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Το Open1|EasyPay, είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξόφλησης βεβαιωμένων οφειλών σε
φορείς.  Αποτελεί  τον  πιο άμεσο  τρόπο πληρωμής  οφειλών.  Με μία  απλή εγγραφή στο
σύστημα και με την ταυτοποίησή σας με την καρτέλα οφειλέτη του φορέα, μπορείτε άμεσα
να δείτε και να πληρώσετε τις οφειλές σας ηλεκτρονικά.

Εγγραφή
Επιλέγοντας το εικονίδιο  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μπορείτε να κάνετε εγγραφή πατώντας

το κουμπί εγγραφής  που βρίσκεται επάνω δεξιά στη σελίδα. Εκεί εμφανίζεται η
φόρμα  εγγραφής  την  οποία  συμπληρώνετε,  επιλέγετε  ότι  συμφωνείτε  με  τους  όρους
χρήσης και πατάτε το κουμπί εγγραφής.

Με  αυτή  την  ενέργεια,  σας  αποστέλλεται  email στο  οποίο  βρίσκεται  ο  σύνδεσμος
ενεργοποίησης του λογαριασμού. Πατώντας στο σύνδεσμο, μεταβαίνετε σε φόρμα για την
καταχώρηση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού. Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία
αυτό το βήμα, ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος προς χρήση.

Είσοδος
Η είσοδος γίνεται επιλέγοντας το εικονίδιο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Στην οθόνη σύνδεσης,
πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που συμπληρώσατε κατά την
εγγραφή. Η σελίδα θα είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Πατώντας το κουμπί
σύνδεσης, μεταβαίνετε στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
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Ταυτοποίηση
Για να ταυτοποιηθείτε πρώτη φορά με την καρτέλα οφειλέτη του φορέα στον οποίο έχετε
βεβαιωμένες οφειλές, μεταβαίνετε στη σελίδα βεβαιωμένων οφειλών και πατάτε το κουμπί
Ταυτοποίηση.

Εμφανίζεται  φόρμα  συμπλήρωσης  του  μοναδικού  κωδικού  ταυτοποίησης.  Αφού
συμπληρώσετε  τον  ΑΦΜ στο  πεδίο  «PIN ταυτοποίησης  με  τον  φορέα»,  πατάτε
Αποθήκευση. Εάν γίνει επιτυχώς η ταυτοποίησή σας, ανακατευθύνεστε στην αρχική σελίδα,
με συνοπτικά στοιχεία της καρτέλας οφειλέτη.
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Προβολή Οφειλών
Πατώντας από το μενού τις Βεβαιωμένες Οφειλές, μπορείτε να δείτε όλες τις οφειλές της
καρτέλας με την οποία έχετε ταυτοποιηθεί, μαζί με τυχόν προσαυξήσεις που υπολογίζονται
σε πραγματικό χρόνο.

Πληρωμή Οφειλών
Για να γίνει η πληρωμή μιας επιλεγμένης οφειλής, αρκεί να επιλέξετε από τη λίστα των
οφειλών  μία  ή  περισσότερες  οφειλές  και  να  πατήσετε  το  κουμπί  πληρωμής

. Ακολουθούν 4 βήματα.

1. Αρχικά εμφανίζεται μικρό παράθυρο της σύνοψης των οφειλών που πρόκειται να
πληρώσετε.

2. Πατώντας το κουμπί μεταφοράς στη σελίδα πληρωμής, εμφανίζεται η ίδια σύνοψη
μαζί με τυχόν τραπεζικά έξοδα.

3. Πατώντας το κουμπί μεταφοράς στη σελίδα πληρωμής, μεταβαίνετε στο ασφαλές
περιβάλλον της τράπεζας του φορέα.

4. Με  την  ολοκλήρωση  της  πληρωμής  στον  τραπεζικό  λογαριασμό  του  φορέα,
εμφανίζεται  η  σελίδα  με  το  αποδεικτικό  πληρωμής,  το  οποίο  μπορείτε  να
εκτυπώσετε σε φυσικό αρχείο ή σε pdf.

Προβολή Ιστορικού Πληρωμών
Πατώντας από το μενού τις Πληρωμές, μπορείτε να δείτε όλο το ιστορικό των επιτυχών
πληρωμών που πραγματοποιήσατε.
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