
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η ΕΚΤ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗΝ SIA ΚΑΙ ΤΗΝ COLT ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Οι δύο εταιρείες θα είναι ανάδοχοι του έργου για μια περίοδο 10 ετών   
 

Η SIA και η Colt θα παρέχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά ιδρύματα 
υπηρεσίες συνδεσιμότητας με τα δίκτυα TARGET2, TIPS, TARGET2-Securities καθώς 

και στο σύστημα ECMS, μέσω του Ενιαίου Διαύλου Υποδομών Αγοράς του 
Ευρωσυστήματος (ESMIG), αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2021 

 
Το ESMIG αποτελεί βασικό βήμα της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου «Vision 

2020» του Ευρωσυστήματος 
 
 

Μιλάνο και Λονδίνο, 18 Ιουνίου 2019 – Η SIA, σε συνεργασία με την Colt Technology Services, κέρδισε 
τον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας οι 
οποίες θα επιτρέπουν σε ευρωπαϊκές κεντρικές και εμπορικές τράπεζες, σε κεντρικά αποθετήρια 
αξιών, σε αυτοματοποιημένους εκκαθαριστικούς οίκους και άλλους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών να συνδέονται απευθείας με τις υποδομές αγοράς του Ευρωσυστήματος μέσω ενός 
ενιαίου περιβάλλοντος πρόσβασης (Ενιαίος Δίαυλος Υποδομών Αγοράς του Ευρωσυστήματος-ESMIG). 
 
Χάρη στη ανάδειξη της SIA και της Colt, ως παρόχους υπηρεσιών δικτύου για το ESMIG, αρχής γενομένης 
από τον Νοέμβριο του 2021, όλοι οι κύριοι οργανισμοί του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συστήματος 
θα είναι σε θέση να συνδέονται με την πλατφόρμα διακανονισμού πληρωμών μεγάλης αξίας TARGEΤ2, την 
υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών TIPS, την πλατφόρμα διακανονισμού αξιόγραφων TARGET2-
Securities (T2S), το Σύστημα Διαχείρισης Εγγυήσεων του Ευρωσυστήματος (ECMS) και πιθανώς άλλες νέες 
υπηρεσίες και εφαρμογές. 
 
Το ESMIG αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο για την υλοποίηση του έργου ενοποίησης του TARGET2 
και του TARGET2-Securities, το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κύριες προτάσεις που κατατέθηκαν 
ως μέρος του στρατηγικού πλάνου «2020 Vision» του Ευρωσυστήματος για την εξέλιξη των υποδομών της 
αγοράς. Το εν λόγω έργο θα βοηθήσει τόσο τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τα οποία έχουν ανάγκη από 
ασφαλείς και αξιόπιστες λειτουργίες, όσο και το ίδιο το Ευρωσύστημα να εξοικονομήσουν κεφάλαια μέσω της 
μείωσης του λειτουργικού κόστους που θα προκύψει. 
 
Η συνεργασία της SIA με την Colt, η οποία υπεγράφη αρχικώς το 2012 επ’ ευκαιρία των διαγωνισμών για το 
TARGET2-Securities, οδήγησε στην επιτυχή αναδοχή μιας από τις συνολικά δύο άδειες δεκαετούς διάρκειας 
του ESMIG. Ο λόγος της επιλογής των δύο αυτών εταιρειών, είναι το υψηλό τεχνολογικό τους προφίλ 
και η ισχυρή τους παρουσία διεθνώς, στοιχεία τα οποία τις οδήγησαν στην ανάληψη του έργου. 
 
«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που επιλεγήκαμε σε συνεργασία με την Colt, ως πάροχοι υπηρεσιών δικτύου 
των υποδομών αγοράς του Ευρωσυστήματος. Η επιλογή μας αυτή είναι αποτέλεσμα τεχνολογίας που είναι 
‘προϊόν Ιταλίας’ και επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη ικανότητα της SIA να είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο, 
ενδυναμώνοντας παράλληλα τον ρόλο μας ως συνεργάτη καινοτομίας για τις κεντρικές και εμπορικές 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

τράπεζες. Η ανάληψη του ESMIG είναι ιδιαίτερη σημαντική, καθώς για πρώτη φορά στην Ευρώπη, όλα τα 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την καλύτερη τεχνολογική λύση στο πλαίσιο 
του ελεύθερου ανταγωνισμού, απολαμβάνοντας σημαντικά οφέλη από άποψη κόστους και 
αποτελεσματικότητας και συνεισφέροντας στην ενδυνάμωση της ψηφιακής ασφάλειας και της 
ανθεκτικότητας στρατηγικά σημαντικών συστημάτων» σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της SIA, κ. 
Nicola Cordone. 
 
H κ. Paula Cogan, Αντιπρόεδρος Επιχειρήσεων και Κεφαλαιαγορών της Colt σχολίασε: «Η αναδοχή 
του έργου ESMIG, επτά χρόνια μετά την σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Colt και της SIA, αποτελεί ένα 
σημαντικό ορόσημο και για τις δύο εταιρείες. Είμαστε χαρούμενοι καθώς θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη 
της υποδομής, η οποία προβλέπεται από το πρόγραμμα ‘Vision 2020’, παρέχοντας λύσεις συνδεσιμότητας για 
την πλατφόρμα T2S. Το δίκτυο της Colt προσφέρει υψηλά επίπεδα απόδοσης και επεκτασιμότητας καθώς και 
εγγυημένα επίπεδα υπηρεσιών, τα οποία δικαιολογούν και την επιλογή μας ως πάροχο ανάμεσα σε πάνω από 
650 χρηματοοικονομικά ιδρύματα διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων και 18 εκ των 25 μεγαλύτερων τραπεζών, 
περισσότερων των 50 χρηματιστηρίων και 13 Ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 
 
Η Colt στοχεύει να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών μέσω ευέλικτων, on-demand 
λύσεων υψηλού εύρους ζώνης. Το δίκτυο Colt IQ συνδέει περισσότερα από 900 κέντρα δεδομένων σε διάφορους 
επιχειρηματικούς κόμβους σε Ευρώπη, Ασία και Β. Αμερική, με πάνω από 27,500 δίκτυα. 
Η φήμη που έχει χτίσει η Colt βασίζεται στο γεγονός ότι έχει ως προτεραιότητα τους πελάτες της. Στους πελάτες της 
συγκαταλέγονται οργανισμοί σε πάνω από 212 πόλεις σε περίπου 32 χώρες. Η Colt αποτελεί αναγνωρισμένη καινοτόμο 
εταιρεία στα δίκτυα SDN (Software Defined Networks) και στις δομές NFV (Network Function Virtualization). Από 
οικονομικής άποψης, η Colt είναι από τις πλέον υγιείς εταιρείες στην αγορά της, προσφέροντας την καλύτερη εμπειρία 
πελάτη σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. 
Περισσότερες πληροφορίες:www.colt.net 
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