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Έχετε αναλογιστεί…



Ολοκληρωμένη πλατφόρμα 

εξυπηρέτησης πληρωμών ΟΤΑ

ποιος είναι ο πολίτης του Δήμου που…



…και πόσο φόρτο έχει η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου...



…και πώς παρακολουθούνται τα έσοδα του Δήμου…



Ο Δήμος σας άλλαξε!...

έχει πολλές δραστηριότητες, νέες κοινωφελείς επιχειρήσεις, 

πολλές νέες αρμοδιότητες



Ο Δήμος σας άλλαξε!...

…αλλά βασίζεται ακόμη  στον ίδιο εισπρακτικό μηχανισμό, 

εδώ και 45+ χρόνια 





…και σε ποιόν πέφτει πάλι το βάρος της λύσης;



Αυτό άλλαξε!

Μία μόνο σύμβαση συνεργασίας, 

παρέχει χωρίς κόστος για τον ΟΤΑ

δυνατότητες πληρωμής όπως…



Online πληρωμή με κάρτες από το website του ΟΤΑ 

• Πληρωμή με Mastercard, Visa, American Express, Diners

• Όλοι οι τύποι καρτών (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες)

με χρήση 
κωδικού πληρωμής



Πληρωμή σε χιλιάδες φυσικά σημεία με μετρητά ή κάρτα

• Πληρωμή σε περισσότερα 1000 σημεία στην Ελλάδα σήμερα και 6500+ φυσικά σημεία 

έως το τέλος Οκτωβρίου 2015, με κωδικό πληρωμής

• Με δυνατότητα πληρωμής 24/7

• Απόδοση την αμέσως επόμενη εργάσιμη, ανεξαρτήτως σημείου είσπραξης



Μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile wallet)

• Πληρωμή μέσω του VivaWallet (iOS, Android)



Μέσω τραπεζικών εμβασμάτων (ΔΙΑΣ, e-banking, ΑΤΜ)

• Πληρωμή μέσω τραπεζών (ΔΙΑΣ) e-banking και ΑΤΜ, με χρήση κωδικού πληρωμής

• Άμεση ενημέρωση για την πληρωμή, σε πραγματικό χρόνο χωρίς την ανάγκη 

αποστολών extrait από τους πληρωτές.



• Δυνατότητα πληρωμών με άτοκες δόσεις

• Δυνατότητα επαναλαμβανόμενων πληρωμών (συνδρομές σε αθλητικούς 

συλλόγους, παιδικούς σταθμούς κλπ.)

• Δυνατότητα πληρωμών από όλη την Ελλάδα ή και το εξωτερικό

• Χωρίς λάθη και χωρίς συναλλαγές χέρι-με-χέρι 

Πολλές καινοτομικές δυνατότητες πληρωμών



• Απόδοση των πληρωμών την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ανεξαρτήτως 

τρόπου (κάρτα, φυσικό σημείο κλπ)

• Παρακολούθηση ολοκλήρωσης των πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, 

ανά κωδικό πληρωμής

• Εγγύηση εισπράξεων για τον ΟΤΑ, ανεξαρτήτως του σημείου ή της 

διαδικασίας απόδοσης των πληρωμών που ακολουθείται

Άμεση, εγγυημένη απόδοση πληρωμών



Υψηλή Ανταποδοτικότητα

• Άμεση, αυτόματη απόδοση πόρων στο Δήμο κάθε εργάσιμη ημέρα

• Κανένα άλλο κόστος για την αγορά συστήματος

• Κανένα άλλο ενδιάμεσο κόστος λειτουργίας του συστήματος – Δωρεάν 

αναβαθμίσεις, συνεχείς προσθήκες φυσικών σημείων

• Με επιβάρυνση των πληρωτών €1 ανά συναλλαγή (μετρητά)



• Πλήρως αποϋλοποιημένη διαδικασία, βασισμένη σε διεθνή πρωτόκολλα ασφάλειας 

πληρωμών (PCI-DSS)

• Εγγυημένη απευθείας ηλεκτρονική μεταφορά πληρωμών στον τραπεζικό λογαριασμό 

του ΟΤΑ, χωρίς επιβαρύνσεις και ενδιάμεσους

• Εξασφάλιση πληρωμών από τη Viva Payments, αδειοδοτημένου Ιδρύματος 

Ηλεκτρονικού Χρήματος που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του 

Ν. 3862/2010

• Αδύνατη παραβίαση ή κακόβουλες πράξεις που μπορούν να βλάψουν τη δυνατότητα 

εισπράξεων του ΟΤΑ

Υψηλή Ασφάλεια



• Διασύνδεση του υφιστάμενου συστήματος ΟΤΑ με την πλατφόρμα ηλεκτρονικών 

πληρωμών της VivaPayments χωρίς κόστος

• Μια και μόνο σύμβαση για την παροχή όλων των δυνατοτήτων υπηρεσιών 

πληρωμών με κάθε μέσο/ τρόπο, χωρίς άλλες διατυπώσεις 

• Πλήρης/ αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των πληρωμών, σε πραγματικό 

χρόνο

• Αυτόματη ενημέρωση των χρηματικών καταλόγων κατά την εξόφληση και την 

αυτόματη έκδοση διπλότυπων ή τριπλότυπων είσπραξης

• Δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας, συμπληρωματικά με ό,τι άλλο διαθέτει 

σήμερα ο ΟΤΑ, ώστε να μεγιστοποιείται η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων

Ταχύτατη υλοποίηση και διασύνδεση με τον ΟΤΑ



• Νέες, πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες με ηλεκτρονική είσπραξη 

(π.χ. ηλεκτρονική στάθμευση)

• Πλήρως ανταποδοτικές υπηρεσίες

• Ολοκληρωμένη διαχείριση εισπράξεων Δήμου

• Έλεγχος

• Δυνατότητα για άμεση και πλήρη αυτοτέλεια στις εισπράξεις του Δήμου

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μόνο η αρχή…



Επισκεφθείτε το http://www.vivapayments.com

για το πλήρες εύρος των 

καινοτομικών υπηρεσιών πληρωμών

http://www.vivapayments.com/

