
 
 
 
 
 
 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOCKCHAIN: Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ, 

ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Το CeTIF – Cattolica University, η SIA και η Reply συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου 

 

Η έναρξη της λειτουργίας της πρώτης πλατφόρμας που θα επιτρέψει τη διαχείριση εγγυήσεων στον 

τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα μέσω της τεχνολογίας Distributed Ledger Technology (DLT) θα 

πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021 

 

Περισσότεροι από 50 παίκτες συμμετείχαν στη πιλοτική φάση, με περισσότερα από 350 συμβόλαια, 

των οποίων η διαχείριση έγινε σε τέσσερις μήνες με εγγυημένα ποσά που κυμαίνονταν από 10.000 

ευρώ έως 1.4 εκατομμύρια ευρώ και με μέσο ποσό τις 275.000 ευρώ 

 

Μιλάνο, 10 Μαΐου 2021 – Η πιλοτική φάση του "Fideiussioni digitali" (ψηφιακές εγγυήσεις), το έργο που 

προωθήθηκε από το CeTIF, τη SIA και την Reply για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης της 

εγγύησης στο blockchain - στην οποία συμμετείχε και η Τράπεζα της Ιταλίας, το Ινστιτούτο Εποπτείας των 

Ασφαλίσεων (IVASS) και η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία - ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

 

Πάνω από 50 παράγοντες της αγοράς  - συμπεριλαμβανομένων των εγγυητών και των εργολάβων - από 

τον τραπεζικό, ασφαλιστικό, χρηματοοικονομικό, δημόσιο και εταιρικό τομέα συμμετείχαν στη δοκιμή 

που πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον "Sandbox" υπό την επίβλεψη μιας Επιστημονικής Επιτροπής 

αποτελούμενης από εκπροσώπους των σχετικών Αρχών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.  

 

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, η οποία διήρκεσε περίπου 4 μήνες, έγινε ψηφιακή διαχείριση 

περισσότερων από 350 εγγυήσεων με εγγυημένα ποσά που κυμαίνονται από 10.000 ευρώ έως 1.4 

εκατομμύρια ευρώ και με μέσο ποσό τις 275.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχαν οι 

συμμετέχοντες, η χρήση της τεχνολογίας blockchain και DLT μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απάτης κατά 

περίπου 30% και του λειτουργικού κόστους από 10% σε πάνω από 50%, ανάλογα με τον αριθμό των 

συναλλαγών που υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

 

Πρόσθετα οφέλη που προέκυψαν από τη δοκιμή περιλαμβάνουν: 

 μείωση του κόστους που προκύπτει από την αποϋλοποίηση των εγγράφων, 

 αυξημένη διαφάνεια και ασφάλεια των πληροφοριών καθ' όλη τη διαδικασία διαχείρισης 

εγγυήσεων, που συνδέονται με μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, 

 μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της αποδέσμευσης της εγγύησης με 

επακόλουθη διαθεσιμότητα πίστωσης σε μικρότερο χρονικό διάστημα που θα διατεθεί σε νέες 

προσκλήσεις υποβολής προσφορών. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Με βάση την αποτελεσματικότητα της πιλοτικής φάσης και τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων - που 

εκπροσωπούν τους κύριους παράγοντες στη διαχείριση των εγγυήσεων στην Ιταλία - έχουν ξεκινήσει 

περαιτέρω δραστηριότητες τεχνολογικής, λειτουργικής και κανονιστικής βελτίωσης με σκοπό να καταστεί η 

πλατφόρμα πλήρως λειτουργική και διαθέσιμη στην αγορά το δεύτερο εξάμηνο του 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

CeTIF 

Το CeTIF, το Κέντρο Έρευνας για την Τεχνολογία, την Καινοτομία και τα Χρηματοοικονομικά εργάζεται από το 
1990 στην έρευνα, προωθώντας προγράμματα στρατηγικής και οργανωτικής αλλαγής στον 
χρηματοοικονομικό, τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, με τη συμμετοχή στο δίκτυο της περίπου 20.000 
επαγγελματιών. Κάθε χρόνο το CeTIF διοργανώνει περισσότερα από 12 ερευνητικά προγράμματα (HUB, 
Outlook), επίσης σε διεθνές επίπεδο, και εκδηλώσεις (εργαστήρια, κοινοτικές εκδηλώσεις, συνόδους) για να 
μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες και στρατηγικές σχετικά με τους πιο καινοτόμους μοχλούς αλλαγής. Με την 
CeTIF Banking & Insurance Academy, προωθεί μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χαρακτηρίζονται 
από την επιστημονική τους προσέγγιση, τη συνάφεια του περιεχομένου και την άμεση εστίαση στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπλέον, μέσω των δραστηριοτήτων του spin-off CeTIF Advisory, χρησιμοποιεί 
εκθετικές τεχνολογίες (σε πειράματα και sandboxes) για να μεταφέρει αποτελεσματικά και απτά, καινοτομία 
στις αγορές στόχου. Στους θεσμικούς εταίρους του CeTIF περιλαμβάνονται η Τράπεζα της Ιταλίας, IVASS, 
ABI, ANPB, ANIA και CONSOB. CeTIF.it 
 

SIA  
Η SIA – θυγατρική εταιρεία της CDP Equity - αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στον σχεδιασμό, την δημιουργία και 
την διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Κεντρικές Τράπεζες, 
Εταιρείες και για το Δημόσιο Τομέα, στους τομείς των Καρτών Πληρωμών και Λύσεων για Εμπόρους, των 
Ψηφιακών Πληρωμών και των υπηρεσιών για Κεφαλαιαγορές και σχετικά Δίκτυα. Ο Όμιλος SIA παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε περισσότερες από 50 χώρες ενώ παράλληλα λειτουργεί μέσω των θυγατρικών εταιρειών και 
των παραρτημάτων του σε Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ολλανδία, 
Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Ν. Αφρική. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Πολωνία.  
Για περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 
 
Reply 

Η Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή λύσεων που 
βασίζονται σε νέα κανάλια επικοινωνίας και ψηφιακά μέσα. Ως δίκτυο εξαιρετικά εξειδικευμένων εταιρειών, η 
Reply καθορίζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά μοντέλα που ενεργοποιούνται από τα νέα μοντέλα AI, big data, 
cloud computing, ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Η Reply παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
ολοκλήρωση συστήματος και ψηφιακές υπηρεσίες σε οργανισμούς σε όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιών και 
των μέσων: τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, τον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, και τους δημόσιους τομείς. 
www.reply.com   
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