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Εισαγωγή 
 

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες υπηρεσίας του Δημόσιου Φορέα που 

χρησιμοποιούν την εφαρμογή του e-Παραβόλου.  

Η εφαρμογή του e-Παραβόλου, στη συνέχεια του κειμένου εφαρμογή, δίνει δυνατότητα 

αναζήτησης μέσω της οποίας παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση στη συνδεδεμένη 

υπηρεσία του  Δημόσιου Φορέα. Με βάση αυτή την πληροφόρηση η υπηρεσία του  Δημόσιου 

Φορέα προβαίνει στον έλεγχο και αποδοχή του παραβόλου, όπου η αποδοχή του παραβόλου 

συνεπάγεται τη δέσμευση του αποκλείοντας την εκ νέου χρήση του. Επιπλέον μέσω της 

εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών. 
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1. Σύνδεση στην εφαρμογή 
 

Στην οθόνη Σύνδεση, όπως φαίνεται παρακάτω, ο χρήστης της υπηρεσίας στη συνέχεια 

χρήστης, πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία πρόσβασης του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

της ΓΓΠΣ (πιστοποίηση Taxisnet) προκειμένου να εισέλθει στην εφαρμογή. 

 

 

1.1 Επιλογή ρόλου 

 

Μετά την είσοδο του στην εφαρμογή ο χρήστης μπορεί από το μενού στα αριστερά και από 

την επιλογή «Επιλογή Ρόλου» να μεταφερθεί στην παρακάτω οθόνη, από όπου μπορεί να 

επιλέξει αν θα ενεργήσει για τον εαυτό του η ως εκπρόσωπος Δημόσιου Φορέα. 

 

 

 

Επιλέγοντας το ρόλο «ως Εκπρόσωπος Δημόσιου Φορέα» μεταφέρεται στην οθόνη 
Αναζήτηση Παραβόλου. 
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2. Αναζήτηση παραβόλου 

 

Στόχος της αναζήτησης είναι:  

α) να βρεθεί το αιτούμενο παράβολο  

και β) να είναι σε κατάσταση ‘’ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ’’. 

Για αυτό τον σκοπό ο χρήστης εισάγει στην οθόνη Αναζήτηση Παραβόλου τον κωδικό 

πληρωμής που υπάρχει στην εκτύπωση του παραβόλου που του δίνει ο πολίτης (βλ 

εκτύπωση στο Παράρτημα Α, Στοιχεία παραβόλου για χρήση από φορέα). Πιο 

συγκεκριμένα ως κωδικό πληρωμής ο χρήστης εισάγει είτε τα 12 πρώτα ψηφία ή το σύνολο 

των 20 ψηφίων. Εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει σε αναζήτηση κάνοντας 

χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:  

 ΑΦΜ, ημερομηνία υποβολής αιτήματος 

 Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο , ημερομηνία γέννησης και ημερομηνία 

υποβολής αιτήματος. 

Στην περίπτωση μη φυσικού προσώπου η αναζήτηση γίνεται είτε με κωδικό πληρωμής είτε με 

ΑΦΜ και ημερομηνία υποβολής. 

 

 

Στη περίπτωση που τα κριτήρια αναζήτησης δεν έχουν συμπληρωθεί ορθά εμφανίζεται 

αντίστοιχο μήνυμα λάθους όπως  

 

ή 
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Αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία ο χρήστης έχει τις παρακάτω επιλογές: 

 

 «Αναζήτηση» : Εμφανίζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης (βλ. 

παράγραφο 2.1 αποτελέσματα αναζήτησης). 

 «Καθαρισμός κριτηρίων» : Καθαρίζει τα πεδία των κριτηρίων 

 

2.1 Αποτελέσματα αναζήτησης 

Βάσει των κριτήριων αναζήτησης που έχουν δοθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε 

πίνακα.  

 

 

 

Επιλέγοντας «Προβολή» στην αντίστοιχη εγγραφή του πίνακα αποτελεσμάτων, ο χρήστης 

μπορεί να μεταβεί στη οθόνη Προβολή Παραβόλου όπου μπορεί να εποπτεύσει τα στοιχεία 

που εμφανίζονται. 
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2.2 Προβολή παραβόλου  

 

Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία του παραβόλου.  

 

 

 

Επιπλέον εμφανίζονται και οι παρακάτω επιλογές. 

 

 «Εκτύπωση»  Δημιουργία εκτύπωσης της οθόνης 

 

  Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη 
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3. Αποδοχή παραβόλου 
 

Εάν ο έλεγχος της υπηρεσίας για την εγκυρότητα του παραβόλου είναι επιτυχής, δηλαδή ότι 

το παράβολο είναι στην κατάσταση ‘’ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ’’, τότε ο χρήστης προχωρά στην 

αποδοχή του παραβόλου.  

Στη οθόνη Προβολή Παραβόλου (βλ. παράγραφο 2.2) στο αναδιπλούμενο μενού υπάρχουν 

οι διαθέσιμες ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

η ενέργεια της αποδοχής. 

