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ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου 
 
ΣΧΕΤ.: Τα αριθµ. οικ. 72335/6527/8-12-2014, 69072/7763/30-12-2013 και 64955/7474/19-

12-2013 έγγραφά µας 
 

 
1. Όπως σας έχουµε ενηµερώσει µε τα παραπάνω σχετικά έγγραφά µας, η Γενική 

Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Οικονοµικών, στα πλαίσια της υλοποίησης της πλήρους κατάργησης των επιτόπιων 
πληρωµών στα ταµεία των ∆.Ο.Υ. και της ψηφιοποίησης των συναλλαγών µε τους 
πολίτες, έχει θέσει σε λειτουργία την εφαρµογή «e-Παράβολο». Στην εφαρµογή έχουν 
πλέον ενταχθεί και τα παράβολα για τη διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων.   

2. Από τις 12-3-2015, η εφαρµογή του e-Παράβολο λειτουργεί πιλοτικά στα ακόλουθα τρία 
ΚΤΕΟ: 
• Επωνυµία: «AUTOVISION SAKAR A.E. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ»  
 ∆ιακριτικός τίτλος: «AUTOVISION SAKAR A.E.»  
 Κωδικός: 246 
• Επωνυµία: «J&P ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.»  

∆ιακριτικός τίτλος: «AUTECO»  
Kωδικός: 172  

• ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ Περιφερειακής Ενότητας Χίου 
Κωδικός: 07 

Επισηµαίνεται ότι κατά την πιλοτική λειτουργία της εφαρµογής, η χρήση ηλεκτρονικών 
παραβόλων θα είναι δυνατή µόνο στα συγκεκριµένα ΚΤΕΟ. Στα ΚΤΕΟ αυτά θα 
µπορούν να χρησιµοποιούνται, παράλληλα, και οι άλλοι τρόποι πληρωµής (ειδικά 
έντυπα παράβολα και διπλότυπα είσπραξης τύπου Α’).  

3. Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας που θα διαρκέσει λίγες εβδοµάδες, θα 
ξεκινήσει καθολικά η λειτουργία της εφαρµογής σε όλα τα δηµόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ 
της χώρας. Παράλληλα, θα εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται τα ειδικά έντυπα 
παράβολα, µέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιµων αποθεµάτων τους, και τα διπλότυπα 
είσπραξης τύπου Α’ και τύπου Β’ µέχρι την πλήρη κατάργησή τους. Για την ακριβή 
ηµεροµηνία έναρξης της καθολικής λειτουργίας της εφαρµογής θα ενηµερωθείτε µε 
νεότερο έγγραφό µας.    

