REGULATORY SANDBOX
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Γενικά
1. Τι είναι το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον της Τράπεζας της Ελλάδος;
Το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής «ΤτΕ»)
αποτελεί ένα μηχανισμό που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διεξάγουν μικρής κλίμακας
δοκιμές καινοτόμων προϊόντων, μέσα σε ένα ελεγχόμενο κανονιστικό περιβάλλον, με
καθορισμένες παραμέτρους και χρονοδιαγράμματα, υπό την εποπτεία και σε άμεση
συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Τι αναμένει η ΤτΕ από τους συμμετέχοντες;
Οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι ανοικτοί, ειλικρινείς και να συνεργαστούν με την ΤτΕ.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παράσχουν στην ΤτΕ όλες τις πληροφορίες τις οποίες θα
ανέμενε να γνωρίζει η ΤτΕ σύμφωνα με το ρόλο της. Κυρίως όμως, όλοι οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι απαιτούμενοι πόροι (ανθρώπινοι, οικονομικοί, τεχνολογικοί
κ.λπ.) από την επιχείρησή τους θα είναι διαθέσιμοι προκειμένου να υλοποιηθεί η δοκιμή της
υπηρεσίας/προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του εντός του Προστατευμένου
Κανονιστικού Περιβάλλοντος.
3. Κόστος
Η συμμετοχή στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον είναι δωρεάν.
4. Πώς λειτουργεί;
Υπάρχουν τέσσερα διακριτά στάδια: το στάδιο της αίτησης, το στάδιο της προετοιμασίας
δοκιμής, το στάδιο της δοκιμής και το στάδιο της ολοκλήρωσης δοκιμής και εξόδου.
Στάδιο Αίτησης: Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να εξετάσουν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και κατόπιν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους. Σε κάθε
αιτούντα θα ανατεθεί ένας αρμόδιος από την ΤτΕ, ο οποίος θα αποτελεί το σημείο επαφής
καθ’ όλη την πορεία του αιτούντος στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον.
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την ΤτΕ και οι προτάσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας θα αξιολογηθούν για είσοδο στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον,
υπό την επιφύλαξη περιορισμών που μπορεί να θέσει η ΤτΕ ως προς το είδος και των αριθμό
των αιτήσεων που θα δέχεται ή/και ως προς τον αριθμό των ενεργών δοκιμών που μπορούν
να διενεργούνται παράλληλα εντός του Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος.
Στάδιο Προετοιμασίας Δοκιμής: Αφού γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους, οι συμμετέχοντες θα
συνεργαστούν στενά με την ΤτΕ για την επικαιροποίηση και οριστικοποίηση των παραμέτρων
δοκιμής, την ενσωμάτωση των κατάλληλων διασφαλίσεων για τον περιορισμό δυνητικών
κινδύνων, την οριστικοποίηση του Σχεδίου Παραμέτρων Δοκιμής και τη συζήτηση πιθανών
περιορισμών και όρων που θα πρέπει να ικανοποιηθούν πριν από τη δοκιμή.
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Στάδιο Δοκιμής: Οι συμμετέχοντες στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον μπορούν να
προχωρήσουν στο στάδιο της δοκιμής και να προσφέρουν την προτεινόμενη λύση σε
πραγματικές συνθήκες για έως 6 μήνες, με δυνατότητα χρονικής παράτασης για έως άλλους
6 μήνες. Η ΤτΕ θα παρέχει στους συμμετέχοντες εξατομικευμένη καθοδήγηση που θα τους
διευκολύνει στο όλο εγχείρημα και στην αποσαφήνιση των εφαρμοστέων νομικών και
κανονιστικών απαιτήσεων, όπως αυτές συνδέονται με την καινοτόμα πρόταση που έχει
υποβληθεί σε δοκιμή. Σε αυτό το χρονικό διάστημα αναμένεται από τους συμμετέχοντες να
συνεργαστούν με την ΤτΕ, ενώ η ΤτΕ θα παρακολουθεί και θα επιβλέπει τη συμμόρφωση
προς τις απαιτήσεις που έχουν συμφωνηθεί κατά το στάδιο Προετοιμασίας Δοκιμής καθώς
και με τις απαιτήσεις που ορίζονται σε νομικές πράξεις οι οποίες ρυθμίζουν τη
χρηματοπιστωτική αγορά. Σε όλη αυτή την περίοδο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
υποβάλλουν σε τακτά διαστήματα εκθέσεις προόδου. Οι εποπτικές αρμοδιότητες της ΤτΕ
ισχύουν πλήρως καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου καθώς και κατά τον πλήρη κύκλο ζωής
του Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος.
Στάδιο Ολοκλήρωσης Δοκιμής και Εξόδου: Μετά την έξοδο από το Προστατευμένο
Κανονιστικό Περιβάλλον, ο συμμετέχων μπορεί να προχωρήσει στην ανάπτυξη της
χρηματοοικονομικής υπηρεσίας σε ευρύτερη κλίμακα ή να τερματίσει την παροχή της
υπηρεσίας.
5. Υπάρχει κάποιο ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το Προστατευμένο Κανονιστικό
Περιβάλλον;
H Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 189/1/14.05.2021 (εφεξής η «Πράξη») ορίζει τους όρους
και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία Προστατευμένου Κανονιστικού
Περιβάλλοντος της Τράπεζας της Ελλάδος.
6. Ποια μορφή υποστήριξης θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες
Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος;

