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Εγγραφή στο E-BILL
Μπαίνοντας στην εφαρμογή e-bill εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα, όπου πατώντας την
επιλογή που είναι σε κόκκινο πλαίσιο μπορείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας

Συμπληρώστε έπειτα τα στοιχεία που σας ζητούνται παρακάτω
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Σημ. : Βάλτε το αποτέλεσμα της πράξης, και πατήστε : Εγγραφή
Πχ εδώ είναι το 69

Σε περίπτωση που ΟΛΑ έχουν γίνει σωστά, σας ενημερώνει πως ο λογαριασμός σας
έχει δημιουργηθεί και πρέπει να μεταβείτε στο e-mail που δηλώσατε, όπου θα έχετε
λάβει ένα μήνυμα, προκειμένου να τον ενεργοποιήσετε

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν δεν τον ενεργοποιήσετε μέσω από το e-mail σας, δεν μπορείτε να προχωρήσετε
παρακάτω

Ενεργοποιώντας τον λογαριασμό σας, μπορείτε πλέον να κάνετε σύνδεση, όπου τώρα
πρέπει να δηλώσετε τους αριθμούς παροχής που έχετε στο όνομά σας

"Πατώντας εδώ" κατεβάζετε τις οδηγίες διασύνδεσης, όπου σας εξηγούν αναλυτικά
πώς να δηλώσετε τους αριθμούς παροχής που έχετε στο όνομά σας
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Είσοδος στο E-BILL
Κατά την είσοδο της στην εφαρμογή θα σας ζητείτε να ζητείτε να δώσετε το όνομα
χρήστη και τον κωδικό που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας

Στην πρώτη σας σύνδεση θα χρειαστεί να δηλώσετε τις παροχές που έχετε στο όνομά σας,
προκειμένου να βλέπετε και να πληρώνετε on line τους λογαριασμούς σας

Οπότε πηγαίνοντας πάνω δεξιά (στην οθόνη), και πατώντας στο όνομα σας, επιλέγεται την
επιλογή "Συνδέσεις"
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Και έπειτα την επιλογή : "Νέα διασύνδεση" (που βρίσκεται στο κόκκινο πλαίσιο)
Με κίτρινο βρίσκονται και οι οδηγίες που θα ακολουθείτε για να δηλώσετε τις παροχές
σας

Περιληπτικά αναφέρουμε πως στο παράθυρο που αναδύεται πατώντας την : Νέα
διασύνδεση, θα πρέπει να δηλώστε τον κωδικό οφειλέτη και την θέση του υδρομέτρου,
όπως αναγράφονται στο τελευταίο σας λογαριασμό

Μετά την δήλωση της νέας διασύνδεσης, θα παρατηρήσετε , πως βρίσκεται σε κατάσταση
αναμονής.
Αυτό συμβαίνει γιατί θα χρειαστεί ταυτοποίηση από το σύστημα και την υπηρεσία, που θα
διαρκέσει από 1 έως και 2 εργάσιμες μέρες.
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Σημ. Μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχειά της διασύνδεσης ή ακόμη και να την διαγράψετε με
τα εικονίδια που βλέπετε δεξιά

Την επόμενη μέρα που θα συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, θα δείτε ότι η
διασύνδεση που κάνατε είναι : ολοκληρωμένη

Τώρα είστε μπορείτε να ενημερώνεστε για τον λογαριασμό σας και να τον εξοφλείτε
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Εξόφληση λογαριασμού – Έλεγχος λογαριασμού
στο E-BILL
Παρακάτω βλέπουμε τις δυνατότητες του E-BILL

Καρτέλα οφειλέτη


Σας ενημερώνει για το σύνολο των οφειλών σας

Οφειλές εκτός ρύθμισης



Εδώ εμφανίζονται οι οφειλές που δεν έχουν ενταχτεί σε κάποια ρύθμιση.
Μπορείτε να πληρώσετε από εδώ τον λογαριασμό σας, πατώντας πρώτα το κουμπί
της ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, για να σας δείξει τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής, και στην
συνέχεια πατώντας το κουμπί ΠΛΗΡΩΜΗ, μεταφέρεστε σε περιβάλλον τράπεζας
όπου πραγματοποιείτε την ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού σας
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Ρυθμισμένες οφειλές


Εδώ εμφανίζονται οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση. Εάν δεν υπάρχει
ρύθμιση οφειλών η καρτέλα είναι κενή

Ειδοποιητήρια
Εδώ μπορείτε να εκτυπώσετε τον λογαριασμό σας.
Σημείωση : Δεν θα δείτε ειδοποιητήρια που έχουν εκδοθεί ΠΡΙΝ την εγγραφή σας στο
E-BILL.
Άρα στην αρχή, η καρτέλα θα εμφανίζεται κενή

Τα ειδοποιητήρια θα αρχίσουν να εμφανίζονται από την εγγραφή σας και έπειτα, και
μπορείτε να τα δείτε ή να τα εκτυπώσετε πατώντας τα εικονίδια που υποδεικνύονται
στην παρακάτω εικόνα
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Απευθείας πληρωμή λογαριασμού
Μπορείτε να πληρώσετε απευθείας τον λογαριασμό σας χωρίς να χρειαστεί να

κάνετε εγγραφή στο E-BILL.
Στην αρχική σελίδα του E-Bill επιλέξτε "ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ" και συμπληρώστε με την
σειρά:


Τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που θα βρείτε στο ειδοποιητήριο σας



Το ποσό πληρωμής



Το e-mail σας



Το ονοματεπώνυμο σας

Και προχωρήστε στην πληρωμή του, πατώντας το κουμπί «Πληρωμή»
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