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H SIA ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΡΩΜΗΣ 
 

Χάρη στη νέα καινοτόμο πλατφόρμα της SIA, είναι πλέον δυνατή η πληρωμή εισιτηρίων 
με την χρήση των τερματικών POS που είναι εγκατεστημένα στις μπάρες ελέγχου 

εισιτηρίων στο μετρό και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ρώμης  
 

Για πρώτη φορά μια πιστωτική κάρτα χρησιμοποιείται όπως ένα μηνιαίο πάσο διαδρομών 
 

Πέραν της Ρώμης, η τεχνολογία ανέπαφων πληρωμών της SIA αξιοποιείται και στο 
δίκτυο του μετρό στο Μιλάνο καθώς και στα πλοιάρια vaporetto της Βενετίας 

 
 

Μιλάνο, 18 Σεπτεμβρίου 2019 – Η SIA δημιούργησε την ψηφιακή πλατφόρμα η οποία επιτρέπει στους επιβάτες 
του σιδηροδρομικού δικτύου της Ρώμης, να πληρώνουν για τα εισιτήρια τους απευθείας στις μπάρες ελέγχου 
εισιτηρίων με την χρήση ανέπαφων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών (MasterCard, Visa και 
American Express) καθώς και μέσω έξυπνων κινητών και wearable συσκευών, με τον πλέον απλό, γρήγορο 
και ασφαλή τρόπο. 
 
Το καινοτόμο σύστημα πληρωμών βασίζεται στην τεχνολογική υποδομή της SIA η οποία συνδέει τα τερματικά 
POS, στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανέπαφες κάρτες στις μπάρες ελέγχου εισιτηρίων των 
γραμμών μετρό A, B/B1 και C καθώς και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς των γραμμών Ρώμη-Λίντο, Ρώμη-
Βιτέρμπο και Τέρμινι-Τσεντοτσέλε, καθώς και στα συστήματα πληρωμής και υπολογισμού κομίστρου της 
Ρώμης. 
 
Η εν λόγω ενέργεια αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων 
συγκοινωνιών. Μέσω του νέου συστήματος πληρωμών, η Ρώμη συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ ενός 
περιορισμένου αριθμού πόλεων της Ιταλίας, αλλά και πόλεων σε όλον τον κόσμο, όπως το Μιλάνο, το 
Λονδίνο, η Μόσχα, το Σικάγο, η Σιγκαπούρη και το Βανκούβερ, οι οποίες προσφέρουν αντίστοιχες 
υπηρεσίες. 
 
Το προηγμένα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας, τα οποία υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ευφυούς 
κινητικότητας (smart mobility), επιτρέπουν την διαχείριση, τον έλεγχο, την καταγραφή και τον 
διακανονισμό συναλλαγών πληρωμών καθώς και τον υπολογισμό της βέλτιστης τιμής κομίστρου ανάλογα 
με τον αριθμό των διαδρομών που πραγματοποιούνται. 
 
Για πρώτη φορά, χάρη στην υποδομή της SIA, οι επιβάτες θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν την 
πιστωτική τους κάρτα όπως θα χρησιμοποιούσαν το μηνιαίο πάσο διαδρομών: με την εν λόγω 
καινοτομία, οι χρήστες οι οποίοι προμηθεύονται το πάσο τους ηλεκτρονικά, κάνοντας χρήση ανέπαφης κάρτας, 
θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια κάρτα προκειμένου να μετακινούνται στο δίκτυο συγκοινωνιών της 
Ρώμης. 
 

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την συνεισφορά μας στο λανσάρισμα του νέου συστήματος πληρωμών. Από 
σήμερα η Ρώμη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον καινοτόμες πόλεις της Ιταλίας χάρη στην τεχνολογία της 
SIA, η οποία έχει επίσης υιοθετηθεί για ανέπαφες πληρωμές στο μετρό του Μιλάνο και στο πλοιάρια ‘vaporetto’ 
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της Βενετίας. Η χώρα μας επιτυγχάνει σταδιακά την επιτάχυνση των διαδικασιών ψηφιοποίησης του δημόσιου 
τομέα με έμφαση στους τομείς της κινητικότητας και των δημόσιων συγκοινωνιών. Πράγματι, οι πλατφόρμες 
υψηλής τεχνολογίας που έχουμε αναπτύξει, μπορούν σίγουρα να συμβάλουν στην δημιουργία περαιτέρω 
πρωτοβουλιών οι οποίες να στοχεύουν στην βελτίωση της εμπειρίας χρήστη των πολιτών, απλοποιώντας την 
καθημερινότητα τους, μέσω αξιόπιστων και ασφαλών υπηρεσιών πληρωμών» σχολίασε σχετικά ο κ. Eugenio 
Tornaghi, Marketing & Sales Director της SIA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
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