
  

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

ΤΟ CETIF-CATTOLICA UNIVERSITY, Η SIA ΚΑΙ Η REPLY ΛΑΝΣΑΡΟΥΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

BLOCKCHAIN 

 

Η πειραματική εφαρμογή του έργου θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020, σε συνεργασία με την 

Τράπεζα της Ιταλίας και την αρμόδια εποπτική αρχή IVASS, με την συμμετοχή ασφαλιστικών 

εταιρειών, τραπεζών, χρηματοοικονομικών οργανισμών, δημόσιων φορέων και εταιρειών. 

 

Ο στόχος - να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των περιπτώσεων απάτης (1,6 δισ. ευρώ τα τελευταία 4 

χρόνια*) και να αυξηθεί η αποδοτικότητα μέσω της αποϋλοποίησης των εγγράφων, 

διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων 
 
 

Μιλάνο, 23 Δεκεμβρίου 2019 – Η πειραματική εφαρμογή του εθνικού σχεδίου για την ψηφιοποίηση και 

διαχείριση εγγυήσεων μέσω της τεχνολογίας blockchain,  θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020, από το 

CeTIF, την SIA και την Reply, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ιταλίας και την αρμόδια εποπτική αρχή 

IVASS. 

 

Η πρωτοβουλία «Fideiussioni Digitali» (Digital Sureties) είναι αποτέλεσμα σχετικής μελέτης εφαρμοσιμότητας  

η οποία διήρκεσε περίπου 4 μήνες στην οποία συμμετείχαν περίπου τριάντα σημαντικοί παράγοντες του  

ασφαλιστικού, τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού χώρου, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. 

 

Ο κύριος στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός των πλαστών εγγυήσεων που, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 

της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας *, τα τελευταία 4 χρόνια ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα 

επιδιώκεται αύξηση της αποτελεσματικότητα μέσω της αποϋλοποίησης εγγράφων. Η πρωτοβουλία στοχεύει 

επίσης στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος 

(εγγυητής, συμβαλλόμενο μέρος) μέσω της «συμβολαιογραφικής καταγραφής» των εγγυήσεων και της 

ασφάλειας ολόκληρης της διαδικασίας. 

  

Η λύση «Fideiussioni Digitali» θα αναπτυχθεί με διαδικασία «sandbox» δηλαδή σε ένα περιβάλλον στο οποίο 

θα αξιοποιηθούν  τα πραγματικά δεδομένα υπό την επίβλεψη μιας επιστημονικής επιτροπής που αποτελείται 

από την Τράπεζα της Ιταλίας, την  IVASS, το CeTIF, την SIA και Reply και άλλους συμμετέχοντες. 

 

* Πηγή: Sole 24 Ore  
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https://www.ilsole24ore.com/art/in-italia-boom-fideiussioni-false-16-miliardi-quattro-anni-i-AC0JOpu
https://www.ilsole24ore.com/art/in-italia-boom-fideiussioni-false-16-miliardi-quattro-anni-i-AC0JOpu


  

 

 

 

 

 

 
CeTIF 

Το CeTIF, το Κέντρο Ερευνών Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Οικονομικών, εστιάζει από το 1990 στην έρευνα, προωθώντας 

προγράμματα στρατηγικής και οργανωτικής αλλαγής στον χρηματοοικονομικό, τον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τομέα, 

με συμμετοχή περίπου 20.000 επαγγελματιών. Μεταξύ των θεσμικών εταίρων της CeTIF συγκαταλέγονται η Banca d'Italia, 

η IVASS, η ABI, η ANPB, η ANIA, η AIPB, η CLUSIT και η CONSOB. Το CeTIF είναι επίσης ιδρυτικός συνεργάτης του FIT, 

του ευρωπαϊκού δικτύου ερευνητικών κέντρων χρηματοδότησης και καινοτομίας. www.cetif.it 

 

SIA 

H SIA αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στον σχεδιασμό, την δημιουργία και την διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και 

υπηρεσιών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, εταιρείες και δημόσιους φορείς στους τομείς των 
πληρωμών, των καρτών, των υπηρεσιών δικτύου και τις κεφαλαιαγορές. Ο Όμιλος SIA παρέχει τις υπηρεσίες του σε 50 
χώρες ενώ παράλληλα διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Αυστρία, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, 
Σερβία, Σλοβακία και Ν. Αφρική. Παραρτήματα της εταιρείας λειτουργούν επίσης στο Βέλγιο και την Ολλανδία ενώ γραφεία 
της υπάρχουν και σε Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία. Το 2018 η SIA διαχειρίστηκε 14 δισεκατομμύρια συναλλαγές θεσμικών 
υπηρεσιών, 7,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες, 3 δισεκατομμύρια πληρωμές, 51,7 δισεκατομμύρια 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ενώ 1.204 terabytes δεδομένων μεταφέρθηκαν μέσω του δικτύου της. Ο Όμιλος, ο οποίος 
σήμερα απασχολεί 3.400 εργαζόμενους, έκλεισε την χρήση του 2018 καταγράφοντας έσοδα της τάξεως των 614,8 
εκατομμυρίων ευρώ. www.sia.eu/en 
 

Reply 

Η Reply [MTA, STAR: REY] ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων βασισμένων σε νέα κανάλια επικοινωνίας 

και ψηφιακά μέσα. Ως δίκτυο πολύ εξειδικευμένων εταιρειών, η Reply καταρτίζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά μοντέλα 

που ενεργοποιούνται από τα νέα τεχνολογίες όπως big data, cloud computing, ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο των 

πραγμάτων. Η Reply παρέχει συμβουλές, ενοποίηση συστημάτων και ψηφιακές υπηρεσίες σε οργανισμούς σε όλη την 

αγορά τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και στον δημόσιο τομέα.  

www.reply.com 

 

 

Επικοινωνία: 

 

CeTIF 

Lisa Jolanda Pasolini 
lisajolanda.pasolini@unicatt.it 

 

SIA 

Filippo Fantasia 
Tel. +39. 02.6084.2833 
Mob. +39 335.1202713 
filippo.fantasia@sia.eu 
 

Reply 

Fabio Zappelli 
f.zappelli@reply.com 
 
Irene Caia 
i.caia@reply.it 
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