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Η εφαρμογή e-Παράβολο για υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα
o

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες
υπηρεσίας του Δημόσιου Φορέα που χρησιμοποιούν
την εφαρμογή του e-Παραβόλου.

o

Η «εφαρμογή του e-Παραβόλου» δίνει τη
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 στην αποδοχή του
παραβόλου, όπου η αποδοχή του παραβόλου
συνεπάγεται τη δέσμευσή του, αποκλείοντας την εκ
νέου χρήση του.

o

Μέσω της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα
επιστροφής
χρημάτων
σε
περίπτωση
«αχρεωστήτως» καταβληθέντων ποσών.
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Οθόνη #1: σύνδεση στην εφαρμογή
Στην οθόνη εισαγωγής ο
υπάλληλος-χρήστης της
υπηρεσίας θα πρέπει να
καταχωρήσει τα
στοιχεία πρόσβασής του
στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ
(πιστοποίηση Taxisnet)
προκειμένου να
εισέλθει στην
εφαρμογή.
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Οθόνη #2: επιλογή ρόλου -1

Στην οθόνη επιλογής
ρόλου ο χρήστης θα
πρέπει να επιλέξει από
το μενού την καρτέλα
«Επιλογή Ρόλου» και στη
συνέχεια να διαλέξει αν
θα ενεργήσει για τον
εαυτό του ή ως
εκπρόσωπος Δημόσιου
Φορέα.
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Οθόνη #3: επιλογή ρόλου -2
Στην οθόνη
επιλογής ρόλου ο
χρήστης θα
πρέπει να
διαλέξει το
«Eκπρόσωπος
Δημόσιου
Φορέα».
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Οθόνη #4: αναζήτηση παραβόλου -1
Στην εισαγωγική οθόνη

αναζήτησης παραβόλου ο
χρήστης θα πρέπει να
επιλέξει την «Αναζήτηση
Παραβόλου» έτσι ώστε να
προχωρήσει στην
αναζήτηση του αιτούμενου
παραβόλου.
Oι αναζητήσεις περιορίζονται
στα παράβολα που ανήκουν στον φορέα
για τον οποίο γίνεται η αναζήτηση
και σε όσα εμπεριέχονται στην
κατηγορία «Οριζόντια Παράβολα»
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Εδώ ο χρήστης μπορεί να
αναζητήσει το αιτούμενο
παράβολο συμπληρώνοντας ένα
ή περισσότερα από τα πεδία
που φαίνονται στην οθόνη #5.

Οθόνη #5: αναζήτηση παραβόλου -2

Επιπλέον πληροφορίες
✓ Για την αναζήτηση και δέσμευση του
παραβόλου, απαιτείται μόνο ο 20-ψήφιος
κωδικός παραβόλου (1) και όχι η εκτύπωσή
του (εκτός αν ζητηθεί ρητά από τον φορέα)
(βλ ΕΙΚΟΝΑ-3 στο Παράρτημα Α, Στοιχεία
παραβόλου
για
χρήση
από
φορέα).
Για τον κωδικό παραβόλου μπορείτε να
εισάγετε είτε τα 12 πρώτα ψηφία ή το σύνολο
των 20 ψηφίων. Εναλλακτικά μπορείτε να
προχωρήσετε σε αναζήτηση κάνοντας χρήση
των παρακάτω κριτηρίων:
• Kωδικό πληρωμής RF (2)
• ΑΦΜ, ημερομηνία υποβολής αιτήματος (3)
• Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο,
ημερομηνία γέννησης και ημερομηνία
υποβολής αιτήματος (4) (5)
✓ Στην περίπτωση μη φυσικού προσώπου, η
αναζήτηση
γίνεται
είτε
με
κωδικό
παραβόλου, είτε με ΑΦΜ και ημερομηνία
υποβολής.
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Οθόνη #6: αναζήτηση παραβόλου -3

Στην περίπτωση που τα
κριτήρια αναζήτησης δεν
έχουν συμπληρωθεί ορθά,
θα εμφανιστούν αντίστοιχα
μηνύματα λάθους.
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Οθόνη #7: αναζήτηση παραβόλου -4
Όταν η αναζήτηση του
αιτούμενου παραβόλου
ολοκληρωθεί με επιτυχία
θα εμφανιστεί στο κάτω
μέρος της οθόνης σας η
αντίστοιχη εγγραφή του
παραβόλου. Προσοχή! Για
να προχωρήσετε στη
δέσμευση του παραβόλου
θα πρέπει να είναι σε
κατάσταση
«ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ». Επιλέξτε
προβολή για να
εμφανίσετε το παράβολο.

