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Εισαγωγή – Δράσεις Καινοτομίας
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Κόμβος καινοτομίας 

FinTech
Έναρξη λειτουργίας 3/2019

+

Μέλος του EFIF, 9/2019

+

Συνεργασία EBRD, ΤτΕ

Προετοιμασία αιτήματος για 
χρηματοδότηση έργου sandbox
από EE 7/2019

Υποβολή αιτήματος 10/2019

Προστατευμένο 
Κανονιστικό Περιβάλλον
v1.0
Εκκίνηση λειτουργίας 6/2021

+

Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

ΠΕΕ Regulatory Sandbox 5/2021

Τροποποίηση απόφασης ΕΤΠΘ για 
ταυτοποίηση μέσω eGov-KYC 4/2021

+

2η έκθεση Κόμβου Καινοτομίας 5/2021

+

Επιτροπή Πληροφορικής και 
Καινοτομίας, 6/2021

Προστατευμένο 
Κανονιστικό Περιβάλλον
v2.0
Πρόθεση για αξιολόγηση επέκτασης το 
2ο μισό του 2022, λαμβάνοντας υπόψη 
τη λειτουργία και την απολογιστική 
έκθεση της πρώτης χρονιάς λειτουργίας 
του sandbox

2019 2020 20222020/2021

Νέο ρυθμιστικό 
πλαίσιο
Σχετικές ΠΕΕ με καινοτομία: 

PSD2, 12/2019

Digital Onboarding 5/2020, 
Outsourcing 10/2020

+

1η έκθεση Κόμβου Καινοτομίας
5/2020

+

Έγκριση χρηματοδότησης από ΕΕ, 
διαδικασία προμήθειας, επιλογή ΕΥ

1/2020-8/2020



Ο Κόμβος Καινοτομίας -
Εισαγωγή και στόχοι
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 Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και επιχειρήσεων/φυσικών 
προσώπων που δραστηριοποιούνται στη χρηματοοικονομική τεχνολογία

• Υποστηρίζεται από εκπροσώπους διαφορετικών Διευθύνσεων της Τράπεζας και έχει πρόσβαση σε όλη τη 
σχετική εξειδικευμένη γνώση εντός του οργανισμού

 Στόχοι

• Παροχή μη δεσμευτικών πληροφοριών, διευκρινίσεων και καθοδήγησης σχετικά με το κανονιστικό και 
εποπτικό πλαίσιο αρμοδιότητας της Τράπεζας

• Βαθύτερη κατανόηση από την Τράπεζα των ευκαιριών, προκλήσεων και κινδύνων της καινοτομίας

• Αναγνώριση περιπτώσεων που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν στο Προστατευμένο Κανονιστικό 
Περιβάλλον



Κόμβος Καινοτομίας –
Ετήσιες εκθέσεις
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 Αναλύουν σε συγκεντρωτική μορφή τα αιτήματα που λαμβάνονται ανά έτος

 Δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας (https://www.bankofgreece.gr/kiries-
leitourgies/epopteia/komvos-kainotomias-fintech)



Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον -
Εισαγωγή και στόχοι
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 Μηχανισμός που παρέχει στα ιδρύματα τη δυνατότητα να διεξάγουν μικρής κλίμακας 
δοκιμές καινοτόμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών/προϊόντων που βασίζονται στη 
χρηματοοικονομική τεχνολογία, βάσει συγκεκριμένου προγράμματος δοκιμών που έχει 
συμφωνηθεί και παρακολουθείται από την Τράπεζα της Ελλάδος

 Στόχοι
• Διευκόλυνση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας & διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

• Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου

• Άντληση και προώθηση γνώσης

 Αποτελεί εποπτευόμενο χώρο - νόμοι και κανονισμοί σε πλήρη ισχύ

 Η Ελλάδα ήταν η 9η χώρα στην ΕΕ που υλοποιεί Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον



Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον -
Πεδίο εφαρμογής
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 Το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον είναι ανοικτό στους παρόχους 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που: 

• έχουν ήδη λάβει τη σχετική άδεια από την Τράπεζα και

• επιθυμούν να εφαρμόσουν καινοτόμες, τεχνολογικά προηγμένες λύσεις για την παροχή 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τράπεζας