 

 

 

 

Για να γίνει αποδοχή του παραβόλου ο χρήστης της υπηρεσίας επιλέγει από το 

αναδιπλούμενο μενού την επιλογή "ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ" και εκτελώντας την ενέργεια 

«Καταχώρηση» το παράβολο δεσμεύεται προς χρήση από την υπηρεσία.  

Το αποτέλεσμα της παραπάνω ενέργειας είναι η αλλαγή της κατάστασης του παραβόλου σε 

‘’ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ’’ και η δημιουργία μίας επιπλέον εγγραφής στον πίνακα με το ιστορικό 

ενεργειών του παραβόλου, από όπου είναι εμφανές ποιός χρήστης έκανε την αποδοχή, πότε 

έγινε και τα στοιχεία της υπηρεσίας.  
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Παράβολα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ‘’ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ’’ δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ξανά από την υπηρεσία. 

Επιπλέον ο χρήστης της υπηρεσίας του  Δημόσιου Φορέα μπορεί να εκτυπώσει τα στοιχεία 

του παραβόλου με την χρήση του πλήκτρου «Εκτύπωση»  
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4 Απόρριψη 
 

Στην περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει η αποδοχή του 

παραβόλου στην υπηρεσία του  Δημόσιου Φορέα, τότε ο χρήστης της υπηρεσίας δεν κάνει 

καμιά ενέργεια σε σχέση με την εφαρμογή του e-Παραβόλου. 

Σε αυτήν την περίπτωση ο πολίτης μπορεί να ζητήσει επιστροφή του ποσού. 
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5. Επιστροφή ποσού (Μερική ή ολική επιστροφή 
χρημάτων) 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: προϋπόθεση για την χρήση της επιλογής «Επιστροφής Ποσού» είναι ο 

Δημόσιος Φορέας να έχει καθορίσει τις διαδικασίες Μερικής ή Ολικής Επιστροφής 

χρημάτων.  

Η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιείται στην περίπτωση που πρέπει να επιστραφεί η αξία ή 

μέρος της αξίας του παραβόλου.  

Ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται το παράβολο διακρίνονται οι ακόλουθες δύο 

περιπτώσεις που καθορίζουν και τις σχετικές ενέργειες του χρήστη: 

 το παράβολο είναι σε κατάσταση ‘’ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ’’ 

Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης της υπηρεσίας του  Δημόσιου Φορέα πρέπει κατ΄ 

αρχάς να προχωρήσει στην ενέργεια «ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» (βλ. παράγραφο 

3) και στην συνέχεια να εκτελέσει την επιλογή «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ».  

 το παράβολο είναι σε κατάσταση ‘’ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ’’  

Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης εκτελεί την επιλογή «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ».  

Σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν γίνονται στην οθόνη Προβολή 

Παραβόλου. 
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Τονίζεται ότι η επιλογή «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» θα είναι ενεργή μόνο για παράβολα που 

βρίσκονται σε κατάσταση ‘’ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ’’ και έχει δηλωθεί ΑΦΜ και τραπεζικός 

λογαριασμός (ΙΒΑΝ).  

 

Επιλέγοντας «Καταχώρηση» τότε εμφανίζεται η οθόνη Επιστροφή Χρημάτων, όπου τα 

πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. 

 

 

 

 Περίπτωση επιστροφής ολόκληρης της αξίας (checkbox) 

Η επιλογή στο checkbox («Επιστροφή Ολόκληρης της Αξίας») αφορά στην επιστροφή 

ολόκληρου του ποσού του παραβόλου. Το πεδίο «Ποσό Επιστροφής» συμπληρώνεται 

αυτόματα με το ποσό που καταβλήθηκε και δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί.  

 Επιστροφή μέρους της αξίας 

Στην περίπτωση επιστροφής μέρους της αξίας του παραβόλου θα πρέπει να συμπληρωθεί 

μόνο το ποσό της επιστροφής στο πεδίο «Ποσό Επιστροφής».  

 

Στο πεδίο «Αιτιολογία» συμπληρώνεται ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιείται η 

επιστροφή των χρημάτων. 

 

Τέλος επιλέγοντας «Καταχώρηση» το αίτημα ολοκληρώνεται, ενώ η επιλογή «Ακύρωση» 

διαγράφει το αίτημα. 

Το αποτέλεσμα της «Καταχώρησης» είναι το ακόλουθο: 
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Είτε σε ολική είτε σε μερική επιστροφή χρημάτων, η κατάσταση του παραβόλου παραμένει 

‘’ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ’’, ενώ η ένδειξη επιστροφής του παραβόλου θα αλλάξει σε ‘’ΜΕΡΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ’’ ή ‘’ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ’’ ανάλογα με το ποσό της επιστροφής.  

 

Το ποσό επιστροφής δεν μπορεί να είναι μηδενικό ή μεγαλύτερο από το αρχικό ποσό που 

πλήρωσε ο πολίτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Δείγματα εκτυπώσεων 

 
 



Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα Οδηγίες χρήσης 

- 13 - 

 