9

Οθόνη #8: αποδοχή παραβόλου -1
✓ Για να κάνετε αποδοχή
(δέσμευση) παραβόλου θα
πρέπει το παράβολο να είναι:
- σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ»
- να έχει εκδοθεί για τον
συναλλασσόμενο
- και για τη συγκεκριμένη χρήση.
✓ Για να δεσμεύσετε το παράβολο
επιλέξτε από το αναδιπλούμενο
μενού την επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ
ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ».
✓ Εκτελώντας την ενέργεια
«Καταχώρηση», το παράβολο
δεσμεύεται για χρήση από τη
συγκεκριμένη υπηρεσία.
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Οθόνη #9: αποδοχή παραβόλου -2
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 ποιος
υπάλληλος-χρήστης έκανε
την αποδοχή, πότε έγινε
και τα στοιχεία της
υπηρεσίας.
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✓Παράβολα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ» δεν
μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία (εξαιρούνται
τα παράβολα αυτόματης δέσμευσης).
✓Επιπλέον, ο υπάλληλος-χρήστης της υπηρεσίας του Δημοσίου
Φορέα μπορεί να εκτυπώσει τα στοιχεία του παραβόλου με τη χρήση
του πλήκτρου «Εκτύπωση» που εμφανίζεται πάνω και δεξιά στη
συγκεκριμένη οθόνη.
Προσοχή:
Οριζόντιο παράβολο είναι το παράβολο που είναι κοινό για πολλούς
Φορείς του Δημοσίου και μπορεί να εκδοθεί από τον πολίτη για κάποιον
από αυτούς τους Φορείς. Το οριζόντιο παράβολο μπορεί να
δεσμευτεί μόνο από τον αρμόδιο Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί,
σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συμπληρωθεί στα πρόσθετα
στοιχεία (Φορέας Κατάθεσης Χρήσης).
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Οθόνη #10: αποδοχή παραβόλου χωρίς ΑΦΜ
Σε περίπτωση που ο
συναλλασσόμενος έχει
πραγματοποιήσει έκδοση
παραβόλου χωρίς ΑΦΜ, ο
υπάλληλος-χρήστης
πραγματοποιεί «ΑΠΟΔΟΧΗ
ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ» και εμφανίζεται η
ακόλουθη οθόνη για εισαγωγή
του ΑΦΜ. Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η
προσκόμιση από τον πολίτη,
κατάλληλου αποδεικτικού όπου
να αποδεικνύεται η συσχέτιση του
ΑΦΜ με τα στοιχεία του πολίτη.
(π.χ. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ,
Εκκαθαριστικό φορολογικής
δήλωσης). Στα στοιχεία πολίτη ο
υπάλληλος-χρήστης συμπληρώνει
το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου
και πραγματοποιεί Αποθήκευση
Αλλαγών.
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Οθόνη #11: Έλεγχος παραβόλου αυτόματης δέσμευσης
Οι υπάλληλοι των Φορέων που
διαθέτουν παράβολα «Αυτόματης
Δέσμευσης» θα πρέπει να είναι
ενημερωμένοι για το πλήθος και
το είδος των παραβόλων αυτών.
Θα πρέπει επίσης να είναι πολύ
προσεκτικοί στον έλεγχο των
συγκεκριμένων παραβόλων .
Στην περίπτωση των παραβόλων
αυτόματης δέσμευσης ο
υπάλληλος θα δει από την αρχή
το παράβολο σε κατάσταση
«Δεσμευμένο» όπως φαίνεται
στην οθόνη #11.
Πατώντας προβολή ο υπάλληλος
μπορεί να δει την πληροφορία
που χρειάζεται.
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Οθόνη #12: Έλεγχος παραβόλου αυτόματης δέσμευσης
Πατώντας προβολή ο
υπάλληλος μπορεί να δει την
πληροφορία που χρειάζεται:
✓ Το παράβολο πρέπει να
βρίσκεται σε κατάσταση
δεσμευμένο.
✓ Το παράβολο να έχει
εκδοθεί για τον Φορέα του.
✓ Στα πρόσθετα στοιχεία
αναγράφεται όλη η
πληροφορία που σχετίζεται
με τη διοικητική πράξη
διαδικασία για την οποία
εκδόθηκε το εν λόγω
παράβολο και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά και μόνο για
τη συγκεκριμένη πράξη.
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Επιστροφή ποσού (μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προϋπόθεση για τη 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.
Οι υπάλληλοι των Φορέων που προβαίνουν σε επιστροφή
παραβόλων που έχουν δεσμευτεί αυτόματα, οφείλουν να είναι
εξαιρετικά προσεκτικοί όταν προβαίνουν σε μερική ή ολική
επιστροφή του ποσού ενός παραβόλου, ελέγχοντας το κατά
πόσο το εν λόγω παράβολο εκδόθηκε για την υπό εξέταση
διοικητική διαδικασία/ πράξη και προορίζεται αποκλειστικά για
λογαριασμό του Φορέα που πραγματοποιεί την επιστροφή.
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Οθόνη #13: Επιστροφή ποσού (μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων)
Το παράβολο μετά την
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ»
από την υπηρεσία είναι σε
κατάσταση «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ»
και ο υπάλληλος-χρήστης
εκτελεί την επιλογή
«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ».
Σε κάθε περίπτωση, οι
ενέργειες που πρέπει να
εκτελεστούν γίνονται στην
οθόνη «Προβολή
Παραβόλου».

