
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PSD2: Η IREN ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗ SIA ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ 
ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OPEN BANKING 

 
Η Υπηρεσία “Payment Initiation Service” έχει τεθεί σε εφαρμογή χάρη στην 

τεχνολογική πλατφόρμα της SIA και στη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες 
πληρωμών 

 
Πελάτες πολλαπλών υπηρεσιών κοινής ωφελείας μπορούν να πληρώνουν τους 

λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου απευθείας από τη 
διαδικτυακή πλατφόρμα ή την εφαρμογή «IrenYou» κάνοντας σύνδεση στην δική 

τους ιστοσελίδα internet banking 
 
 

Μιλάνο και Ρέτζιο Εμίλια, 16 Σεπτεμβρίου 2020 – H Iren, μία Ιταλική εταιρία παροχής πολλαπλών υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και άλλων 
υπηρεσιών, επέλεξε τη SIA, μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των 
υπηρεσιών πληρωμών και των υποδομών, που ελέγχεται από την CDP Equity, για το λανσάρισμα 
προηγμένων υπηρεσιών πληρωμών χάρη στις καινοτομίες που εισήγαγε η οδηγία PSD2, η οποία έχει 
ανοίξει την αγορά πληρωμών και σε εταιρείες. 
 
Η Iren προσφέρει τη νέα υπηρεσία Payment Initiation Service (PIS) μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας Open Banking της SIA. Η υπηρεσία επιτρέπει στους πελάτες της Iren να πληρώνουν τους 
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου μέσω διαδικτύου με εύκολο, γρήγορο και 
ασφαλή τρόπο, απευθείας από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ή την εφαρμογή «IrenYou» κάνοντας 
σύνδεση στη δική τους ιστοσελίδα internet banking. 
 
Η πλατφόρμα Open Banking της SIA διαθέτει στην πραγματικότητα μια σειρά από λειτουργίες για τη 
δημιουργία και την ενσωμάτωση καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών, ελαχιστοποιώντας το 
κόστος ανάπτυξης, τις τεχνολογικές επενδύσεις, τον οργανωτικό αντίκτυπο, επιταχύνοντας ταυτόχρονα το 
χρόνο διάθεσης στην αγορά και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Η SIA υποστηρίζει 
επίσης εταιρείες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή σε περιπτώσεις χρήσης που ταιριάζουν καλύτερα 
στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και στους στόχους τους. 
 
Η SIA υποστήριξε την Iren καθ’ όλη τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού που επέτρεψε σε 
αυτήν την multi-utility εταιρεία να λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ιταλίας προκειμένου να 
λειτουργήσει ως Ίδρυμα Πληρωμών και ως εκ τούτου να προταθεί ως ένας καινοτόμος οργανισμός ικανός 
να διαφοροποιήσει την προσφορά του στον τομέα  που δραστηριοποιείται και να παρέχει στους πελάτες του 
προηγμένες υπηρεσίες βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία του χρήστη. 
 
Με αυτόν τον τρόπο, η Iren ανταποκρίθηκε στον εξαιρετικό δυναμισμό που χαρακτηρίζει τον τομέα 
των πληρωμών τα τελευταία χρόνια, με την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών μέσω 
smartphone, tablet και «φορετών» συσκευών. 
 
«Οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την επέκταση της Iren σε εθνικό επίπεδο με 
σκοπό να συνδυάσει την τεχνολογική εξέλιξη και τον προσανατολισμό προς τον πελάτη. Η νέα υπηρεσία 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IrenPay - που παρέχεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Open Banking της SIA - είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο για να προσφέρουμε στους πελάτες μας όλο και περισσότερες ψηφιακές και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες», δήλωσε ο Gianluca Bufo, CEO της Iren Mercato. 
 
«Η απόφαση μιας μεγάλης mutli-utility εταιρείας, όπως η Iren, να εμπιστευτεί την τεχνολογία και την 
τεχνογνωσία του προσωπικού μας, επιβεβαιώνει περαιτέρω την ικανότητα της SIA να συνοδεύσει τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και των εταιρειών, μέσω της ανάπτυξης ιδιαίτερα καινοτόμων πρωτοβουλιών, και 
συνεπώς πάντα να προωθεί την αυξημένη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Open Banking είναι μια από 
τις κύριες στρατηγικές πρωτοβουλίες στις οποίες εστιάζουμε με επενδύσεις σε πλατφόρμες και με τη 
δημιουργία νέων υπηρεσιών και εφαρμογών για όλους τους παίκτες που συμμετέχουν στο νέο οικοσύστημα 
που ενεργοποιείται από την PSD2 ", σχολίασε ο Nicola Cordone, CEO της SIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Η IREN είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές multi-utility εταιρείες στην ιταλική αγορά και δραστηριοποιείται 
στους τομείς του ηλεκτρισμού, της θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση και φυσικό αέριο, και στη διαχείριση 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών παροχής νερού, περιβαλλοντικών υπηρεσιών και τεχνολογικών υπηρεσιών. Είναι ο πρώτος 
πάροχος στην Ιταλία στον τομέα της τηλεθέρμανσης για τον όγκο που θερμαίνεται, τρίτος στον τομέα υπηρεσιών νερού 
για τον αριθμό των κυβικών μέτρων που διαχειρίζεται και στον τομέα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών για την ποσότητα 
των επεξεργασμένων αποβλήτων, πέμπτος στον τομέα φυσικού αερίου για την ποσότητα φυσικού αερίου που πωλήθηκε 
σε τελικούς πελάτες και πέμπτος στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που πωλήθηκε. 
Ο Όμιλος IREN - με έδρα το Ρέτζιο Εμίλια - αποτελείται από την εταιρεία βιομηχανικού χαρτοφυλακίου IREN S.p.A. και 
τέσσερις πλήρως ελεγχόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς τους, τόσο άμεσα όσο 
και μέσω εταιρειών που ελέγχουν ή στις οποίες κατέχουν μερίδιο. Η IREN διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής 
τεχνογνωσίας, η οποία, σε συνδυασμό με την κλίση της για αξιοπιστία, καινοτομία και τοπικές ρίζες, της επιτρέπουν να 
διασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών και του καταναλωτικού κοινού. Ο 
Όμιλος Iren σέβεται την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εκτιμά το ανθρώπινο δυναμικό του και παρακολουθεί τις ηθικές 
πτυχές των δράσεων του, και από περιβαλλοντική άποψη. Στην καθημερινή της δραστηριότητα, η IREN επιδιώκει επίσης 
σημαντικούς στόχους όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος, η ορθολογική χρήση ενέργειας, η 
συνεχής βελτίωση και αποτελεσματικότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των περιοχών 
στις οποίες δραστηριοποιείται. 
 
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 
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