 Μη αδειοδοτημένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων 
εταιρειών πληροφορικής, θα πρέπει:

• να λάβουν πρώτα την κατάλληλη άδεια, εάν σκοπεύουν να διεξάγουν οι 
ίδιες εποπτευόμενες δραστηριότητες ή 

• να συμπράξουν με αδειοδοτημένο ίδρυμα προκειμένου να εισέλθουν 
από κοινού στο προστατευμένο περιβάλλον



Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον -
Κριτήρια επιλεξιμότητας
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1. Η προτεινόμενη λύση υπόκειται 
σε εποπτεία από την Τράπεζα

Η πρότασή του αιτούντος υπόκειται σε 
εποπτεία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της Τράπεζας και καλύπτεται από την 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του και το 
καταστατικό του. 

2. Πραγματικά καινοτόμα 
υπηρεσία/προϊόν

Η προτεινόμενη λύση είναι καινοτόμα ή 
σημαντικά διαφορετική από όσες 
διατίθενται επί του παρόντος στην 
ελληνική αγορά. 

4. Η υπηρεσία/προϊόν είναι έτοιμη 
προς δοκιμή

Η υπηρεσία/προϊόν βρίσκεται σε επαρκές 
στάδιο ωριμότητας και είναι έτοιμη να 
δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας.

3. Οφέλη για τους χρήστες των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
και για το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα

Η καινοτόμα πρόταση προσφέρει σαφή 
και αναγνωρίσιμα οφέλη στους χρήστες 
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

5. Ο αιτών σκοπεύει να 
εξυπηρετήσει την εγχώρια αγορά

Ο αιτών προτίθεται να αναπτύξει και να 
αξιοποιήσει την προτεινόμενη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία/προϊόν στην 
Ελλάδα. 



Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον -
Στάδια
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1 2 3 4

Στάδιο Αίτησης Στάδιο Προετοιμασίας 
Δοκιμής

Στάδιο Δοκιμής Στάδιο Ολοκλήρωσης 
Δοκιμής και Εξόδου

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν, θα πρέπει να 
εξετάσουν το πεδίο εφαρμογής 
και τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
και κατόπιν να συμπληρώσουν 
και να υποβάλουν την αίτησή 
τους.

Oι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν 
στενά με την ΤτΕ για να συμφωνήσουν 
τις παραμέτρους της δοκιμής. 

Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν με 
την ΤτΕ πιθανούς όρους, περιορισμούς 
και προϋποθέσεις που θα πρέπει να 
πληρούνται πριν από τη δοκιμή.

Το στάδιο ολοκληρώνεται με τη 
διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου 
Παραμέτρων Δοκιμής

Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
προσφέρουν τη λύση τους σε 
πραγματικές συνθήκες για περίοδο έως 
6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης για 
έως 6 ακόμη μήνες κατόπιν γραπτού 
αιτήματος).

Η ΤτΕ θα παρέχει στον κάθε 
συμμετέχοντα Εξατομικευμένη 
Καθοδήγηση προκειμένου να 
διευκολύνει την πορεία και να 
αποσαφηνίσει τις ισχύουσες νομικές 
και κανονιστικές απαιτήσεις.

Επίσης παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
με το Σχέδιο Παραμέτρων Δοκιμής 
μέσω τακτικών αναφορών.

Oι συμμετέχοντες θα υποβάλουν τελική 
έκθεση στην οποία θα συνοψίζονται τα 
συμπεράσματα, η απόδοση της 
πρότασης έναντι των στόχων της 
δοκιμής και τα επόμενα βήματα. 

Λαμβάνοντας υπόψιν το αποτέλεσμα 
της δοκιμής, ο συμμετέχων μπορεί να 
προχωρήσει στην ανάπτυξη της 
χρηματοοικονομικής υπηρεσίας σε 
ευρύτερη κλίμακα ή να τερματίσει την 
παροχή της. 



Ευχαριστούμε!
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www.bankofgreece.gr/regulatory-sandbox

www.bankofgreece.gr/en/main-
tasks/supervision/fintech-innovation-hub

RegulatorySandbox@bankofgreece.gr

http://www.bankofgreece.gr/regulatory-sandbox
http://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/fintech-innovation-hub
http://www.bankofgreece.gr/regulatory-sandbox