Τονίζεται ότι η επιλογή «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» θα είναι ενεργή μόνο για παράβολα που βρίσκονται
σε κατάσταση «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ» και έχει δηλωθεί ο ΑΦΜ.
Επιλέγοντας «Καταχώρηση», εμφανίζεται η οθόνη «Επιστροφή Χρημάτων», όπου τα πεδία που σημειώνονται
με αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.
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Οθόνη #14: Επιστροφή ποσού (μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων)
1. ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ
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 μπορεί να
τροποποιηθεί.
2. ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦH ΠΟΣΟΥ
Όταν αφαιρεθεί η επιλογή του
checkbox «Επιστροφής Ολόκληρης της
Αξίας» εμφανίζεται το παρακάτω
παράθυρο με την ανάλυση των
ποσών ανά ΚΑΕ για το συγκεκριμένο
παράβολο.
Στην περίπτωση μερικής επιστροφής
της αξίας του παραβόλου θα πρέπει
να συμπληρωθεί το ποσό της
επιστροφής στο πεδίο «Νέο Ποσό»
του αντίστοιχου ΚΑΕ (δείτε την
αντίστοιχη οθόνη #16).
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Οθόνη #15: Επιστροφή ποσού (μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων)
Για τη συμπλήρωση των ποσών ανά
ΚΑΕ υπάρχει υπόδειξη για το
«Μέγιστο Ποσό ΚΑΕ». Το τελικό
«Ποσό Επιστροφής» συμπληρώνεται
αυτόματα από τα επιμέρους ποσά.
Στην περίπτωση μερικής επιστροφής,
δεν υπάρχει η δυνατότητα για
μελλοντική επιστροφή του
υπόλοιπου ποσού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση μερικής επιστροφής
το ποσό θα πρέπει να είναι
μικρότερο από το συνολικό ποσό
που αντιστοιχεί στον Τύπο του
Παραβόλου.
Το πεδίο «Αιτιολογία» είναι
υποχρεωτικό και σε αυτό
συμπληρώνεται απαραίτητα ο λόγος
για τον οποίο πραγματοποιείται η
επιστροφή των χρημάτων.
Τέλος, επιλέγοντας «Καταχώρηση» το
αίτημα ολοκληρώνεται.
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Οθόνη #16: Επιστροφή ποσού (μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων)
Τόσο στην περίπτωση της
ολικής όσο και σε αυτή της
μερικής επιστροφής
χρημάτων, η κατάσταση του
παραβόλου παραμένει
«ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ», ενώ η
ένδειξη στο πεδίο
«Κατάσταση Επιστροφής»
του παραβόλου θα γίνει σε
«ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ή
«ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»
ανάλογα με το ποσό της
επιστροφής.
Το ποσό επιστροφής δεν
μπορεί να είναι μικρότερο
από 0,50€ ή μεγαλύτερο από
το αρχικό ποσό που
πλήρωσε ο πολίτης.
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Οθόνη #17: Ακύρωση Επιστροφής Χρημάτων -1
Η δυνατότητα αυτή
χρησιμοποιείται στην
περίπτωση που πρέπει να
ακυρωθεί η επιστροφή
χρημάτων.
Το παράβολο θα πρέπει να
είναι σε κατάσταση
«ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ» και η
κατάσταση επιστροφής να
είναι είτε «ΜΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» είτε «ΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ».
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Οθόνη #18: Ακύρωση Επιστροφής Χρημάτων -2
Ο υπάλληλος-χρήστης
εκτελεί την επιλογή
«ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ» επιλέγοντας
«Καταχώρηση». Τότε
εμφανίζεται η οθόνη
«ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ», όπου στο
πεδίο Αιτιολογία πρέπει
να συμπληρωθεί
υποχρεωτικά ο λόγος της
ακύρωσης.
Eπιλέγοντας
«Καταχώρηση» το αίτημα
ολοκληρώνεται.
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Οθόνη #19: Λογαριασμός υπαλλήλου -1
Μετά την είσοδό του στην
εφαρμογή, ο υπάλληλοςχρήστης μπορεί από το
κεντρικό μενού και από
την επιλογή
«Λογαριασμός
υπαλλήλου» να
μεταφερθεί στην
παρακάτω οθόνη, από
όπου μπορεί να επιλέξει
την «Δημιουργία Νέου
Λογαριασμού».