μέσω του

Στους συμμετέχοντες στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον θα παρέχεται υποστήριξη
με τη μορφή εξατομικευμένης καθοδήγησης και εναργούς διαλόγου. Η εξατομικευμένη
καθοδήγηση παρέχεται με σκοπό τη διευκόλυνσή τους ως προς την κατανόηση του πλαισίου
εποπτείας που αφορά την συγκεκριμένη υπηρεσία/προϊόν και εμπίπτει στην αρμοδιότητα
της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ενδεικτικά παροχή διευκρινίσεων και εξατομικευμένων
πληροφοριών για πιθανά ζητήματα συμμόρφωσης, που εγείρονται σε όλα τα στάδια της
συμμετοχής των ιδρυμάτων στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον. Ο εναργής
διάλογος θα διενεργείται μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδας και των ιδρυμάτων που
συμμετέχουν στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον, μέσω του ορισμού και ανάθεσης
εξατομικευμένου σημείου επικοινωνίας (single point of contact) για κάθε συμμετέχον
ίδρυμα, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία και συνεργασία των εμπλεκόμενων
μερών.
7. Στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον συμμετέχουν μόνο εταιρείες που έχουν
άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα; Είναι δυνατή η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών και
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υπηρεσιών κοινοτικού διαβατηρίου εντός του Προστατευμένου Κανονιστικού
Περιβάλλοντος;
Σε αυτό το στάδιο, το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον θα είναι ανοικτό μόνο σε
εταιρείες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την ΤτΕ και εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της Πράξης. Διασυνοριακές δοκιμές και υπηρεσίες μέσω ενιαίου διαβατηρίου
δεν επιτρέπονται στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον.

Στάδιο Αίτησης
8. Μπορώ να συμμετάσχω;
Το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον δέχεται αιτήσεις από παρόχους
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που έχουν λάβει άδεια από την ΤτΕ και που επιδιώκουν να
εφαρμόσουν μια καινοτόμα τεχνολογική λύση στον κλάδο της παροχής χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΤτΕ.
Εταιρείες που δεν έχουν άδεια μπορούν:
•

Να συμπράξουν με αδειοδοτημένο ίδρυμα και να εισέλθουν μαζί στο
Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον. Αυτή η περίπτωση καλύπτει επίσης
υπηρεσίες/προϊόντα εντός του πεδίου εφαρμογής του προστατευμένου
περιβάλλοντος που αξιοποιούν λύσεις οι οποίες προσφέρονται από εταιρείες
πληροφορικής κατά καινοτόμο τρόπο. Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να
συμπληρωθεί και να κατατεθεί από το αδειοδοτημένο ίδρυμα και η ΤτΕ θα
απευθύνει όλα τα εποπτικά ζητήματα στο εν λόγω αδειοδοτημένο ίδρυμα.

