
Αξηζκ. ΓΟΛΚΔΠ/Φ15/19/νηθ.14290/14 (ΦΔΚ 1580 Β/16-06-2014) : Καζνξηζκόο 

ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αίηεζεο γηα έθδνζε ειεθηξνληθνύ 

παξαβόινπ (e-παξάβνιν) θαη έθδνζε θσδηθνύ πιεξσκήο ηνπ, ε νπνία 
δηεθπεξαηώλεηαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ). 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 
 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3013/2002 «Αλαβάζκηζε ηεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 102/Α΄/01.05.2002), όπσο 
ηζρύεη. 

2.   Σνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3242/2004 (ΦΔΚ 102/ Α΄/24.05.2004) «Ρπζκίζεηο γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο 

Ο.Σ.Α. 
3. Σεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45/Α΄/09.03.1999). 

4. Σνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 «ρέζεηο Κξάηνπο -Πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ 

ηύπνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 75/Α΄/11.06.1986). 

5. Σν άξζξν 15 ηνπ Ν. 3448/2006 (ΦΔΚ 57/Α΄/15.3.2006) «Γηα ηελ πεξαηηέξσ 
ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ 

αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». 

6.  Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ 138/Α΄/16-6-2011) «Γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 
7.  Σνπ Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213Α΄) «Αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» 

θαη ηνπ Π.Γ. 189/2009 (ΦΔΚ 221Α΄) «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ 

ησλ Τπνπξγείσλ». 

8. Σν Π.Γ. 65/2011 (ΦΔΚ 147Α΄) "Γηάζπαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα Τπνπξγεία: α) Δζσηεξηθώλ 

θαη β) Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θ.ιπ.". 

9. Σνπ Π.Γ. 119/2013 (ΦΔΚ 153/Α΄) «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, 

Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ». 

10. Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΟΙΚ 07927 ΔΞ/19.9.2012 (ΦΔΚ 2574/Β΄) θνηλή απόθαζε ηνπ 
Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε. 

11. Σελ ππ' αξηζ. ΠΟΛ 1163/3.7.2013 (ΦΔΚ 1675/Β΄) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ «Όξνη θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο-επηζηξνθήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ». 

12.  Σν γεγνλόο όηη από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε 

ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ, απνθαζίδνπκε: 

1. Η ππνβνιή αηηήκαηνο γηα ηελ ρνξήγεζε παξαβόινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-
παξάβνιν), θάζε ελδηαθεξόκελνπ (θπζηθνύ ή κε πξόζσπνπ) κπνξεί λα 

δηεθπεξαηώλεηαη θαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ). 

2. Η αξκνδηόηεηα ησλ ΚΔΠ εμαληιείηαη ζηελ ρνξήγεζε ηνπ κνλαδηθνύ ςεθηαθνύ 

θσδηθνύ ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ, ζηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηεο παξάδν-
ζεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν ηεο εθηύπσζεο πνπ εθδίδεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο «e-Παξάβνιν» ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξν-

θνξηαθώλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) www.gsis.gr θαη δελ πεξηιακβάλεη ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ. 

3.  Αλαιπηηθόηεξα ε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα γίλεηαη κέζσ ηεο 
δηαζύλδεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ησλ ΚΔΠ «ΔΡΜΗ-ΚΔΠ» κε ηελ 

ειεθηξνληθή ππεξεζία «e-Παξάβνιν». 

4. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ην θπζηθό πξόζσπν ή ν εθπξόζσπνο λνκηθνύ 

πξνζώπνπ πξνζέξρεηαη ζην ΚΔΠ θαη επηδεηθλύεη Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο, 
Γηαβαηήξην, Γίπισκα Οδήγεζεο ή Βηβιηάξην Αζζελείαο γηα ηελ απόδεημε 

ηαπηόηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα δειώλεη κε επζύλε ηνπ ηα ππνρξεσηηθά θαηά 

πεξίπησζε πεδία ζηελ εθαξκνγή «e-Παξάβνιν». 



5. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε κέζσ εθπξνζώπνπ 

απαηηείηαη ε επίδεημε ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο. 

6. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αηηώλ δεηά ηελ έθδνζε παξαβόινπ 
κεηαβιεηνύ ηύπνπ ππνδεηθλύεη κε απνθιεηζηηθή ηνπ επζύλε ην πνζό ην νπνίν 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο εθαξκνγήο «e-Παξάβνιν». 

