Συχνζσ ερωτιςεισ
1. Ποφ κα βρω τον Κωδικό Εταίρου ώςτε να κάνω τθν εγγραφι μου;
 Φυςικό Πρόςωπο/Ιδιώτθσ
Ο Κωδικόσ Εταίρου αναγράφεται ςτον λογαριαςμό ςασ.
Ραρακαλοφμε δείτε τθν παρακάτω εικόνα.

 Νομικό Πρόςωπο/Εταιρία
Επιχειριςεισ Χαμθλισ Τάςθσ
Ο Κωδικόσ Εταίρου αναγράφεται ςτον λογαριαςμό ςασ.
Ραρακαλοφμε δείτε τθν παρακάτω εικόνα.

Επιχειριςεισ Μζςθσ Τάςθσ
Ο Κωδικόσ Εταίρου αναγράφεται ςτον λογαριαςμό ςασ.
Ραρακαλοφμε δείτε τθν παρακάτω εικόνα.

 Πελάτθσ Πολλαπλοφ
Ο Κωδικόσ Εταίρου και Κωδικόσ Ρολλαπλοφ αναγράφονται ςτο ζντυπο που λαμβάνετε.
Ραρακαλοφμε δείτε τθν παρακάτω εικόνα.

2. Εάν δεν λαμβάνω τουσ λογαριαςμοφσ μου που κα βρω τον Κωδικό Εταίρου ;
Σε περίπτωςθ που δεν ζχετε κανζναν λογαριαςμό του τελευταίου 12μινου, μπορείτε να καλζςετε
τθν «Εξυπθρζτθςθ Ρελατϊν» ςτο 11770, είτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ εδϊ γνωρίηοντασ
ταυτότθτα (ι Διαβατιριο) και ΑΦΜ.
Εάν δεν λαμβάνετε τουσ λογαριαςμοφσ ςασ ςτον τόπο διαμονισ ςασ, μπορείτε να ηθτιςετε
αλλαγι τθσ διεφκυνςθσ αποςτολισ τουσ, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΔΕΗ εδϊ ι μζςω του 11770 ι
να επιςκεφκείτε το πλθςιζςτερο Κατάςτθμα τθσ ΔΕΗ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ πιςτοποίθςθ
των προςωπικϊν ςασ ςτοιχείων (ΑΦΜ και Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου).
Σε περίπτωςθ που είςτε μόνιμοσ κάτοικοσ εξωτερικοφ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ εδϊ
3. Οι λογαριαςμοί τθσ μόνιμθσ κατοικίασ μου είναι ςτο όνομά μου, ενώ του εξοχικοφ μου ςτο
όνομα τθσ ςυηφγου μου, μπορώ με μια εγγραφι να ζχω πρόςβαςθ και για τα δυο ακίνθτα;
Πχι. Κάκε χριςτθσ τθσ εφαρμογισ e-bill κατά τθν εγγραφι του πιςτοποιείται με βάςθ τα
προςωπικά του ςτοιχεία (αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου ι και τον αρικμό Αςτυνομικισ
Ταυτότθτασ/ Διαβατθρίου) και ωσ εκ τοφτου ζχει πρόςβαςθ μόνο ςτουσ λογαριαςμοφσ που
εκδίδονται ςτο όνομά του.
4. Ζχω εγγραφεί, αλλά δεν εμφανίηονται οι λογαριαςμοί για όλα τα ακίνθτα που είναι ςτο όνομά
μου.
Εμφανίηονται αυτόματα οι λογαριαςμοί ςασ για κάκε ακίνθτό ςασ, εφόςον τα ςτοιχεία που ζχετε
δθλϊςει κατά τθν εγγραφι ςασ ςτο e-bill είναι ίδια με αυτά που διατθροφμε ςτο μθχανογραφικό
μασ ςφςτθμα.
Εάν κάποιο ακίνθτο - του οποίου οι λογαριαςμοί εκδίδονται ςτο όνομά ςασ ι ςτθν επωνυμία τθσ
εταιρίασ ςασ - δεν εμφανίηεται αυτόματα, τότε κα πρζπει να μεριμνιςετε ϊςτε να
διορκωκοφν/ςυμπλθρωκοφν τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία (ΑΦΜ, ΑΔΤ/Διαβατιριο) ςτο
μθχανογραφικό μασ ςφςτθμα, αποςτζλλοντασ αίτθμα θλεκτρονικά εδϊ.
5. Πώσ μπορώ να πλθρώςω τον λογαριαςμό τθσ ΔΕΗ θλεκτρονικά μζςω τθσ υπθρεςίασ ebill;
Υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ εξόφλθςθσ του λογαριαςμοφ ςασ, είτε είςτε χριςτθσ τθσ
υπθρεςίασ ebill, είτε όχι ωσ εξισ:
-

