακανονισμού) είτε με 
αντιλογισμούς (μετά διακανονισμού). 

 
 

 

 camt.054.001.03 

Το μήνυμα camt.054.001.03 αποστέλλεται προς την Εταιρία για τα κάτωθι:  

o Ενημέρωση των  πιστωτικών κινήσεων για επιτυχείς συναλλαγές (με 
αναλυτικές ή συγκεντρωτικές εγγραφές) , οι οποίες προέκυψαν μετά τον 
διακανονισμό των  χρεώσεων  

o Ενημέρωση  των χρεωστικών  κινήσεων , οι οποίες προέκυψαν είτε μετά 
από αίτηση ακύρωσης αρχείου χρεώσεων της Εταιρίας, είτε μετά τον διακανονισμό 
αιτήσεως επιστροφής (refund).. Στην περίπτωση ακύρωσης μετά τον διακανονισμό 
αιτήσεως επιστροφής (refund) η Εταιρία λαμβάνει ενημέρωση με τα πλήρη στοιχεία 
της αναθέσεως και του πελάτη που διενήργησε την επιστροφή αμέσου χρεώσεως. 

 alpha.002.001.01 

 
Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Τραπέζης και Εταιρίας για νέες αναθέσεις, 
ανακλήσεις αναθέσεων και μεταβολών αναθέσεων (CMF-DMF) η Τράπεζα έχει 
υλοποιήσει το xml μήνυμα  alpha.002.001.01 

 
Πιο συγκεκριμένα το μήνυμα χρησιμοποιείται για  τις κάτωθι περιπτώσεις: 

i. από τον Οργανισμό προς την Τράπεζα για την αποστολή εντολών 

αναθέσεων, μεταβολών και ανακλήσεων (αρχείο CMFIN) καθώς και 

απορρίψεων DMF αναθέσεων (αρχείο DMFIN).  

ii. από την Τράπεζα προς τον Οργανισμό για την αποστολή αναθέσεων DMF 

και διακοπής χρέωσης (αρχείο DMFOUT). 

iii. από την Τράπεζα προς τον Οργανισμό  για την αποστολή  Rejections των 

CMF Αναθέσεων / Μεταβολών (αρχείο CMFOUT). 
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Πλήρης βάση ενεργών αναθέσεων 

 
Στην περίπτωση που η Εταιρία επιθυμεί  πλήρες αντίγραφο της βάσης των ενεργών αναθέσεων 
που τηρεί η Τράπεζα για την Εταιρία – Συνδρομητή του Αlpha Μass Ρayments, τότε η διαδικασία 
είναι η κάτωθι: 

 Η Εταιρία αποστέλλει γραπτό αίτημα στη Διεύθυνση Πωλήσεων 
Χρηματοοικονομικών Προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
transactionservices@alpha.gr μέχρι τις 11:00 

 Εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, τοποθετείται αρχείο CSV στο φάκελο του 

πελάτη μέσω του μηχανισμού ασφαλούς μεταφοράς αρχείων Alpha Bank File 

Transfer:   

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μόνο μέσω της διασύνδεσης Alpha Bank 
File Transfer 
 
XI.  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Για την παροχή της Υπηρεσίας Άμεσων Χρεώσεων είτε η Εταιρία είτε ο πελάτης της Εταιρίας 
(σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή της πολιτική της Τραπέζης) επιβαρύνεται με σχετική 
αμοιβή, για την οποία θα εκδίδεται από την Τράπεζα τιμολόγιο την τελευταία ημέρα έκαστου μήνα 
αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες (συναλλαγές) του εκάστοτε μηνός. 
 
Α. Σχετικά με την επιβάρυνση της αμοιβής εκ μέρους της Εταιρίας ισχύουν τα παρακάτω: 
 
1. Η αμοιβή, την οποία επιβαρύνεται η Εταιρία, δύναται να  υπολογίζεται επί τη βάση συναλλαγών 
αρχείου χρεώσεως / εισπράξεων ως κάτωθι: 

 (α) μόνο επιτυχείς χρεώσεις,  
(β) επιτυχείς και ανεπιτυχείς,  
(γ) επιτυχείς, ανεπιτυχείς και επιστροφές  

2. Η αμοιβή, την οποία επιβαρύνεται η Εταιρία, δύναται να υπολογίζεται επί τη βάση πλήθους 
αρχείων χρεώσεως / εισπράξεων ανά μήνα 

3. Για την καταβολή της αμοιβής εκ μέρους της Εταιρίας δύναται να ισχύουν οι κάτωθι χρονισμοί:  
(α) απολογιστικά, μηναία,  
(β) μετά από κάθε ροή (μόνο εφόσον δεν επιβάλλεται ΦΠΑ, διαφορετικά απολογιστικά) 
  

 

Β. Σχετικά με την αμοιβή, την οποία επιβαρύνεται ο πελάτης, δύναται να  υπολογίζεται για:   
(α) επιτυχή χρέωση,  
(β) ανεπιτυχή χρέωση 

 
 
 
 
 
 

mailto:transactionservices@alpha.gr
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Παράρτημα I – Reject Reason Codes 

 

ISO Code ISO Name 

AC01 IncorrectAccountNumber - Format of the account  
number specified is not correct – Account identifier 
incorrect (i.e. invalid IBAN). 