7.  Δθόζνλ ν αηηώλ ην επηζπκεί, δειώλεη κε επζύλε ηνπ θαη επηπιένλ πξναηξεηηθά 

πεδία ηεο εθαξκνγήο e-Παξάβνιν. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε επηινγήο απνζηνιήο 
ηνπ θσδηθνύ e-Παξαβόινπ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ δελ επηηξέπεηαη 

ρξήζε ηεο δηεύζπλζεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ΚΔΠ. 

8.   ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εθαξκνγή «e-Παξάβνιν» εκθαλίδεη 

επηζήκαλζε πεξί αζπκθσλίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεισζεί κε ηα ηεξνύκελα 
ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ αηηνύληα ζηε βάζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

TAXISNET ηα ΚΔΠ ελεκεξώλνπλ ζρεηηθά ηνλ ελδηαθεξόκελν θαη δελ πξνβαίλνπλ 

ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα. Ο ελδηαθεξόκελνο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

ππνβάιιεη λέν αίηεκα γηα ρνξήγεζε e-παξαβόινπ δειώλνληαο ηα νξζά ζηνηρεία, 
δηαθνξεηηθά γηα θάζε δηεπθξίληζε θαη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην πξόβιεκα πνπ 

επηζεκάλζεθε ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 

9. Μεηά ηελ «Οξηζηηθή Τπνβνιή Αηηήκαηνο» θαη αθνύ ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή 

έρεη ειέγμεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνύκελνπ, εκθαλίδνληαη 

ζηελ νζόλε όια ηα ζηνηρεία ηνπ αηηήκαηνο, ν κνλαδηθόο θσδηθόο 
παξαβόινπ/πιεξσκήο θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ν 

ελδηαθεξόκελνο δύλαηαη λα πιεξώζεη ην ζρεηηθό πνζό. Σα ελ ιόγσ ζηνηρεία 

δύλαηαη θαη λα εθηππσζνύλ. 

10. Η αλσηέξσ εθηύπσζε ζε πεξίπησζε πνπ: 
α) ην e-παξάβνιν απαηηείηαη ζε αηηήζεηο πηζηνπνηεκέλσλ δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

πνπ δηεθπεξαηώλνπλ ηα ΚΔΠ, ηόηε ε εθηύπσζε «ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ γηα ρξήζε 

από ηνλ πνιίηε» επηδίδεηαη ζηνλ ζπλαιιαζζόκελν πνιίηε θαη ε εθηύπσζε 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ γηα ρξήζε από ηνλ θνξέα ελζσκαηώλεηαη ζηνλ θάθειν 
ηεο αίηεζεο πξνο ηνλ θαζ’ ύιελ αξκόδην θνξέα ππνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο, 

β) γηα ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο νη νπνίεο δελ αθνξνύλ πηζηνπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ΚΔΠ, ηόηε ζα επηδίδεηαη ζηνλ ζπλαιιαζζόκελν πνιίηε ε εθηύπσζε 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ γηα ρξήζε από ηνλ πνιίηε» θαη ε εθηύπσζε «ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ γηα ρξήζε από ηνλ θνξέα γηα λα ηελ θαηαζέζεη απηόο ζηελ αξκόδηα 
ππεξεζία. 

11. Η πιεξσκή ηνπ e-παξαβόινπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ 

1163/3-7-2013. 

12. Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ΚΔΠ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο e-Παξάβνιν 
θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ θαηαρώξηζε ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο e-παξαβόινπ έρεη 

αλαξηεζεί αλαθνίλσζε ζην site ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ (www.gsis.gr). 

13. Γηα ηελ παξνρή άκεζεο βνήζεηαο ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ, θαζ' όιν ην 
σξάξην ιεηηνπξγίαο (θαζεκεξηλέο 7:30 έσο 20.00 θαη άββαηα 8:00 έσο 14:00), 

ζε πεξηπηώζεηο ηερληθώλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο, ζπληζηάηαη κε κέξηκλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθν-
λνκηθώλ θέληξν ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο (help desk) ν αξηζκόο θιήζεο ηνπ 

νπνίνπ ζα γλσζηνπνηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηα ΚΔΠ. Η 

ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ απηνύ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 

Αζήλα, 4 Ινπλίνπ 2014 

 

 
 


