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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 

 
Αθήνα,  20  Ιουνίου 2014 
Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/ 32 /οικ.15451 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Όλα τα ΚΕΠ (με email) 
 
 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 

FAX: 213 131 3173 

Πληροφορίες: Κ. Καπαρός, Α. Παβέλη, Α. 
Μάντεση, Μ. Βοσκάκης 

Τηλέφωνο: 213 131 3172, 3174, 3105, 
3151 

E – mail: k.kaparos@ydmed.gov.gr 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) μέσω των ΚΕΠ» 
 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/ 
Φ15/19/οικ.14290 (ΦΕΚ 1580/Β/2014) με θέμα: «Καθορισμός της διοικητικής 
διαδικασίας υποβολής αίτησης για έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e−παράβολο) 
και έκδοση κωδικού πληρωμής του, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).» 

Συναφώς με το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης θέτουμε υπόψη σας τα 
ακόλουθα: 

 Εφεξής, τα ΚΕΠ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για έκδοση 
ηλεκτρονικού παραβόλου και να εκδίδουν κωδικό πληρωμής του για όσα 
παράβολα είναι ενταγμένα στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή e-
Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην χορήγηση του μοναδικού 
ψηφιακού κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου, στην υποβολή της 
αίτησης και της παράδοσης στον ενδιαφερόμενο της εκτύπωσης που 
εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «e-Παράβολο». Τα ΚΕΠ δεν 
παρακολουθούν την πορεία του «κύκλου ζωής» του παραβόλου ούτε και 
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία πληρωμής του. 

 Η διεκπεραίωση της διαδικασίας γίνεται μέσω της  διασύνδεσης  του 
πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ» με την ηλεκτρονική 
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υπηρεσία «e-Παράβολο» που βρίσκεται στις εξωτερικές εφαρμογές του 
συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ. 

Αναλυτικότερα για την υποβολή της αίτησης και έκδοσης κωδικού πληρωμής 
του ηλεκτρονικού παραβόλου ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος νομικού προσώπου προσέρχεται στο ΚΕΠ 
και επιδεικνύει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης ή 
Βιβλιάριο Ασθενείας για την απόδειξη ταυτότητας και στη συνέχεια δηλώνει με 
ευθύνη του τα υποχρεωτικά κατά περίπτωση πεδία στην εφαρμογή «e-Παράβολο». 

2.  Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση μέσω εκπροσώπου 
απαιτείται η επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης. 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών ζητά την έκδοση παραβόλου 
μεταβλητού τύπου υποδεικνύει με αποκλειστική του ευθύνη το ποσό το οποίο 
πρέπει να συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής «e-Παράβολο».  

4.  Εφόσον ο αιτών το επιθυμεί, δηλώνει με ευθύνη του και επιπλέον προαιρετικά 
πεδία της εφαρμογής e-Παράβολο. Ειδικά για την περίπτωση επιλογής αποστολής 
του κωδικού e-Παραβόλου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν επιτρέπεται 
χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΕΠ.   

5. Σε περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή «e-Παράβολο» εμφανίζει επισήμανση 
περί ασυμφωνίας των στοιχείων που έχουν δηλωθεί με τα τηρούμενα στοιχεία που 
αφορούν τον αιτούντα στη βάση του πληροφοριακού συστήματος TAXISNET τα ΚΕΠ 
ενημερώνουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο και δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε 
άλλη ενέργεια. Ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει νέο αίτημα 
για χορήγηση e-παραβόλου δηλώνοντας τα ορθά στοιχεία,  διαφορετικά για κάθε 
διευκρίνιση και πληροφορία σχετικά με το πρόβλημα που επισημάνθηκε θα πρέπει 
να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.   

6. Μετά την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» και αφού η ηλεκτρονική εφαρμογή έχει 
ελέγξει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία του φορολογούμενου, 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. 

Για το χειρισμό εκ μέρους του ΚΕΠ της ανωτέρω εκτύπωσης ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

 Αν το e-παράβολο απαιτείται σε αιτήσεις διοικητικών διαδικασιών που 
διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ βάσει των ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002, τότε η εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από τον πολίτη» επιδίδεται στον συναλλασσόμενο 
πολίτη και η εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από τον φορέα»   
ενσωματώνεται στον φάκελο της αίτησης προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο 
φορέα υποδοχής του αιτήματος, 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις οι οποίες δεν αφορούν τις ως άνω διοικητικές 
διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ, τότε θα επιδίδεται στον 
συναλλασσόμενο πολίτη η εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από 
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τον πολίτη» μαζί με την εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από 
τον φορέα»  για να την καταθέσει αυτός στην αρμόδια υπηρεσία. 

Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ για τη λήψη άμεσης βοήθειας, καθ’ όλο το ωράριο 
λειτουργίας (καθημερινές 7:30 έως 20.00 και Σάββατα 8:00 έως 14:00), σε 
περιπτώσεις τεχνικών ή άλλων προβλημάτων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας 
μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
της ΓΓΠΣ στον αριθμό 15515. 

 Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω και παραμένουμε στη 
διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις. 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

Π. Κρομμύδας 

 

Εσωτερική διανομή: 

-Γραφείο κ. Υπουργού 

-Γραφείο κ. Υφυπουργού 

-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

-ΥΑΠ (f.kaklamanis@ydmed.gov.gr) 
 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση: 
 
Υπουργείο Οικονομικών/ 

-Γραφείο Υφυπουργού  

secr.dep@mofadm.gr 

 

-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων/ 

1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

2. ΔΥΠΗΣ 

Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα, 101 84. 

 

-Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων  

d16director.esoda@1989.syzefxis.gov.gr  

-Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) 

s.sehperides@gsis.gr 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας 
Του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

Ελένη Σαρρή 
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