
                                                                                         

1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Ταχ. ∆/νση    :    Καλαµβόκη 2α 

Ταχ. Κώδικας:   15127 Μελίσσια 

Τηλ.               :    213 2050078 

Fax                :    210 6132333 

Email             :    mpousia@melissia.gr 

           

           Μελίσσια, 29 Μαΐου  2013 

           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
∆ιαδικασία είσπραξης και επιστροφής 

ηλεκτρονικού παραβόλου 

 

Σχετ.: ΠΟΛ1117  

 

Αναφορικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ1117) και σχετικά με την καθιέρωση 

διαδικασίας είσπραξης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου, το οποίο θα αντικαταστήσει την 

έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών οίκοθεν αποδεικτικών είσπραξης, σύμφωνα με τη διάταξη της  

παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.3943/2011 (Α΄66), σας ενημερώνουμε ως εξής: 

 
 

Τι είναι Ηλεκτρονικό Παράβολο; 

Με τον όρο «ηλεκτρονικό παράβολο» (εφεξής «e-Παράβολο») νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός 

που χορηγείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gsis.gr.  

 

Ποιος µπορεί να εκδώσει e-Παράβολο; 

Με χρήση της σχετικής εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) δύναται να 

ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή.  

Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν  πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet.  

 

Πως υποβάλλεται το  e-Παράβολο; 

Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στο www.gsis.gr. και μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» 

συμπληρώνει το Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου, συμπληρώνοντας τα ελάχιστα προς συμπλήρωση πεδία. 

• Κατηγορία Παραβόλου  

• Τύπος Παραβόλου  

• ΑΦΜ   

• Επώνυμο/Επωνυμία  

• Όνομα  - Πατρώνυμο  

• Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  

• Κινητό τηλέφωνο (μη υποχρεωτικό) 
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• Κωδικός Λογαριασμού Τράπεζας (ΙΒΑΝ) (μη υποχρεωτικό) 

 

Η Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται αυτόματα από το σύστημα και εμφανίζεται στην Αίτηση Παραβόλου. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας ο κωδικός του e-Παραβόλου παύει να ισχύει. 

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων του ο ενδιαφερόμενος επιβεβαιώνει την Υποβολή Αιτήματος.  

Πριν την επιβεβαίωση της οριστικής υποβολής του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μεταβάλλει τα 

στοιχεία του και στη συνεχεία να οριστικοποιήσει την υποβολή του αιτήματός του.  

Με την οριστικοποίηση της υποβολής του αιτήματος εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα στοιχεία του 

αιτήματος, ο μοναδικός κωδικός παραβόλου/πληρωμής και η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία 

ο ενδιαφερόμενος δύναται να πληρώσει το σχετικό ποσό. Τα εν λόγω στοιχεία δύναται και να 

εκτυπωθούν, ενώ θα αποστέλλονται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον αυτή έχει 

δηλωθεί. 

Μετά  την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» δεν είναι εφικτό να μεταβάλει τα στοιχεία της αίτησης του. 

Εξαίρεση αποτελεί το πεδίο του τραπεζικού του λογαριασμού, το οποίο συμπληρώνεται ή μεταβάλλεται 

από τον πολίτη κατά περίπτωση.  

Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το αναλογούν ποσό στον φορέα είσπραξης που επιθυμεί 

γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό (πληρωμή σε κατάστημα ή χρήση των εναλλακτικών 

τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης). 

Η εταιρεία ΔΙΑΣ Α.Ε. συγκεντρώνει αυθημερόν από τους φορείς είσπραξης τις πληρωμές που αφορούν σε 

e-Παραβόλα και αποστέλλει στη Γ.Γ.Π.Σ. αναλυτικό αρχείο προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος και η 

ταυτοποίηση των πληρωμών με τα αντίστοιχα αιτήματα. Στην περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, η 

πληρωμή κρίνεται επιτυχής και  το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την πληρωμή 

ενεργοποιείται ο κωδικός του e-παραβόλου προς χρήση. 

Σε περίπτωση πληρωμής του e-παραβόλου με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω της 

διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. ο κωδικός αυτού ενεργοποιείται άμεσα προς χρήση. 

Η καταβολή στους φορείς είσπραξης καθώς και η επιστροφή λόγω απόρριψης, πραγματοποιείται χωρίς 

καμιά οικονομική επιβάρυνση και ανεξαρτήτως εάν ο ενδιαφερόμενος τηρεί ή όχι λογαριασμό σ’ αυτούς 

Η κατάθεση του e-Παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια υπηρεσία πραγματοποιείται όπως 
κατά περίπτωση ορίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία.  

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα, στον πιστοποιημένο χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης  της Γ.Γ.Π.Σ.  

να  ανατρέχει στα παράβολα που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό του, να τα εκτυπώνει εκ νέου και να 

ζητά την επιστροφή τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού του.  

 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας 

 

 

 

Παναγιώτης Α. Μούστρης 