4. Για τον καθορισµό των όρων και της διαδικασίας είσπραξης και επιστροφής για την 
εφαρµογή του ηλεκτρονικού παραβόλου έχει εκδοθεί η αριθµ. ΠΟΛ. 1163/2013 
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απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1675Β’), η οποία έχει τροποποιηθεί µε την 
αριθµ. ΠΟΛ. 1150/2014 όµοια (ΦΕΚ 1357Β’), τις οποίες µπορείτε να αναζητήσετε και 
στον ιστότοπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµικών (www.gsis.gr).   
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της προαναφερόµενης απόφασης, η Υπηρεσία στην οποία 
καταθέτει ο πολίτης το πληρωµένο ηλεκτρονικό παράβολο (εν προκειµένω το ΚΤΕΟ) 
ελέγχει την εγκυρότητά του και, στη συνέχεια, το αποδέχεται και αυτό δεσµεύεται, ώστε 
να αποκλειστεί η εκ νέου χρήση του. Για το σκοπό αυτό, ο πιστοποιηµένος υπάλληλος 
της Υπηρεσίας (του ΚΤΕΟ) συνδέεται στην εφαρµογή e-Παράβολο, κάνοντας την 
επιλογή του ρόλου του ως «Εκπρόσωπος ∆ηµόσιου Φορέα», αναζητά το ηλεκτρονικό 
παράβολο και ελέγχει την εγκυρότητά του. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας, η εφαρµογή 
διαθέτει οθόνη αναζήτησης, προβολής και διαχείρισης των ηλεκτρονικών παραβόλων, 
καθώς και εκτυπώσεις ελέγχου. Όπως προαναφέρθηκε, µετά τον σχετικό έλεγχο, η 
Υπηρεσία αποδέχεται το παράβολο και αυτό δεσµεύεται.  
Το σχετικό αναλυτικό εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χρήσης για τη διαχείριση της εφαρµογής 
από τους υπαλλήλους δηµόσιων φορέων, είναι αναρτηµένο στον ιστότοπο της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Οικονοµικών (www.gsis.gr). Επίσης, υπενθυµίζεται ότι µε το αριθµ. 69072/7763/30-12-
2013 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, σας είχε αποσταλεί ενηµερωτικό σηµείωµα για τους 
υπαλλήλους χρήστες της εφαρµογής e-Παράβολο, το οποίο περιελάµβανε το 
περίγραµµα της ακολουθητέας διαδικασίας.  
Βάσει των παραπάνω, τα δηµόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα πρέπει να ελέγχουν την 
εγκυρότητα των ηλεκτρονικών παραβόλων που υποβάλλονται από τους πολίτες για τον 
τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων τους και, ακολούθως, εφόσον αυτά είναι έγκυρα, να τα 
αποδέχονται ώστε να γίνει η δέσµευσή τους.  
Πριν την αποδοχή και δέσµευση του παραβόλου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
στον έλεγχο της ορθότητάς του, ότι δηλαδή είναι το προβλεπόµενο παράβολο για τον 
τεχνικό έλεγχο που πρόκειται να διενεργηθεί. Για τη διασφάλιση, κατά το δυνατό, της 
προϋπόθεσης αυτής, προς αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας των πολιτών αλλά και 
της καθυστέρησης της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου, τα ΚΤΕΟ θα πρέπει να 
παρέχουν την απαιτούµενη καθοδήγηση, για την έκδοση του σωστού παραβόλου, στους 
κατόχους οχηµάτων που επικοινωνούν µαζί τους για να ζητήσουν σχετικές διευκρινίσεις.   
Επισηµαίνεται ότι, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, µέσω της εφαρµογής e-Παράβολο, θα µπορούν να 
αναζητούν και να δεσµεύουν µόνο παράβολα του φορέα «Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων/Εκπρόθεσµος έλεγχ. ∆ηµ. & Ιδ. KTEO», όπως αυτά περιγράφονται στην 
παράγραφο 6 του παρόντος. Αντίθετα, τα δηµόσια ΚΤΕΟ θα µπορούν να αναζητούν και 
να δεσµεύουν παράβολα και από τους τρεις φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 
6.       

5. Σύµφωνα µε σχετική αλληλογραφία της Υπηρεσίας µας µε τη ∆ιεύθυνση Εισπράξεων 
του Υπουργείου Οικονοµικών, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, για λόγους εξυπηρέτησης των 
πελατών τους, µπορούν να τους βοηθούν στην έκδοση και πληρωµή των 
προβλεπόµενων παραβόλων. 
Αναλογικά, η ίδια διαδικασία είναι δυνατό να ακολουθηθεί και στα δηµόσια ΚΤΕΟ, τα 
οποία θα πρέπει, σε συνεργασία µε τις οικονοµικές Υπηρεσίες της Περιφέρειάς τους, να 
εξετάσουν τις εναλλακτικές δυνατότητες πληρωµής των παραβόλων για λογαριασµό του 
πολίτη (π.χ. µέσω τραπεζικού λογαριασµού του ΚΤΕΟ). 

