
 

                                                                                                                        Αθήνα, 15/04/2020 

                                                                                     Α.Π.:  27 
 

 

                                                            ΠΡΟΣ: 
                                                            ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                            κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                             Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  
                                                           101 63  Καλλιθέα  
                              

                         

Θέμα: Απλουστεύσεις διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου 

Σχετ.: (α) Το με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.9462/01-04-2016 έγγραφο του   
               (πρώην) Υπουργείου   Εσωτερικών   και   Διοικητικής   Ανασυγκρότησης        
               με  θέμα «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών» 

          (β) Η Κ.Υ.Α. Α.1047/12-03-2020 «Όροι και διαδικασία είσπραξης-επιστροφής  
               για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (ΦΕΚ 979/Β’/2020)   
 

 

Κύριε Υφυπουργέ,  
 

      Η ΠΟΣΕΚΕΠ κατά το παρελθόν πραγματοποίησε συνάντηση με τη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) 
με στόχο την απλοποίηση/απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικού 
παραβόλου από τα ΚΕΠ. Αρκετές από τις προτάσεις μας έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως 
η εκτύπωση e-Παραβόλου μόνο για το φορέα -εφαρμόστηκε άμεσα από τη 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και μείωσε κατά 50% τη χρήση γραφικής ύλης- και η συγχώνευση 
παραβόλων για την ίδια διαδικασία ενός φορέα -παρά τις τότε αντιρρήσεις της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η πρότασή μας υιοθετήθηκε, έστω και ετεροχρονισμένα, πριν δύο 
μήνες, ενώ προς το παρόν αφορά διαδικασίες των Δ/νσεων Μεταφορών. 
 

       Μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων υπάρχουν ακόμη που θα εξυπηρετήσουν τόσο 
τα ΚΕΠ όσο και τους πολίτες που επιλέγουν την έκδοση e-Παραβόλου από το σπίτι. 
Συγκεκριμένα προτείνουμε τα ακόλουθα: 
 

1. Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων πολίτη με πληκτρολόγηση του ΑΦΜ  
 

     Από τη συνάντηση με τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είχε προκύψει πως είναι εύκολα 
υλοποιήσιμη η εν λόγω πρόταση μέσω web service που θα αφορά μόνο τα 
ΚΕΠ, ώστε μέσω χρήσης πιστοποιημένης οθόνης, με την πληκτρολόγηση 

μόνο του ΑΦΜ να συμπληρώνονται αυτόματα τα απαραίτητα στοιχεία του 
πολίτη για την ακόλουθη έκδοση του e-Παραβόλου. 

 

2. Κατάργηση προσκόμισης εκτυπωμένου e-Παραβόλου στον φορέα 
υποδοχής  

 

     Η ανωτέρω απλούστευση είχε επίσης συμφωνηθεί με την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και θα 
πραγματοποιείτο μέσω αποστολής εγκυκλίου-ενημέρωσης προς όλους τους 
φορείς που δέχονται e-Παράβολα. Εφόσον υλοποιηθεί, δεν θα είναι 
απαραίτητη η έγχαρτη κατάθεση e-Παραβόλου, επομένως και η εκτύπωσή 
του από τον πολίτη ή τα ΚΕΠ, αλλά μόνο η γνωστοποίηση του μοναδικού 
ψηφιακού κωδικού πληρωμής, η οποία μπορεί να γίνεται και μέσω 
ηλεκτρονικού αρχείου του e-Παραβόλου. 

 

 



 

3. Έκδοση e-Παραβόλου χωρίς «κωδικό τύπου» με προσδιορισμό μόνο 
του ποσού 

 

     Σύμφωνα με το (α) σχετικό, «απλούστευση διαδικασιών είναι η συνεχής 
και συστηματική αναθεώρηση των νομοθετικών και γενικότερα των 
κανονιστικών ρυθμίσεων και διοικητικών πρακτικών που καθορίζουν 
τις διοικητικές διαδικασίες, ώστε να είναι συμβατές με τις αρχές της 
καλής νομοθέτησης και της αποτελεσματικής λειτουργίας των 
δημοσίων υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του πολίτη και της 
επιχείρησης». Η πολυπλοκότητα μιας διαδικασίας σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να υπερβαίνει σε βήματα την πρότερη κατάσταση. 

 

          Η πρότερη κατάσταση για τον πολίτη ήταν συνήθως μία επίσκεψη σε 
Δ.Ο.Υ. ή σε Τράπεζα για την καταβολή του απαιτούμενου ποσού, ώστε να 
προχωρήσει η διεκπεραίωση διαδικασίας δημόσιου φορέα. Αντιθέτως πλέον, 

ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει τον «κωδικό τύπου» του παραβόλου, αλλιώς θα 
πρέπει να κάνει αναζήτηση ανάμεσα σε χιλιάδες κωδικούς ή σε πλήθος από 

Φορείς, κατηγορίες και τύπους παραβόλων και επειδή αυτό αρκετές φορές 

είναι εξαιρετικά δύσκολο ή ακατόρθωτο αναγκάζεται –ή αναγκαζόταν 

τουλάχιστον μέχρι πρότινος- σε μία επίσκεψη σε ΚΕΠ για την έκδοση e-

Παραβόλου και σε δεύτερη επίσκεψη σε Τράπεζα για την πληρωμή του.  
 

          Σύμφωνα με τη (β) σχετική, με τον όρο ηλεκτρονικό παράβολο (e-

Παράβολο) νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται 
από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (παρ. 1 άρθρου 1) και εφόσον χορηγηθεί το e-

Παράβολο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό στους φορείς είσπραξης 
με γνωστοποίηση του μοναδικού ψηφιακού κωδικού πληρωμής (παρ. 
2 άρθρου 1).  

 

          Κατόπιν των ανωτέρω, για την απλούστευση της διαδικασίας για τον πολίτη 
και τα ΚΕΠ, προτείνουμε την έκδοση e-Παραβόλου στα στοιχεία του πολίτη 
μόνο με την καταχώριση του ποσού, χωρίς να είναι απαραίτητη η καταχώριση 
του «κωδικού τύπου» ή  του Φορέα, της «κατηγορίας» και του «τύπου» του 

e-Παραβόλου. Η κατοχύρωση της αξίας από τον δικαιούχο φορέα μπορεί να 
πραγματοποιείται με την αποδοχή και δέσμευση του μοναδικού ψηφιακού 

κωδικού πληρωμής του παραβόλου.  
 

   
                                                        

Με τιμή 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 
   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

 

 

 