•

Να λάβουν την κατάλληλη άδεια, εάν σκοπεύουν να διεξάγουν οι ίδιες
εποπτευόμενες δραστηριότητες. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών θα πρέπει να
υποβάλει αίτηση άδειας λειτουργίας στην αρμόδια διεύθυνση της ΤτΕ σύμφωνα με
τις τυπικές διαδικασίες αδειοδότησης που ορίζει η ΤτΕ.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι οι αδειοδοτημένες εταιρείες που επιθυμούν να
διεξάγουν μια δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην υφιστάμενη άδειά τους, θα πρέπει
πρώτα να έχουν λάβει την κατάλληλη άδεια από την αρμόδια διεύθυνση της ΤτΕ ή να
επιδιώξουν αλλαγή ή/και επέκταση της ισχύουσας άδειας, ανάλογα με την περίπτωση.
9. Πώς μπορώ να αποκτήσω άδεια;
Το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο
αρμοδιότητας της ΤτΕ παρατίθεται στους ακόλουθους συνδέσμους:
Ίδρυση και λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων
Ιδιωτική ασφάλιση
Χρηματοδοτικά ιδρύματα
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10. Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Προστατευμένο
Κανονιστικό Περιβάλλον;
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες είναι:
•

Η προτεινόμενη λύση πρέπει να υπόκειται σε εποπτεία από την ΤτΕ: η
προτεινόμενη δραστηριότητα πρέπει να προβλέπεται στην άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας του υποψήφιου ιδρύματος, να είναι σύμφωνη με το καταστατικό του και
να εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της ΤτΕ.

•

Πραγματικά καινοτόμα υπηρεσία/προϊόν: Η προτεινόμενη υπηρεσία ή προϊόν είναι
πραγματικά καινοτόμα ή διαφέρει σημαντικά από όσες ήδη διατίθενται στην
ελληνική αγορά.

•

Οφέλη για τους χρήστες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα: Η καινοτόμα πρόταση μπορεί να προσφέρει σαφή και
αναγνωρίσιμα οφέλη στους χρήστες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

•

Η υπηρεσία/προϊόν είναι έτοιμη για δοκιμή: Η υπηρεσία/προϊόν βρίσκεται σε
ικανοποιητικά ώριμο στάδιο και είναι έτοιμη για δοκιμή σε πραγματικό περιβάλλον
λειτουργίας.

•

Ο πάροχος σκοπεύει να εξυπηρετήσει την εγχώρια αγορά: Ο πάροχος έχει την
πρόθεση και τη δυνατότητα να αναπτύξει και να αξιοποιήσει την προτεινόμενη
χρηματοοικονομική υπηρεσία / προϊόν στην ελληνική αγορά.

11. Η λύση FinTech που θα ήθελα να προσφέρω εντάσσεται στις εργασίες που υπόκεινται
στην εποπτεία της ΤτΕ;
Μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΤτΕ για αναλυτικό κατάλογο των οντοτήτων
που υπόκεινται στην εποπτική αρμοδιότητα της ΤτΕ.
12. Τι θεωρεί η Τράπεζα της Ελλάδος καινοτόμο;
Πτυχές της προτεινόμενης υπηρεσίας που θα δοκιμαστεί στο προστατευμένο περιβάλλον θα
πρέπει να αξιοποιούν αναδυόμενες ή υπάρχουσες τεχνολογίες κατά καινοτόμο τρόπο για την
παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων ή για τη βελτίωση υπάρχουσας χρηματοοικονομικής
δραστηριότητας εντός της ελληνικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θα πρέπει
ωστόσο να τονιστεί ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται μόνο στα τεχνολογικά στοιχεία της
πρότασης, αλλά περικλείει και την οργανωσιακή, επιχειρηματική ή/και κοινωνική καινοτομία
(δηλ. επιχειρηματική αποδοτικότητα, κοινωνική διευκόλυνση, λύσεις φιλικές προς το
περιβάλλον κ.λπ.).
Όσον αφορά τις τεχνολογικές πτυχές μιας καινοτομίας, ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει
έναν ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό κατάλογο τεχνολογιών και λύσεων, οι οποίες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν από τους αιτούντες στις προτάσεις τους:
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A/A

Τεχνολογία

α

Διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (APIs)

β

Τεχνητή νοημοσύνη (AI)

γ

Μηχανική μάθηση (ML)

δ

Ανάλυση δεδομένων / Ανάλυση μεγάλων δεδομένων

ε

Βιομετρικά στοιχεία, Ψηφιακή Ταυτοποίηση,
Tokenisation

στ

Υπολογιστική Νέφους

ζ

Τεχνολογία Blockchain και Distributed Ledger
Technology (DLT)

η

Έξυπνες συμβάσεις

θ

Κβαντική πληροφορική

ι

Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)

ια

Αυτοματισμός ρομποτικής διαδικασίας (RPA)

ιβ

Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP)