Μζςω τθσ υπθρεςίασ τθσ ΔΕΗ, “Ηλεκτρονικι Ρλθρωμι Λογαριαςμοφ με χριςθ κάρτασ”,
χωρίσ χρζωςθ
Μζςω web banking τθσ Τράπεηασ που ςυνεργάηεςτε

6. Ποιεσ είναι οι υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτουσ χριςτεσ του e-bill;
Με τθν εγγραφι ςασ ςτο “e-bill” ζχετε :







Αυτόματθ εμφάνιςθ των λογαριαςμϊν όλων των ακινιτων που είναι ςτο όνομά ςασ
Δυνατότθτα να βλζπετε τουσ λογαριαςμοφσ ςασ θλεκτρονικά
Επιλογι για λιψθ μόνο θλεκτρονικοφ λογαριαςμοφ
Ρρόςβαςθ ςτουσ λογαριαςμοφσ του τελευταίου 12μινου
Δωρεάν ενθμζρωςθ με SMS ι email για τθν ζκδοςθ των λογαριαςμϊν ςασ
Ηλεκτρονικι εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν ςασ, εφκολα και με αςφάλεια.

Επιπλζον, μπορείτε να δείτε τουσ λογαριαςμοφσ των Κοινόχρθςτων χϊρων τθσ πολυκατοικίασ
ςασ, χωρίσ εγγραφι.
7. Πώσ μπορώ να εγγραφώ ςτο e-bill;
Η εγγραφι γίνεται μόνο μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ μασ dei.gr, ςτθν ενότθτα ebill ανάλογα
με τθν κατθγορία πελάτθ που ανικετε (φυςικό πρόςωπο/ιδιϊτθσ, νομικό πρόςωπο/εταιρεία,
πελάτθσ πολλαπλοφ), ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ.
Με τθν ςωςτι ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ εγγραφισ, αποςτζλλονται αυτόματα με SMS ο Κωδικόσ
Ενεργοποίθςθσ ςτο κινθτό ςασ και e-mail Ενεργοποίθςθσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ( email)
που δθλϊςατε. Ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που δίνονται αποκτάτε άμεςα πρόςβαςθ ςτθν
υπθρεςία “e-bill”.
8. Συμπλθρώνοντασ τθν φόρμα εγγραφισ ενθμερώκθκα ότι δεν είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ τθσ
εγγραφισ. Γιατί;
Kατά τθν προςπάκεια τθσ εγγραφισ ςασ, εμφανίηεται πάντα κάποιο μινυμα με κόκκινα
γράμματα, το οποίο ςασ κατατοπίηει ςε ποιο ςθμείο υπάρχει πρόβλθμα. Διαβάςτε προςεκτικά το
μινυμα που εμφανίηεται. Σε περίπτωςθ που δεν μπορείτε να λφςετε το κζμα επικοινωνιςτε εδϊ
9. Ποιοι είναι οι κωδικοί πρόςβαςθσ του e-bill;
Κατά τθν εγγραφι ςασ δθλϊνετε εςείσ το Πνομα Χριςτθ και τον Κωδικό Ρρόςβαςθσ που
επικυμείτε.
10. Με τθν εγγραφι μου ςτο “e-bill” κα ςυνεχίηω να λαμβάνω το λογαριαςμό μου ςε ζντυπθ
μορφι μζςω ταχυδρομείου;
Η εγγραφι ςασ ςτθν υπθρεςία “e-bill” δεν ςυνεπάγεται τθ διακοπι αποςτολισ του
λογαριαςμοφ ςασ μζςω ταχυδρομείου. Ραρόλα αυτά ςασ δίνεται θ επιλογι να επιλζξετε να
λαμβάνετε μόνον θλεκτρονικά το λογαριαςμό ςασ εφόςον το επιλζξετε.
11. Ξζχαςα το password (κωδικόσ πρόςβαςθσ) ι το όνομα χριςτθ ςτο “e-bill”
Για να ανακτιςετε Πνομα Χριςτθ ι Κωδικό Ρρόςβαςθσ ακολουκείςτε τον ςφνδεςμο “Ανάκτθςθ
ςτοιχείων πρόςβαςθσ” που κα βρείτε ςτθν αρχικι ςελίδα του “ebill” ι εάν ςυνδζεςτε από κινθτό
το «Ξζχαςα τον κωδικό πρόςβαςθσ»
12. Δεν ζλαβα το e-mail ενεργοποίθςθσ χριςτθ ι το SMS με τον Κωδικό ενεργοποίθςθσ. Τι μπορώ
να κάνω;
Ακολουκείςτε τον ςφνδεςμο “ Αντιμετϊπιςθ κεμάτων ενεργοποίθςθσ ”που κα βρείτε ςτθν αρχικι
ςελίδα του “ebill”. Σε περίπτωςθ που δεν μπορείτε να λφςετε το κζμα επικοινωνιςτε εδϊ ι
καλζςτε ςτο 8005000400 (μόνο από ςτακερό τθλζφωνο, χωρίσ χρζωςθ).