AC04 ClosedAccountNumber - Account number specified has 
been closed on the Receiver's books – Account closed. 

AC06 BlockedAccount - Account specified is blocked, 
prohibiting posting of transactions against it Account 
blocked for direct debit by the Debtor. 

AC13 InvalidDebtorAccountType – Debtor Account is a 
consumer account (note: only for B2B product) 

AG01 TransactionForbidden - Transaction forbidden on this 
type of account - Direct debit forbidden on this account 
for regulatory reasons. 

AM04 InsufficientFunds - Amount of  funds available to cover 
specified message amount is insufficient – Insufficient 
funds. 

DT01 InvalidDate - Invalid date  (eg. wrong settlement date). 

MD01 NoMandate - Mandate is  cancelled or invalid - No valid 
Mandate. 

 NoMandate - Unauthorised Transaction. 

MD02 MissingMandatoryInformationInMandate - Mandate 
related information data required by the scheme is 
missing - Mandate data missing or incorrect. 

MD06 RefundRequestByEndCustomer - Return of  funds 
requested by end customer. 

 RefundRequestByEndCustomer - Disputed Authorised 
Transaction. 

MD07 EndCustomerDeceased - End customer is deceased - 
Debtor deceased. 

MS02 NotSpecifiedReasonCustomerGenerated - Reason has 
not been specified  by end customer – Refusal by the 
Debtor / Reason not specified . 

MS03 NotSpecifiedReasonAgentGenerated - Reason has not 
been specified by agent – Reason not specified. 

RF01 NotUniqueTransactionReference - Transaction 
reference is not unique within the message. 

TM01 CutOffTime - Associated message was received after 
agreed processing cut-off time. 

FF01 InvalidFileFormat – Operation/transaction code 
incorrect, invalid file format 
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Παράρτημα ΙΙ – Reversal Reason Codes 
Συμπληρώνονται στο τμήμα Reason/Code: 

ISO Code SEPA Core Reason as specified in the 
Rulebooks 

AM05 Duplicate entry 

MS02 NotSpecifiedReasonCustomerGenerated - 
Reason has not been specified  by end 
customer 

MS02 NotSpecifiedReasonAgentGenerated - 
Reason has not been specified by agent – 
Reason not specified. 

DUPL DuplicatePayment - Payment is a duplicate 
of another payment. 

CUST RequestedByCustomer - Cancellation 
requested by the Debtor. 

UPAY UnduePayment - Payment is not justified. 

 



 

   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ SEPA XML 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ   σελ. 48/49 

 

Παράρτημα ΙΙI – Cancellation Reason Codes in camt.055 

 
Συμπληρώνονται στο τμήμα Reason/Code: 

ISO Code  ISO Name  Definition  

DUPL  Duplicate Payment  Payment is a duplicate of another payment.  

 

Συμπληρώνονται στο τμήμα Reason/Proprietary: 

ISO Code ISO Name Definition 

FRAD  Fraudulent Origin  Fraudulent originated credit transfer  

TECH  Technical Problem Technical problems resulting in erroneous SCT's  
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Παράρτημα ΙV 
 

1) National Character Set (για εγχώριες πληρωμές, ενδο- και δια-τραπεζικές)  

Οι χαρακτήρες που υποστηρίζονται στο national character set είναι οι εξής: 

  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
/ - ? : ( ) . , ' + 
Space 
α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί ϊ ΐ κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ ϋ ΰ φ χ ψ ω ώ 
Α Ά Β Γ Δ Ε Έ Ζ Η Ή Θ Ι Ί Ϊ Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ό Π Ρ Σ Τ Υ Ύ Ϋ Φ Χ Ψ Ω Ώ 
= ! %  * ; # _ $ \  { } [ ] 
  

 

2) Latin Character Set  (Μελλοντική Χρήση Για Διατραπεζικές Πληρωμές Εκτός Ελλάδος) 

Οι χαρακτήρες που υποστηρίζονται στο national character set είναι οι εξής: 

  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
/ - ? : ( ) . , ' + 
Space  
  
 
 
 
 

3) Συνήθεις Μη επιτρεπτοί χαρακτήρες (σε bracket η hex μορφή) 
  
char["][22] char[¨][ffffffa8] 

char[&][26] char[©][ffffffa9] 

char[<][3c] char[¬][ffffffac] 

char[>][3e] char[―][ffffffaf] 

char[@][40] char[°][ffffffb0] 

char[`][60] char[±][ffffffb1] 

char[|][7c] char[²][ffffffb2] 

char[~][7e] char[³][ffffffb3] 

char[΅][ffffffa1] char[΄][ffffffb4] 

char[Ά][ffffffa2] char[µ][ffffffb5] 

char[£][ffffffa3] char[·][ffffffb7] 

char[¦][ffffffa6] char[½][ffffffbd] 

char[§][ffffffa7]   

 


