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Εξόφληση λογαριασμού της ΕΥΔΑΠ on line 

Δίνεται η δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ να γίνει εξόφληση 

του τρέχοντος Λογαριασμού,  όλων των καταναλωτών ιδιοκτητών ή/και 

ενοικιαστών, μέχρι την έκδοση του επόμενου, ακόμα και αν δεν είναι 

εγγεγραμμένοι χρήστες.  

Επιπλέον, είναι δυνατή η εξόφληση δόσης διακανονισμού ακόμα και αν έχει 

λήξει. 

Η διαδικασία είναι η εξής: 

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

 

Εικόνα 1  Αρχική σελίδα 

2. Επιλέξτε το πεδίο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥ 

 

3. Εμφανίζεται η οθόνη 
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Εικόνα 2 Εξόφληση λογαριασμού 

 

4. Πληκτρολογήστε τον Αριθμό Παραστατικού που αναγράφεται στο 

Λογαριασμό (πάνω δεξιά)  και το ακριβές ποσό (ΠΛΗΡΩΤΕΟ) του 

Λογαριασμού (κέντρο κάτω). 
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Εικόνα 3  Ο λογαριασμός 

   

5. επιλέξτε    Συμφωνώ με τους όρους της Πολιτικής ορθής χρήσης της ιστοσελίδας και της Δήλωσης 

απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα    

 

6. πατήστε  ΕΠΟΜΕΝΟ 

7. θα εμφανιστεί η οθόνη    

https://www.eydap.gr/UsePolicy
https://www.eydap.gr/UsePolicy
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Εικόνα 4  Επιλογή πληρωμής για την εξόφληση του λογαριασμού 

7i.  Μέσω κάρτας                                             

Προσοχή !!!!    
Είναι αποδεκτές οι χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες των εκάστοτε συνεργαζόμενων 

Τραπεζών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank, των Συνεταιριστικών Τραπεζών : 

Δράμας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Σερρών, Χανίων και Παγκρήτιας), καθώς και κάρτες λοιπών 

παρόχων (Visa, Mastercard, Maestro). 

 

 α. πατήστε πάνω στο σχήμα της κάρτας  και θα εμφανιστεί η εικόνα5. 

Επιλέξτε  Αποδέχομαι τους Όρους Συναλλαγής  

 

 

Εικόνα 5 Ηλεκτρονική Πληρωμή Λογαριασμού 

https://epos.dias.com.gr/emerchant-static/eydap-paybill/terms-el.pdf?v=4
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 β. πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ 

 

 

Εικόνα 6 Συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας 

 γ. Συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας         

 δ. Πατήστε e-Πληρωμή  

 ε. Εκτύπωση απόδειξης πληρωμής ή αποστολή σε e mail 

  

  7ii.   Μέσω Τραπέζης 

           α. Επιλογή Τράπεζας 

           Προσοχή!!! 

Οι Τράπεζες HSBC, Πειραιώς και Attica Bank δεν υποστηρίζουν αυτόματη προσυμπλήρωση στοιχείων 

λογαριασμού. Θα πρέπει να τα πληκτρολογήσετε εκ νέου.  

Για την Εθνική τράπεζα συνδεθείτε στο site της ΕΘΝΙΚΗΣ πατώντας εδώ 

            β. Συνέχεια της διαδικασίας εξόφλησης του Λογαριασμού μέσα από 

το site της   επιλεγόμενης Τράπεζας. 

   

Για την ενδεχόμενη χρέωση της συναλλαγής αυτής θα ενημερωθείτε στην 

ιστοσελίδα ηλεκτρονικής πληρωμής της Τράπεζάς σας. 

 

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

               

https://ibankretail.nbg.gr/sts/Account/Login/web
https://www.eydap.gr/CustomerService/CustomerContactOffice/ClickToCall/

