
   
 
 
 

 
 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ FERROTRAMVIARIA, ΤΗΣ SIA ΚΑΙ ΤΗΣ TECKNÈ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ 

 
Ξεκινώντας από σήμερα, η νέα υπηρεσία “Paga e via” επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στα 

τρένα που πραγματοποιούν δρομολόγια μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου Karol 
Wojtyla και του κέντρου της πόλης, ακουμπώντας τις κάρτες πληρωμής απευθείας στα 

νέα τερματικά πληρωμών στους σταθμούς του Μπάρι και του Αεροδρομίου 
 
 

Μπάρι και Μιλάνο, 2 Σεπτεμβρίου 2020 - Απλή, γρήγορη, ασφαλής: αυτή είναι η νέα υπηρεσία ανέπαφων 

πληρωμών "Paga e via" που αναπτύχθηκε από τη Ferrotramviaria, τη SIA - μια κορυφαία ευρωπαϊκή 

εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και των υποδομών, που ελέγχεται από 

την CDP Equity - και την Tecknè, για τους επιβάτες που από σήμερα θα χρησιμοποιούν τη σιδηροδρομική 

υπηρεσία που συνδέει το Διεθνές Αεροδρόμιο Karol Wojtyla και το κέντρο της πόλης Μπάρι.  

 

Η καινοτόμος υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να πληρώνουν τα εισιτήριά τους εντελώς ψηφιακά και 

να έχουν πρόσβαση στα τρένα ακουμπώντας απλά την κάρτα πληρωμής τους (Mastercard ή VISA) 

σε ένα από τα τερματικά αποδοχής πληρωμών των περιστροφικών πυλών ή των τοτέμ στους 

σταθμούς, όπως και, σε περίπτωση ελέγχου των εισιτηρίων, στις συσκευές ανάγνωσης που χρησιμοποιούνται 

από το προσωπικό. Είναι δυνατή η χρήση οποιουδήποτε τύπου ανέπαφης κάρτας, ακόμη και εικονικών καρτών 

(virtual cards) που έχουν προστεθεί σε έξυπνα τηλέφωνα ή wearables. 

 

Το νέο σύστημα βασίζεται στην τεχνολογική υποδομή που ανέπτυξαν η SIA και η Tecknè, η οποία, 

σε πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, προσφέρει μια μοναδική 

εμπειρία πληρωμής σε όλους τους χρήστες της υπηρεσίας, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για 

την εύρεση ενός σημείου πώλησης για να αγοράσουν εισιτήρια, καθώς μπορούν να επιλέγουν τον τύπο του 

εισιτηρίου ή να το επικυρώνουν πριν την επιβίβασή τους στα τρένα. 

 

"Η Ferrotramviaria, με έμφαση στην καινοτομία της τεχνολογίας και των ολοκληρωμένων τιμολογιακών 

συστημάτων , συνεχίζει τη συνεργασία της με τη SIA και την Tecknè σε μια νέα πρόκληση που στοχεύει στη 

βελτίωση της σχέσης με τους πελάτες της, απλοποιώντας τις μεταφορές με την εισαγωγή νέων τρόπων 

πληρωμής. Αυτός είναι ο λόγος που εμπιστεύτηκε τη SIA με τη διαχείριση γρήγορων, ασφαλών συναλλαγών 

για την πληρωμή εισιτηρίων κατά τη χρήση των μέσων μεταφοράς, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αποφύγουν 

τις ουρές, να αγοράσουν εισιτήρια εκ των προτέρων και να πληρώσουν απευθείας κατά την πρόσβασή τους 

στην πλατφόρμα του τρένου," δήλωσε ο Massimo Nitti, General Manager της Ferrotramviaria. 

 

"Χάρη στην τεχνολογία της SIA, η Ferrotramviaria είναι η πρώτη εταιρεία μεταφορών στην περιοχή της 

Απουλίας και μία από τις πρώτες σε εθνικό επίπεδο που υιοθέτησε ένα προηγμένο σύστημα πληρωμών για τις 

δημόσιες συγκοινωνίες. Έτσι, το Μπάρι εντάσσεται στις πόλεις που, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας, με 

την ψηφιοποίηση των εισιτηρίων ακολουθούν ένα μονοπάτι έξυπνης κινητικότητας. Η ελπίδα είναι ότι αυτή η 

πρωτοβουλία θα είναι σε θέση να ενσωματώσει τις μεταφορές σε ολόκληρη την περιφέρεια και να επιτρέψει 

στις ηλεκτρονικές πληρωμές να γίνονται όλο και περισσότερο παρούσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών," 

σχολίασε ο Eugenio Tornaghi, Marketing & Sales Director της SIA. 

 

«Με την έναρξη της πρωτοβουλίας Ferrotramviaria, έχουμε κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κινητικότητα που 

είναι απλή, ασφαλής, χωρίς προβλήματα με την κράτηση και την αγορά εισιτηρίων , με ένα καθολικό σύστημα 



   
 
 
 

 
 
 
 

πληρωμών που επιτρέπει την πλήρη διαλειτουργικότητα μεταξύ των παρόχων δημόσιων μεταφορών», δήλωσε 

ο Pierluigi Ceseri, Sole Director της Tecknè. 

 
 

 
 

 
 
Η Ferrotramviaria SpA ιδρύθηκε από τον Κόμη Ugo Pasquini το 1937, την ίδια χρονιά που απέκτησε το τραμ Bari-
Barletta από το "Société des Chemins de Fer Economiques" που εδρεύει στις Βρυξέλλες και συνέχισε να το διαχειρίζεται 
επιταχύνοντας τον εκσυγχρονισμό του. Στα περισσότερα από 80 χρόνια ιστορίας της, η εταιρεία έχει συσσωρεύσει 
σημαντική εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό των σιδηροδρομικών υποδομών και στη διαχείριση των συναφών 
υπηρεσιών, οι οποίες, ιδίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οδήγησαν σε μια αξιοσημείωτη καινοτομία και επέκταση τόσο του 
δικτύου όσο και του στόλου. Στην πραγματικότητα, μεταξύ των πιο σημαντικών έργων που πραγματοποιήθηκαν και των 
επιτευχθέντων στόχων, η Ferrotramviaria S.p.A. έπαιξε το ρόλο του συμβαλλόμενου μέρους στην υλοποίηση της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης που συνδέει το διεθνές αεροδρόμιο Karol Wojtyla του Μπάρι με την υποδομή του Ferrovie del 
Nord Barese προς τις πόλεις του Μπάρι και της Barletta, με τη θυγατρική Ferrotramviaria Engineering S.p.A. να επιβλέπει 
τη φάση σχεδιασμού και να διαχειρίζεται τις κατασκευαστικές εργασίες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσω εθνικών και 
ευρωπαϊκών πόρων ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Ιούλιο του 2013, το αεροδρόμιο είναι εύκολα προσβάσιμο με 
τρένο από το Μπάρι και όλες τις πόλεις που εξυπηρετούνται από τη Ferrotramviaria. Η πραγματοποίηση της σιδηροδρομικής 
σύνδεσης με το αεροδρόμιο του Μπάρι είχε μεγάλο αντίκτυπο στην περιφερειακή πρωτεύουσα, μετατρέποντάς την σε έναν 
πραγματικό διεθνή κόμβο. 
 
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 
 
Η Tecknè είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση συστημάτων τιμολόγησης, 
πληρωμής και ελέγχου διαλειτουργικών δικτυωμένων υπηρεσιών κινητικότητας. 
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