
Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής «e-παράβολο» 

Με την νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» και την σταδιακή κατάργηση των έντυπων 

παραβόλων γίνεται σημαντική εξοικονόμηση κόστους για το Δημόσιο, το πολίτη και την κοινωνία, 

ως σύνολο, ενώ έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως ποιοτικότερη και συντομότερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη, καλύτερος έλεγχος στην είσπραξη των σχετικών εσόδων, απελευθέρωση πόρων, μείω-

ση της γραφειοκρατίας, σεβασμός σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, προστασία του περιβάλλο-

ντος, ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο και στους συνεργαζό-

μενους  φορείς, συμμόρφωση στις απαιτήσεις εκσυγχρονισμού της Ε.Ε., κ.α.  

Συνοπτικά, η περιγραφή της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «e-Παράβολο» είναι : 

Α) Ο πολίτης συνδέεται με ιστοχώρο : 

(http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html) 

και επιλέγει «Χορήγηση e-Παραβόλου». Συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης και 

λαμβάνει μοναδικό κωδικό πληρωμής. 

Β) Με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής ο πολίτης μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή, με έναν 

από τους ακόλουθους τρόπους: 

 σε ταμείο καταστήματος τράπεζας, ΑΤΜ, ebanking, phone banking και λοιπούς τρόπους 

πληρωμής, που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα  

 Online με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ελληνικής έκδοσης, μέσω του site της 

ΓΓΠΣ και της σχετικής εφαρμογής του TAXISNet (στο μέλλον). 

Γ) Ο πολίτης προσκομίζει τον κωδικό στην υπηρεσία που έχει ζητήσει το παράβολο. Η υπηρεσία 

στην οποία υποβάλλεται ελέγχει την εγκυρότητα του η-Παραβόλου, την ορθότητα των στοιχεί-

ων και το ποσό και αν έχει εξοφληθεί, μέσω σχετικής πρόσβασης στη σχετική εφαρμογή στο 

site της ΓΓΠΣ,  

Δ) Έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία υποδοχής του e-Παραβόλου 

1) Εάν ο έλεγχος της υπηρεσίας για την εγκυρότητα του παραβόλου είναι επιτυχής τότε προχω-

ρά στην αποδοχή του παραβόλου. Το παράβολο δεσμεύεται προς χρήση από την υπηρεσία. 

2) Εάν ο έλεγχος της υπηρεσίας δεν είναι επιτυχής, η υπηρεσία μπορεί να μην κάνει δεκτό ένα 

παράβολο ακόμα και αν είναι πληρωμένο, για  οποιονδήποτε λόγο. 

Ε) Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων προς το πολίτη, αν πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις για κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια. 


