
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ SIA ΜΕ ΤΗΝ UNICOCAMPANIA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Οι δοκιμές θα ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο το 2020 
 

Χάρη στην ψηφιακή πλατφόρμα της SIA, πολίτες και τουρίστες θα μπορούν να 
πληρώνουν τα εισιτήρια τους απευθείας στα τερματικά που θα είναι εγκατεστημένα 

στους σταθμούς του μετρό, στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στα τελεφερίκ και στις 
στάσεις των λεωφορείων  

 
 

Νάπολη και Μιλάνο, 27 Νοεμβρίου 2019 – Ο κλάδος των δημόσιων μεταφορών αντιμετωπίζει μια νέα 

πρόκληση. Χάρη στην συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της SIA και της Κοινοπραξίας Unicocampania, 

το δεύτερο εξάμηνο του 2020 θα ξεκινήσουν δοκιμές στην Νάπολη, στο Σαλέρμο, στο Αβελλίνο και στις 

αντίστοιχες επαρχίες τους, για την εφαρμογή πληρωμών εισιτηρίων στα τοπικά μέσα μαζικής 

μεταφοράς με την χρήση ανέπαφων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. 

 

Πρόκειται για μια επαναστατική συμφωνία, η οποία μόλις εφαρμοστεί πλήρως, θα επιτρέπει σε πολίτες και 

τουρίστες που επισκέπτονται την περιφέρεια της Καμπανίας να πληρώνουν τα εισιτήρια τους απευθείας στα 

τερματικά που θα είναι εγκατεστημένα στους σταθμούς του μετρό, στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στα 

τελεφερίκ και στις στάσεις των λεωφορείων κάνοντας χρήση καρτών με τεχνολογία NFC, έξυπνων 

τηλεφώνων και wearables, με απλό, γρήγορο και ασφαλή τρόπο. 

 

Η καινοτόμος υπηρεσία βασίζεται στην τεχνολογική υποδομή της SIA, η οποία συνδέει όλα τα τερματικά 

υποδοχής καρτών του δικτύου συγκοινωνιών της Καμπανίας, με το σύστημα πληρωμών και 

υπολογισμού κομίστρων της περιφέρειας. 

 

Τα προηγμένα αυτά χαρακτηριστικά, τα οποία υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ευφυούς κινητικότητας 

(smart mobility), επιτρέπουν την διαχείριση, τον έλεγχο και την λογιστική καταγραφή των 

συναλλαγών, ενώ παράλληλα οι χρήστες θα επωφεληθούν από την βέλτιστή δυνατή τιμή κομίστρου ανάλογα 

με τον αριθμό των διαδρομών που πραγματοποιούνται. 

 

Επιπλέον, χάρη στην υποδομή της SIA, οι επιβάτες θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν την 

πιστωτική τους κάρτα όπως θα χρησιμοποιούσαν το ετήσιο πάσο διαδρομών – μια καινοτομία, μέσω 

της οποίας οι χρήστες που προμηθεύονται το πάσο τους κάνοντας χρήση ανέπαφης πιστωτικής κάρτας, θα 

μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια κάρτα προκειμένου να μετακινούνται στο δίκτυο συγκοινωνιών της 

περιφέρειας της Καμπανίας. 

 

«Η Κοινοπραξία της Unicocampania υπήρξε, ήδη από την ίδρυσή της, πρωτοπόρος στην τιμολογιακή 

ενοποίηση, πραγματοποιώντας ένα από τα πιο σύνθετα μοντέλα από άποψη αριθμού εμπλεκόμενων 

παραγόντων και εδαφικής επέκτασης» - υπογραμμίζει ο κ. Gaetano Ratto, Πρόεδρος της 

Unicocampania – «Αυτό το πνεύμα πρωτοπορίας παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα και η Κοινοπραξία 

προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια νέα πρόκληση, αυτή της τεχνολογίας EMV, σε ένα πλαίσιο που με τα 

χρόνια έχει γίνει όλο και πιο περίπλοκο δεδομένου ότι, παράλληλα με την ενοποιημένη τιμολόγηση, σήμερα 

η Κοινοπραξία διαχειρίζεται επίσης ένα μεγάλο μέρος παρόμοιων εφαρμογών μεμονωμένων εταιρειών. 

Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των επενδύσεων που κάνει η Περιφέρεια της Καμπανίας 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης, να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία των 

επιτευγμάτων της Unicocampania». 

 

«Χάρη στην τεχνολογία της SIA, η Καμπανία θα είναι η πρώτη περιοχή στην Ιταλία που θα υιοθετήσει ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών πληρωμών στον τομέα των δημόσιων μέσων μεταφοράς. Είμαστε 

ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό, διότι αυτή η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει περαιτέρω τη συμβολή μας στην πορεία 

της καινοτομίας που ακολουθεί η χώρα μας και μέσω της οποίας θα προκύψει σημαντική επιτάχυνση προς 

αυτή την κατεύθυνση. Σύντομα, η Νάπολη και όλοι οι άλλοι βασικοί δήμοι της Καμπανίας θα συγκαταλέγονται 

μεταξύ των μεγάλων πόλεων - όπως το Μιλάνο, η Βενετία και η Ρώμη - οι οποίες χρησιμοποιούν την 

πλατφόρμα μας για την ψηφιοποίηση εκατομμυρίων εισιτηρίων. Πλέον οι ηλεκτρονικές πληρωμές 

καταλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο μέρος στην καθημερινότητα των πολιτών και καθίστανται ως η 

συνήθης εναλλακτική λύση για τα μετρητά», δήλωσε ο κ. Eugenio Tornaghi, Διευθυντής Marketing & 

Sales στη 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 

 

Η Κοινοπραξία UNICOCAMPANIA είναι ο οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται το ενοποιημένο σύστημα κομίστρων της 
Περιφέρειας της Καμπάνιας τα τελευταία 25 χρόνια. Σήμερα, η Κοινοπραξία συγκεντρώνει 17 τοπικές εταιρείες 
συγκοινωνιών – AIR, ANM, CAI Autolinee, BUSITALIA Campania, CIAV, CLP, COSAT, CTP, DAV, EAV, SITA, TRENITALIA, 
TROTTA BUS SERVICE, AUTOLINEE CURCIO, AUTOLINEE EREDI ARTURO LAMANNA, ETTORE CURCIO & FIGLI, 

FRANCESCO & GIUSEPPE MANSI Snc – με 100% συμμετοχή στην σιδηροδρομική δραστηριότητα και 85% συμμετοχή 
στην δραστηριότητα λεωφορείων. Ένα αποδοτικό σύστημα που εξυπηρετεί περίπου 250 εκατομμύρια επιβατών κάθε 
χρόνο. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.unicocampania.it/index.php?lang=en 
 

http://www.sia.eu/en


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Επικοινωνία: 
 
SIA GREECE       V+O COMMUNICATION 
Sofia Roumeliotou       Charalampos Bouchlis 
Communications       Account Executive 
Tel. +30 210.6244543      Tel. +30 210.7249000 (222) 
Mob. +30 697.1899547      Mob. +30 697.9649097 
Email: sofia.roumeliotou@sia.eu     Email: cbo@vando.gr 
 

SIA HEADQUARTER      UNICOCAMPANIA 
Filippo Fantasia       Cinzia Pastore 
Head of Media Coordination      Press Office & External Relations 
Tel. +39 02.6084.2833      Tel. +39 081.5513109 
Mob. +39 335.1202713      Mob. +39 347.0774912 
Email: filippo.fantasia@sia.eu     Email: ufficiostampa@unicocampania.it 
 
Valentina Piana 
Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2334 
Mob. +39 342.0467761 
Email: valentina.piana@sia.eu 
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