6. Τα παράβολα του περιοδικού και των ειδικών τεχνικών ελέγχων µπορούν να 
αναζητηθούν στον ιστότοπο της Γενικής  Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και 
∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµικών (www.gsis.gr), επιλέγοντας την 
υπηρεσία «e-Παράβολο» και συµπληρώνοντας, ακολούθως, το Αίτηµα Χορήγησης 
Παραβόλου.  
Όλα τα παράβολα για τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων βρίσκονται καταχωρισµένα σε τρεις 
φορείς («Φορέας ∆ηµοσίου»): 
• «Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων/Περιοδικός έλεγχ. – ΚΕΚ ∆ηµ. ΚΤΕΟ», όπου 

περιλαµβάνονται τα παράβολα για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο (αρχικό και 
επανέλεγχο) και τη χορήγηση ΚΕΚ.     
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• «Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων/Εκπρόθεσµος έλεγχ. ∆ηµ. & Ιδ. KTEO», όπου 
περιλαµβάνονται τα παράβολα για τον εκπρόθεσµο τεχνικό έλεγχο (αρχικό και 
επανέλεγχο). Επίσης, περιλαµβάνεται ένα παράβολο µε την ονοµασία 
«Συµπληρωµατικό παράβολο για τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ», το οποίο χρησιµοποιείται 
σε περίπτωση που, εκ παραδροµής, εκδόθηκε λάθος παράβολο µικρότερης αξίας 
από το προβλεπόµενο (π.χ. εκδόθηκε παράβολο αξίας 30 ευρώ, αντί του 
προβλεπόµενου αξίας 50 ευρώ). Ανάλογα µε το εάν πρόκειται για εκπρόθεσµο 
τεχνικό έλεγχο, περιοδικό/ειδικό έλεγχο µε ΦΠΑ 23% ή περιοδικό/ειδικό έλεγχο µε 
ΦΠΑ 16%, επιλέγεται ο αντίστοιχος τύπος του παραβόλου. 

• «Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων/Ειδικοί έλεγχ. ∆ηµ. ΚΤΕΟ – Λοιπά παράβ.», 
όπου περιλαµβάνονται τα παράβολα των ειδικών τεχνικών ελέγχων (αρχικών και 
επανελέγχων), καθώς και τέσσερα λοιπά παράβολα (για την απόδοση από τα 
ιδιωτικά ΚΤΕΟ του προβλεπόµενου ποσού υπέρ του ελληνικού δηµοσίου, την ίδρυση 
των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τα πρόστιµα που επιβάλλονται στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ και την 
προµήθεια εντύπων ΚΕΚ από τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία και τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ).   

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διενέργειας εκπρόθεσµου τεχνικού ελέγχου οχήµατος σε 
δηµόσιο ΚΤΕΟ, πρέπει να εκδοθούν δύο ξεχωριστά παράβολα: ένα για το τέλος 
περιοδικού ελέγχου, ανάλογα µε την κατηγορία του οχήµατος, και ένα για το πρόσθετο 
ειδικό τέλος λόγω εκπρόθεσµης προσέλευσης.      

7. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΠΟΛ. 1163/2013, είναι δυνατή η επιστροφή χρηµάτων σε 
περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η εντολή πραγµατοποιείται από το 
δηµόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ, µέσω της εφαρµογής του e-Παραβόλο. Το ΚΤΕΟ, αφού 
αναζητήσει το µοναδικό ψηφιακό κωδικό του παραβόλου και ελέγξει τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις, στη συνέχεια, επιβεβαιώνει την επιστροφή του ποσού (ολική ή µερική). 
Για τα πληρωµένα και µη δεσµευµένα παράβολα, παρέχεται στον εγγεγραµµένο χρήστη 
η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος ολικής επιστροφής χρηµάτων, υπό την προϋπόθεση 
ότι δηλώθηκε ΑΦΜ και τραπεζικός λογαριασµός.  
Σηµειώνεται ότι, αν και η συµπλήρωση του πεδίου ΑΦΜ δεν είναι υποχρεωτική, σε 
περίπτωση που δεν συµπληρωθεί, δεν είναι δυνατή η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. Για την επιστροφή τυχόν 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι, επίσης, αναγκαία η συµπλήρωση του 
πεδίου «Λογαριασµός Τράπεζας (ΙΒΑΝ)», µε τον τραπεζικό λογαριασµό του πολίτη. Σε 
περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί τραπεζικός λογαριασµός, αυτός µπορεί να 
γνωστοποιηθεί από τον δικαιούχο, µε αίτησή του στην αρµόδια ∆.Ο.Υ, µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή κάθε άλλο µέσο.    
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την αλληλογραφία µας µε το Υπουργείο Οικονοµικών, 
τυχόν επιστροφή χρηµάτων µπορεί να γίνει µόνο στο φορολογούµενο για τον οποίο έχει 
εκδοθεί το ηλεκτρονικό παράβολο και σε καµία περίπτωση στο δηµόσιο ή το ιδιωτικό 
ΚΤΕΟ. 
Βάσει των προαναφερόµενων, τα ΚΤΕΟ που θα αναλάβουν να βοηθούν τους πολίτες 
στην έκδοση και πληρωµή των προβλεπόµενων παραβόλων, θα πρέπει, σε περίπτωση 
που προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία, να τους ενηµερώνουν ότι, κατά την 
προσέλευσή τους στο ΚΤΕΟ, καλό είναι να γνωρίζουν τον ΑΦΜ και τον αριθµό IBAN του 
τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που ο πολίτης 
επιθυµεί να εκδώσει µόνος του το προβλεπόµενο παράβολο και επικοινωνεί µε το 
ΚΤΕΟ, αυτό θα πρέπει να επισηµαίνει στον πολίτη την αναγκαιότητα συµπλήρωσης των 
πεδίων του ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ, ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών.       

8. Στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση εκπρόθεσµου 
τεχνικού ελέγχου οχήµατος, εφόσον έχει γίνει χρήση ηλεκτρονικού παραβόλου, 
αναγράφεται στο χώρο των παρατηρήσεων το ποσό και ο µοναδικός ψηφιακός κωδικός 
του παραβόλου, ο οποίος χορηγείται µέσω της εφαρµογής e-Παράβολο, µετά τη 
συµπλήρωση του Αιτήµατος Χορήγησης Παραβόλου και την οριστικοποίηση της 
υποβολής του.  
Τα ίδια στοιχεία (το ποσό και ο µοναδικός κωδικός παραβόλου) συµπεριλαµβάνονται 
στα αρχεία τύπου ΧΜL που αποστέλλονται στο Μηχανογραφικό Σύστηµα του 
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Υπουργείου µας, µετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου ενός οχήµατος, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 της αριθµ. 
20794/2222/2012 υ.α. (ΦΕΚ 1466Β’) και στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 της αριθµ. οικ. 24996/2840/2011 υ.α. (ΦΕΚ 1123Β’), όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν, αντίστοιχα, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 και την παράγραφο 2 
του άρθρου 3 της αριθµ. 41557/5065/2013 υ.α. (ΦΕΚ 2200Β’).  

 
                                                                                                                   Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
           

                                                                                                               Γ. ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ 
 
Εσωτερική διανοµή                            
∆/νση ΕΟΕ                                         Ακριβές αντίγραφο 

Για τη γραµµατεία της ∆/νσης 
 

Α. Βελµάχου  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1) Περιφέρειες της χώρας  
    α) Γενικοί ∆ιευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών  
        (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
    β) ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων 
2) ∆ιεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής 
    (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
3) Υπουργείο Οικονοµικών 
    α) Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
        ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών 
        Τµήµα Προτύπων, ∆ιαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  
        Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 
        183 46 Αθήνα 
        (και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eparavolo@gsis.gr)  
    β) Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων  
        Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων  
        ∆ιεύθυνση Εισπράξεων    
        Πανεπιστηµίου 20 
        106 72 Αθήνα 
4) Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 
    α) Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
        ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
        (υπόψη κ. Μουτσόπουλου) 
        (και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: m.moutsopoulos@yme.gov.gr) 
    β) ΣΕΕΥΜΕ  
    γ) ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων 
    δ) ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών 
5) Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος  
    Πανεπιστηµίου 57  
    105 64 Αθήνα   
6) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ «Ο Άγιος Χριστόφορος» 
    5ο χλµ. Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεµαΐδας  
    501 00 Κοζάνη  
7) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ 
    Λ. Αθηνών 107 
    104 47 Αθήνα 
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