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Πληρωμή οφειλών προς το Οικονομικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδας με χρήση κωδικού πληρωμής RF 

Έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η χρήση κωδικών πληρωμής RF για την εξόφληση των οφειλών προς το 
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη του να πραγματοποιούν τις πληρωμές 
τους εύκολα και άμεσα μέσω του web/mobile banking της τράπεζάς τους, συμπληρώνοντας τον κωδικό RF 
(σύντομα θα υπάρχει και η δυνατότητα σάρωσης κωδικού QR) χωρίς την ανάγκη γνωστοποίησης του IBAN του 
λογαριασμού του Οικονομικού Επιμελητήριου. 

Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνεται και διευκολύνεται σημαντικά η διαδικασία πληρωμής των οφειλών και 
εξοικονομείται χρόνος για τους συναλλασσόμενους αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

Τα οφέλη από τη διάθεση και χρήση των κωδικών πληρωμής RF στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΕΕ είναι 
πολλαπλά: 

 Απλοποίηση και επιτάχυνση συναλλαγών, καθώς η διαδικασία ολοκληρώνεται με ελάχιστα βήματα. 

 Εξασφάλιση της ορθότητας των στοιχείων των πληρωμών 

 Παροχή προς τον πολίτη κοινής εμπειρίας με τις υπόλοιπες πληρωμές του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. 

Για να δείτε βήμα προς βήμα τη διαδικασία σε κάθε τράπεζα παρουσιάζονται ακολούθως σχετικές οδηγίες. 

Εθνική τράπεζα 

1. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης σας στη σελίδα web-banking της Εθνικής για να μπείτε στο λογαριασμό σας 

2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού σας επιλέξτε «Μεταφορές & Πληρωμές». 

3. Στη συνέχεια επιλέξτε «Πληρωμή Λογαριασμών & Οφειλών». 

https://www.nbg.gr/el/idiwtes
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4. Στο πεδίο αναζήτησης γράφετε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» και με τα πρώτα γράμματα που θα 
καταχωρίσετε θα σας εμφανίσει τη σχετική επιλογή. 

 

5.Στη συνέχεια αφού επιλέξετε το λογαριασμό χρέωσης, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας, τον Κωδικό 
Ηλεκτρονικής Πληρωμής RF, καθώς επίσης και το ποσό πληρωμής και πατήστε «Συνέχεια» για να 
ολοκληρώσετε την διαδικασία. 
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Alpha Bank 

1. Εισάγετε τα στοιχεία σας στη σελίδα web-banking της Alpha Bank για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. 

2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού σας, επιλέξτε «Πληρωμές» και στη συνέχεια στην γρήγορη 
αναζήτηση γράφετε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ», όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

3. Στη φόρμα που εμφανίζεται, επιλέξτε τον λογαριασμό από τον οποίο θα κάνετε την πληρωμή και στη 
συνέχεια συμπληρώστε 

α) τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής, 

β) το ποσό πληρωμής 

γ) επιλέξτε στις πληρωμές άμεσα ή σε επιλεγμένη ημερομηνία 

https://www.alpha.gr/el/idiotes/myalpha
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4. Ελέγξτε τα στοιχεία τα οποία συμπληρώσατε και εφόσον είναι σωστά πατήστε ξανά «Εκτέλεση». 

5. Στο τελευταίο βήμα, η καταχώρηση ολοκληρώνεται και στοιχεία της πληρωμής σας εμφανίζονται σε 
πίνακα. 

 

Τράπεζα Πειραιώς 

1. Εισάγετε τα στοιχεία σας στη σελίδα web-banking της Τράπεζας Πειραιώς για να συνδεθείτε στο λογαριασμό 
σας. 

2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού σας επιλέξτε «Πληρωμές» στο μενού που εμφανίζεται 
αριστερά και στη συνέχεια «Ενιαία Συναλλαγή Πληρωμής (RF)» όπως βλέπετε παρακάτω. 

 

https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/el/Pages/default.aspx


 Έκδοση 1- Φεβρουάριος 2023  

 
3. Στη συνέχεια αφού επιλέξετε το λογαριασμό χρέωσης, συμπληρώστε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής 
RF και το ποσό πληρωμής και πατήστε «Συνέχεια» για να ολοκληρώσετε την διαδικασία. 
 

 
 

Eurobank 

 

1. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης σας στη σελίδα web-banking της Eurobank για να μπείτε στο λογαριασμό 
σας. 

2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού σας επιλέξτε «Νέα Συναλλαγή» και στη συνέχεια στην 
αναζήτηση γράφετε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ», όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

https://ebanking.eurobank.gr/#/login
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3. Επιλέγετε «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ» όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

4. Στη συνέχεια αφού επιλέξετε το λογαριασμό χρέωσης και εισάγετε το ποσό πληρωμής επιλέγετε στον τρόπο 
πληρωμής «Με κωδικό πληρωμής RF». Συμπληρώστε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής, το 
ονοματεπώνυμο/επωνυμία του υπόχρεου, πότε επιθυμείτε να εκτελεστεί η συναλλαγή και πατήστε 
«Συνέχεια» για να ολοκληρώσετε την διαδικασία. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί πληρωμής (RF) έχουν σχηματιστεί με χρήση αλγορίθμου ο οποίος 

συμπεριλαμβάνει έλεγχο ποσού. Ο κωδικός RF δηλαδή πρέπει να ακολουθείται από το ποσό σύμφωνα με 

το οποίο σχηματίστηκε και σας έχει γνωστοποιηθεί. 


