
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗ SIA ΚΑΙ ΤΗΝ COLT ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Οι δύο εταιρείες θα παρέχουν στην ΕΚΤ υπηρεσίες συνδεσιμότητας των πλατφορμών 

διακανονισμού πληρωμών (ΤΑRGET2 και TIPS) και αξιογράφων (TARGET2-
Securities) καθώς και στο σύστημα ECMS, μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος 
πρόσβασης - του Ενιαίου Διαύλου Υποδομών Αγοράς του Ευρωσυστήματος 

(Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway - ESMIG) 
 
 

Μιλάνο και Λονδίνο, 19 Νοεμβρίου 2020 – Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέλεξε τη SIA, σε 
συνεργασία με την Colt Technology Services, για τη σύνδεση της με τις υποδομές της αγοράς του 
Ευρωσυστήματος μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος πρόσβασης (Ενιαίος Δίαυλος Υποδομών Αγοράς του 
Ευρωσυστήματος – ΕSMIG).  
H SIA είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών 

και των υποδομών, που ελέγχεται από την CDP Equity. 
 
H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη ξεκινήσει να χρησιμοποιεί την υποδομή δικτύου των SIA και 
Colt για την πραγματοποίηση δοκιμαστικών λειτουργιών μαζί με άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Η SIA 
παρέχει επίσης μία συγκεκριμένη λύση για την επεξεργασία όλων των μηνυμάτων προκειμένου να 
διευκολύνει την ενσωμάτωση του λογισμικού της εφαρμογής της ΕΚΤ με το ενιαίο περιβάλλον 
πρόσβασης ESMIG.  
 
Τον προηγούμενο χρόνο, η SIA και η Colt απέκτησαν μία από τις δύο άδειες δεκαετούς διάρκειας 
Παρόχου Υπηρεσιών Δικτύου ESMIG, πρωτίστως χάρη στο υψηλό τεχνολογικό προφίλ και την 
ισχυρή διεθνή παρουσία των δύο εταιρειών.  
  
O Ενιαίος Δίαυλος Υποδομών Αγοράς του Ευρωσυστήματος αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο για την 
υλοποίηση του έργου ενοποίησης του TARGET2 και του TARGET2-Securities. 
Ο ESMIG θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους παίχτες του Ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος 
(Kεντρικές και Eμπορικές Tράπεζες, Kεντρικά Aποθετήρια Aξιών, Aυτοματοποιημένοι Οίκοι Εκκαθάρισης και 
άλλοι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών), να μπορούν να συνδεθούν στις πλατφόρμες που παρέχονται από το 
Ευρωσύστημα για το διακανονισμό πληρωμών μεγάλης αξίας TARGET 2, τις υπηρεσίες 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, απευθείας μέσω του ΕSMIG.  
 
«Αισθανόμαστε μεγάλη τιμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέλεξε τη SIA και τον συνεργάτη μας Colt 
για πρόσβαση σε υποδομές χρηματοοικονομικής αγοράς στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την Ευρωζώνη. 
Αυτή η αξιοσημείωτη νέα διεθνής επιτυχία αποτελεί μία περαιτέρω αναγνώριση της απόλυτης αξιοπιστίας, 
σταθερότητας και ασφάλειας των υποδομών και των τεχνολογικών μας υπηρεσιών, υποστηρίζοντας επί του 
παρόντος τις πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού περίπου 20 κεντρικών τραπεζών σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο 
Nicola Cordone, CEO της SIA. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτό το έργο για την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο. Είμαστε περήφανοι που έχουμε επιλεγεί, 
μαζί με τον συνεργάτη μας τη SIA, για να παρέχουμε υπηρεσίες συνδεσιμότητας στην πλατφόρμα ESMIG και 
με αυτό τον τρόπο να μπορέσει η ΕΚΤ να επικεντρωθεί στους θεσμικούς της στόχους παρά στις υποδομές. 
Αυτό αποτελεί περαιτέρω επιβεβαίωση της θετικής φήμης που έχει χτίσει η Colt με την πάροδο των ετών, 
χάρη σε πολλές επενδύσεις τόσο σε τεχνολογία όσο και σε ανθρώπινους πόρους, στην Ιταλία και σε όλο τον 
κόσμο,» σχολίασε η Paula Cogan, Executive Vice President Sales, Marketing & Customer 
Relationship Management της Colt Technology Services. 
 
 

 
H 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 
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.  
Για περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 
 
Η Colt προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος μέσω της δύναμης της συνδεσιμότητας. Το Colt IQ 
Network συνδέει 900+ κέντρα δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κόμβους 
της Βόρειας Αμερικής, με πάνω από 29.000 δίκτυα. Η Colt κατανοεί τις απαιτήσεις συνδεσιμότητας των επιχειρήσεων και 
παρέχει λύσεις υψηλής απόδοσης και εύρους ζώνης που επιτρέπουν την επιτυχία των πελατών, με το όραμα της Colt να 
επικεντρώνεται στο να είναι η πιο πελατοκεντρική επιχείρηση στον κλάδο. Στους πελάτες της συγκαταλέγονται οργανισμοί 
έντασης δεδομένων που εκτείνονται σε 210 πόλεις σε περισσότερες από 30 χώρες. Η Colt είναι μία αναγνωρισμένη 
καινοτόμος εταιρεία και πρωτοπόρος στα Δίκτυα Καθορισμένου Λογισμικού (SDN) και στην εικονικοποίηση λειτουργιών 
δικτύου (NFV). Όντας ιδιωτική, η Colt είναι μία από τις πιο οικονομικά υγιείς εταιρείες στον κλάδο της και είναι σε θέση 
να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία πελατών σε ανταγωνιστική τιμή. 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.colt.net 
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