23

Οθόνη #20: Λογαριασμός υπαλλήλου -2
Οι συγκεκριμένοι
κωδικοί εκδίδονται
και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν:
✓ μόνο για την
εφαρμογή
e-paravolo
✓ αποκλειστικά
από τον υπάλληλο
που τους εκδίδει
και για λογαριασμό
του φορέα.
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Οθόνη #21: Λογαριασμός υπαλλήλου -3
Στην οθόνη «Δημιουργία
Λογαριασμού Υπαλλήλου»
ο κωδικός πρόσβασης θα
πρέπει να αποτελείται
από 8 χαρακτήρες, με
τουλάχιστον 1 αριθμητικό
χαρακτήρα, 1 κεφαλαίο
αλφαβητικό χαρακτήρα, 1
πεζό αλφαβητικό
χαρακτήρας, 1 από τους
ειδικούς χαρακτήρες ! @
# $ ^ & - _ . Στην συνέχεια
πατάμε το «Υποβολή
Αιτήματος»
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Οθόνη #22: Αυθεντικοποίηση
Στην οθόνη
«Αυθεντικοποίηση
Πολιτών/ Επιχειρήσεων»,
όπως φαίνεται
παρακάτω, ο νέος
υπάλληλος-χρήστης της
υπηρεσίας θα πρέπει να
καταχωρήσει τα στοιχεία
πρόσβασής του στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
της ΓΓΠΣΔΔ προκειμένου
να εισέλθει στην
εφαρμογή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Δείγματα εκτυπώσεων
Εικόνα 1. Εκτύπωση για χρήση από τον Πολίτη

Εικόνα 2. Εκτύπωση για χρήση από το Φορέα

Εικόνα 3. Εκτύπωση για χρήση από το Φορέα –
παράβολο Αυτόματης Δέσμευσης

