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Η ENEL X ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ SIA ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 

 Η συνεργασία θα επιτρέψει στην Enel X Financial Services να ενισχύσει την παρουσία της στην 
αγορά ψηφιακών πληρωμών, χάρη στις τεχνολογικές πλατφόρμες και τις καινοτόμες λύσεις της 
SIA 

 
Ρώμη και Μιλάνο, 9 Οκτωβρίου, 2020 – Η Enel X Financial Services, η εταιρεία του ομίλου Enel που 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχει 
υπογράψει μια στρατηγική συνεργασία με τη SIA, την κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας 
στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και των υποδομών, που ελέγχεται από την CDP Equity, για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων mobile banking.  
 
Χάρη στις τεχνολογικές πλατφόρμες της SIA, οι οποίες διαθέτουν τα υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας και 
απόδοσης, οι πελάτες της Enel X θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω κινητού, ακόμη και 
μέσω smartphone, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. 
 
Με την υποστήριξη της SIA, η Enel X Financial Services θα διαχειρίζεται πολλά είδη συναλλαγών, 
ξεκινώντας από εκείνες που πραγματοποιούνται για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο 
κύκλωμα της Hubject, την κοινοπραξία ηλεκτρονικής κινητικότητας που περιλαμβάνει τον όμιλο BMW, τη 
Bosch, την EnBW, την Enel X, την Innogy, την Mercedes Benz AG, τη Siemens και τον όμιλο Volkswagen 
και το οποίο διαθέτει πάνω από 750 επιχειρηματικούς εταίρους και 250.000 διαλειτουργικούς σταθμούς 
φόρτισης σε όλο τον κόσμο. 
 
Χάρη σε αυτήν τη συμφωνία, η Enel X Financial Services ενισχύει την παρουσία της στην αγορά 
ψηφιακών πληρωμών, με στόχο την παροχή νέων και πιο καινοτόμων υπηρεσιών, που βασίζονται σε 
λογαριασμούς πληρωμών, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα η επιλογή πληρωμής 
λογαριασμών, η διενέργεια τραπεζικών μεταφορών και οι απευθείας χρεώσεις, καθώς και η 
πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών χρησιμοποιώντας το δίκτυο της MasterCard. 
 
Η συνεργασία με τη SIA αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που ξεκίνησε η Enel X για να 
ανταγωνιστεί στην αγορά των ψηφιακών πληρωμών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω 
συνεργασιών με κορυφαίους παίκτες ΙCT και Fintech και εντάσσεται στην πρόσφατα υπογεγραμμένη 
συμφωνία με την πλατφόρμα open banking Tink. 
 
«Έχοντας έναν καινοτόμο και αξιόπιστο συνεργάτη όπως η SIA θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τις 
τεράστιες ευκαιρίες του Open Finance,» δήλωσε ο Giulio Carone, CEO της Enel X Financial Services. 
«Χάρη σε αυτήν τη στρατηγική συνεργασία, θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε και να προσφέρουμε 
στους πελάτες μας νέες υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών και χρηματοοικονομικής ροής, ξεκινώντας από 
τις λειτουργίες επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτή η συνεργασία είναι μια περαιτέρω απόδειξη 
της τεράστιας δυναμικής που προσφέρει η ψηφιοποίηση και το άνοιγμα αγορών που θα επιτρέψουν στην 
Enel X Financial Services να ενισχύσει την ηγετική της θέση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.» 
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«Η στρατηγική συμφωνία με την Enel X Financial Services αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς περιλαμβάνει 
δύο εξαιρετικές ιταλικές εταιρείες, στους αντίστοιχους βασικούς τομείς τους, οι οποίοι συμβάλλουν 
σημαντικά στη διαδικασία ψηφιοποίησης πληρωμών και επικεντρώνονται στην περαιτέρω ενίσχυση της 
θέσης τους στη διεθνή αγορά,» σχολίασε ο Nicola Cordone, CEO της SIA. «Χάρη στις τεχνολογικές 
υποδομές και την ικανότητά της να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις, η SIA συνεχίζει να συνοδεύει τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, PAs και επιχειρήσεων που, χάρη στην Οδηγία 
για τις Υπηρεσίες Πληρωμών 2 (PSD2) και το open banking, έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες 
υπηρεσίες πληρωμών για τους πελάτες τους.» 

 
Η Enel X Financial Services, μια εταιρεία του ομίλου Enel που ανήκει κατά 100% στην Enel X, είναι ένα 
ινστιτούτο ηλεκτρονικού χρήματος (IMEL) εξουσιοδοτημένο από την Banca d'Italia τον Δεκέμβριο του 
2018 και παρέχει λύσεις πληρωμών σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, σε πλήρη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων. Είναι επίσης ένας ρυθμιζόμενος φορέας 
εγγεγραμμένος στο κεντρικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), το οποίο περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος. Η Enel X Financial Services 
στοχεύει να γίνει ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα του Fintech. 
 
 
 
Η Enel X είναι o παγκόσμιος επιχειρηματικός τομέας της Enel αφιερωμένος στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 

και ψηφιακών λύσεων σε τομείς όπου η ενέργεια δείχνει την υψηλότερη δυναμική μετασχηματισμού: πόλεις, σπίτια, 
βιομηχανίες και ηλεκτρική κινητικότητα. Η εταιρεία είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των προηγμένων ενεργειακών 
λύσεων. Διαχειρίζεται υπηρεσίες όπως η ανταπόκριση της ζήτησης για συνολική χωρητικότητα άνω των 6 GW 
παγκοσμίως και προσφέρει εγκατεστημένη χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας 110 MW παγκοσμίως, πέρα από 
την ηγετική της θέση στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας με περίπου 130.000 δημόσια και ιδιωτικά σημεία 
φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που διατίθενται σε όλο τον κόσμο. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sia.eu/en
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Επικοινωνία: 
 
Enel X 
Media Relations 

+39 06 8305 5699 
ufficiostampa@enel.com 
enelx.com 
 
NEW SIA GREECE     V+O COMMUNICATION 

Σοφία Ρουμελιώτου     Ιάσων Καμπάνης 
Communications      Senior Account Manager 
Tel. +30 210.6244543     Tel. +30 210.7249000 (215) 
Mob. +30 697.1899547     Mob. +30 693.6948751 
Email: sofia.roumeliotou@sia.eu    Email: jc@vando.gr 
 
SIA HEADQUARTER 

Filippo Fantasia 
Media Coordination Manager 
Tel. +39 02.6084.2833 
Mob. +39 335.1202713 
Email: filippo.fantasia@sia.eu 
 
Valentina Piana 
Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2833 
Mob. +39 342.0467761 
Email: valentina.piana@sia.eu 
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