ιγ

Νέες μεθοδολογίες κρυπτογράφησης

13. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής της αίτησης ή καταληκτική
ημερομηνία;
Το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον της ΤτΕ θα είναι ανοικτό για αιτήσεις καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο η ΤτΕ δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και αφού
ενημερώσει το κοινό, να ανοίξει ένα Θεματικό Χώρο όπου θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες
λύσεις και προκλήσεις οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
14. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Η ΤτΕ θα εξετάσει μόνο τις προτάσεις που θα υποβληθούν μέσω της επίσημης Αίτησης, η
οποία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της ΤτΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί η
Αίτηση πλήρης, θα πρέπει ο αιτών να έχει συμπληρώσει όλες τις ενότητες και να
συνυποβάλει όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως, σε ό,τι αφορά εταιρείες που δε διαθέτουν άδεια και που
επιθυμούν να συμπράξουν με αδειοδοτημένο ίδρυμα προκειμένου να εισέλθουν από κοινού
στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών
πληροφορικής, η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί από το
αδειοδοτημένο ίδρυμα.
15. Τι θα αξιολογήσει η ΤτΕ στην αίτησή μου;
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Κάθε αίτηση θα εξεταστεί σε σχέση με τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας, που αποτελούν τα
κριτήρια βάσει των οποίων θα καθοριστεί η είσοδος του υποψηφίου στο Προστατευμένο
Κανονιστικό Περιβάλλον.
16. Πόσο καιρό μετά την υποβολή θα γνωρίζω αν η αίτησή μου έχει γίνει δεκτή;
Αν ικανοποιούνται πλήρως όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην Πράξη, οι Υποψήφιοι
θα ειδοποιηθούν από την ΤτΕ εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της πλήρους αίτησης.
17. Η ΤτΕ θα χειριστεί τις πληροφορίες που θα υποβληθούν ως εμπιστευτικές;
Ναι, η ΤτΕ θα χειριστεί ως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που θα υποβληθούν στο
πλαίσιο του Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος.
18. Θα υπάρχει συγκεκριμένο στέλεχος της ΤτΕ στο οποίο θα απευθύνω τυχόν ζητήματα
κατά τη συμμετοχή μου στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον;
Σε κάθε αιτούντα θα ανατεθεί ένα συγκεκριμένο στέλεχος της ΤτΕ που θα αποτελεί το
«Μοναδικό σημείο επαφής» ανάμεσα στον ενδιαφερόμενο και την ΤτΕ. Το συγκεκριμένο
στέλεχος επίσης θα αναλάβει την επίβλεψη και τον συντονισμό του σχεδιασμού και της
εφαρμογής του σταδίου της δοκιμής και θα παρέχει στο συμμετέχοντα τις απαιτούμενες
νομικές και κανονιστικές κατευθύνσεις στη διάρκεια του κύκλου ζωής του Προστατευμένου
Κανονιστικού Περιβάλλοντος.

