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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 

Εγγραφή στο      

 

1. Μπείτε στη σελίδα της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr 

               

 

Εικόνα 1   Αρχική σελίδα 

2. Επιλέξτε  

 

ή  το πεδίο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥ κι έπειτα ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΟΥ  

ή  ΣΥΝΔΕΣΗ\ΕΓΓΡΑΦΗ  

ή  το e ΕΥΔΑΠ (επάνω δεξιά)  

ή  το e ΕΥΔΑΠ Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα (κάτω 

αριστερά)  

 

για να μεταβείτε  στην οθόνη ΣΥΝΔΕΣΗ\ΕΓΓΡΑΦΗ. 
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Εικόνα 2   Εγγραφή 

3. Στο πεδίο Νέος χρήστης πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ και ανοίγει η 

πλατφόρμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης για σύνδεση με τους κωδικούς σας του Taxisnet, 

ώστε να γίνει ταυτοποίηση. 

 

 

 

Εικόνα 3  Αυθεντικοποίηση  taxisnet 



 
                                               Οδηγίες για την εγγραφή στο e-EYDAP                                  Σελ. 3 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 

 

4. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ. 

Ακολουθεί η παρακάτω οθόνη  

 

 

 

Εικόνα 4   Έγκριση 

5. Επιλέξτε Έγκριση και πατήστε Αποστολή (βλ. εικόνα 4) 

 

6. Σε περίπτωση που υπάρχει μερική ασυμφωνία με το ονοματεπώνυμο 

που έχουμε καταχωρημένο στο σύστημα μας,  θα σας ζητηθεί να 

πληκτρολογήσετε τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας. Εάν η ασυμφωνία 

παραμείνει,  όπως και στην περίπτωση της  πλήρους ασυμφωνίας, θα 

εμφανιστεί το μήνυμα της εικόνας 5 και μπορείτε να προβείτε στις 

απαραίτητες  διορθώσεις πατώντας εδώ. 

 

Εικόνα 5  Ασυμφωνία στοιχείων 

https://www.eydap.gr/MyAccount/changeCustomerData1/
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7. Σε περίπτωση συμφωνίας θα εμφανιστεί η εικόνα 6. Πατήστε 

ΕΠΟΜΕΝΟ 

 

 

Εικόνα 6  Εγγραφή Ταυτοποίηση 

8. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας καθώς και τις παροχές στα αντίστοιχα 

πλαίσια (βλ. εικόνα 7).  

 
 

Εικόνα 7 Δήλωση στοιχείων 
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Επιλέξτε Συμφωνώ με τους όρους της Πολιτικής ορθής χρήσης της ιστοσελίδας και της Δήλωσης 

απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα    και  

 

9. Πατήστε  ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

 

10.Θα ενημερωθείτε για την πορεία της δήλωσής σας με κατάλληλο 

μήνυμα (βλ. Εικόνα 8). 

 

 

Εικόνα 8 Ολοκλήρωση εγγραφής 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. Για βοήθεια πατήστε εδώ 

 

https://www.eydap.gr/UsePolicy
https://www.eydap.gr/UsePolicy
https://www.eydap.gr/CustomerService/CustomerContactOffice/ClickToCall/

