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Το Open1 EasyPay, αποτελεί μια νέα, σύγχρονη λύση για τον 

Πολίτη, όσον αφορά στην πληρωμή των οφειλών του. 

Αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, προσφέροντας μέγιστη 

ασφάλεια και αξιοπιστία. 

Με το Open1 EasyPay, οι Φορείς ενισχύονται με τα 

απαραίτητα εργαλεία για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους 

και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Αποτελεί τη νέα γενιά λογισμικού με αξιοποίηση 

τεχνολογιών αιχμής και πρωτοποριακή λειτουργία στο 

cloud. 

Μέσω του Open1 EasyPay, ο Πολίτης έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί όλες τις ανεξόφλητες οφειλές του σε 

παραπάνω από ένα Φορέα. Με την ταυτοποίησή του από 

τους Φορείς, του αποστέλλεται ένα PIN από τον κάθε Φορέα.  

Open1 EasyPay Πληρωμή 

Ο Πολίτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από τη λίστα των 

οφειλών και δόσεων ρύθμισης, τις οφειλές που επιθυμεί να 

πληρώσει ηλεκτρονικά με αυτόματο υπολογισμό τυχόν 

προσαυξήσεων. 

 

Με το Open1 EasyPay ο Πολίτης πληρώνει τις οφειλές του 

χωρίς web banking κωδικούς και έχει άμεση ενημέρωση για 

τις πληρωμές στις οποίες έχει προβεί. 
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Ο Φορέας, από την πλευρά του, ενημερώνεται άμεσα για τις 

ηλεκτρονικές πληρωμές που έχουν γίνει στο λογαριασμό του, 

μέσα από τη σελίδα του διαχειριστή. 

Το Open1 EasyPay διασυνδέεται με την εφαρμογή της 

«Οικονομικής Διαχείρισης» για την έκδοση των διπλοτύπων 

και την offline ενημέρωση και παρακολούθηση των 

ηλεκτρονικών πληρωμών. 

Με το εργαλείο μαζικής δημιουργίας διπλοτύπων, οι 

ηλεκτρονικές πληρωμές καταχωρούνται εύκολα και γρήγορα 

στην εφαρμογή της «Οικονομικής Διαχείρισης». 

Από το ευρετήριο Open1 EasyPay στην εφαρμογή της 

«Οικονομικής Διαχείρισης», δίνεται το πλήρες ιστορικό των 

ηλεκτρονικών πληρωμών, μαζί με την πληροφορία του 

διπλοτύπου στο οποίο μετασχηματίστηκαν. 

Με την εφαρμογή του Open1 EasyPay τόσο οι Πολίτες όσο 

και ο Φορέας απολαμβάνουν μια σειρά πλεονεκτημάτων – 

ωφελειών.  

Για τον Πολίτη: 

 Άμεση ενημέρωση για τις βεβαιωμένες οφειλές του. 

 Πληρωμή από το σπίτι, χωρίς web banking, με 

πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. 

 Εξάλειψη αποτυχημένων πληρωμών από 

λανθασμένη πληκτρολόγηση μακροσκελών 

κωδικών είσπραξης. 

 Πλήρες ιστορικό ηλεκτρονικών πληρωμών 

Για τον Οργανισμό/Φορέα: 

 Απλοποίηση διαδικασιών. Η δημιουργία 

διπλοτύπων γίνεται μαζικά χωρίς περιττές 

διαδικασίες επεξεργασίας και εισαγωγής αρχείων. 

 Αύξηση εισπραξιμότητας μέσω της αξιοποίησης 

τεχνολογιών αιχμής. 

 Άμεση ενημέρωση ERP. Το σύστημα της 

«Οικονομικής Διαχείρισης» ενημερώνεται 

αυτόματα για τις πληρωμές που 

πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