Στάδιο Προετοιμασίας Δοκιμής
19. Τι θα πρέπει να περιμένω κατά τη διάρκεια του Σταδίου Προετοιμασίας;
Κατά το στάδιο της Προετοιμασίας Δοκιμής οι συμμετέχοντες αρχικά θα υποβάλλουν το
Σχέδιο Παραμέτρων Δοκιμής και στη συνέχεια θα συνεργαστούν στενά με την ΤτΕ για να
επικαιροποιήσουν και να οριστικοποιήσουν εντός του Σχεδίου τις παραμέτρους της δοκιμής,
συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: της περιμέτρου της δοκιμής, του σχεδίου Εξόδου
και Μετάβασης, μέτρων για την ορθή ενημέρωση των χρηστών, του πλαισίου και μέτρων για
τη διαχείριση κινδύνων, των δεικτών παρακολούθησης και ελέγχου κινδύνων (Key Risk
Indicators (KRIs)) καθώς και μέτρων για την αξιολόγηση της επίδοσης (π.χ. μέσω δεικτών
αξιολόγησης της επίδοσης – Key Performance Indicators (KPIs)). Επιπρόσθετα, οι
συμμετέχοντες θα συζητήσουν με την ΤτΕ πιθανούς όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις
που θα πρέπει να πληρούνται πριν από τη δοκιμή. Από τη διαδικασία, θα προκύψει το τελικό
Σχέδιο Παραμέτρων Δοκιμής που θα εφαρμοστεί κατά τη δοκιμή.
Τέλος, στο στάδιο της προετοιμασίας, θα αποσαφηνιστούν τα πρακτικά θέματα
επικοινωνίας ανάμεσα στο συμμετέχοντα και την ΤτΕ (π.χ. πρόγραμμα συναντήσεων,
τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ.) στη διάρκεια της δοκιμής, κατά την πρακτική της ΤτΕ στο
πλαίσιο των τυπικών της εποπτικών καθηκόντων.
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Στάδιο Δοκιμής
20. Ποιο είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δοκιμής εντός του Προστατευμένου
Κανονιστικού Περιβάλλοντος;
Το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον υποστηρίζει δοκιμές για διάστημα έως έξι (6)
μηνών, στη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες αναμένεται να συμμορφώνονται προς
τους όρους (Σχέδιο Παραμέτρων Δοκιμής) που συμφωνήθηκαν κατά το στάδιο της
προετοιμασίας.
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επιθυμούν να επεκτείνουν τη διάρκεια της δοκιμής
πέραν των έξι (6) μηνών, θα πρέπει να το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν
από την παρέλευση του χρόνου δοκιμής. Στο αίτημά τους, οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν
με σαφήνεια τον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για τη δοκιμή και το αίτημα θα συνοδεύεται
από επαρκείς λόγους που θα το υποστηρίζουν. Η ΤτΕ θα εξετάσει τα αιτήματα και θα
αποφασίσει ανά περίπτωση αν θα πρέπει να δοθεί χρονική παράταση και κάτω από ποιες
προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η παράταση δεν δύναται να διαρκέσει πλέον των έξι (6)
μηνών και η συνολική διάρκεια της δοκιμής δεν μπορεί να ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες.
21. Τι θα συμβεί εάν δεν τηρηθεί το Σχέδιο Παραμέτρων Δοκιμής;
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του συμμετέχοντα με το Σχέδιο Παραμέτρων Δοκιμής, ο
συμμετέχων θα καλείται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Η ΤτΕ θα αξιολογεί τη
συμμόρφωση με το Σχέδιο Παραμέτρων Δοκιμής και θα εξετάζει το ενδεχόμενο
αναγκαιότητας για εκκίνηση πρόωρου τερματισμού του σταδίου δοκιμής.
22. Τι θα συμβεί σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού του σταδίου δοκιμής;
Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού του σταδίου των δοκιμής, με πρωτοβουλία είτε του
συμμετέχοντα είτε της ΤτΕ, ο συμμετέχων θα προχωρήσει άμεσα στο στάδιο Ολοκλήρωσης
Δοκιμής και Εξόδου και θα τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Εξόδου και Μετάβασης. Εάν ο
πρόωρος τερματισμός οφείλεται σε πρωτοβουλία του συμμετέχοντα, θα πρέπει ο
συμμετέχων να ενημερώσει την ΤτΕ για την πρόθεσή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στάδιο Ολοκλήρωσης Δοκιμής και Εξόδου
23. Τι να περιμένει ο συμμετέχων κατά την ολοκλήρωση της δοκιμής;
Η ΤτΕ αξιολογεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι προκαθορισμένοι στόχοι της δοκιμής και
ενημερώνει το συμμετέχοντα για την επιτυχή ή μη έκβαση της δοκιμής,
24. Θα εκδώσει η ΤτΕ κατάλογο συμμετεχόντων;
Ναι, η ΤτΕ θα δημοσιεύσει στο δικτυακό της τόπο κατάλογο των συμμετεχόντων. Επιπλέον,
η ΤτΕ θα εκπονεί και θα δημοσιεύει τακτικά Εκθέσεις με τα κωδικοποιημένα αποτελέσματα
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του συνολικού έργου του Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος και των
διδαγμάτων που έχουν αποκομιστεί.
25. Μπορεί η συμμετοχή στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον να χρησιμοποιηθεί
για διαφημιστικούς σκοπούς;
Σύμφωνα με την Πράξη, οι συμμετέχοντες δεν προβαίνουν σε διαφήμιση της συμμετοχής
τους στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την έννοια
του στοιχείου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 με στόχο την προώθηση της
διάθεσης υπηρεσιών/προϊόντων. Η υποχρέωση αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια διάθεσης
της υπηρεσίας/προϊόντος. Επίσης, η συμμετοχή των ιδρυμάτων στο Προστατευμένο
Κανονιστικό Περιβάλλον δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκριση ή αποδοχή της
Τράπεζας της Ελλάδος για την υπό δοκιμή υπηρεσία/προϊόν.
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