
Παράδειγμα έκδοσης και πληρωμής
Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-paravolo) 

για συμμετοχή σε διαδικασίες διορισμού-πρόσληψης 
(σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ.)



Πληκτρολογήστε την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ www.gsis.gr και μετά κλικ στην επιλογή e-paravolo

http://www.gsis.gr/


Επιλέξτε «Είσοδος» στην κατηγορία «Για Πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISnet»  



Καταχωρίστε τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και πατήστε «ΣΥΝΔΕΣΗ».



Πατήστε κλικ στην επιλογή «Χορήγηση Παραβόλου»



1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό «8223» 
και πατήστε το κουμπί «Αναζήτηση»

2. Τα στοιχεία του παραβόλου
συμπληρώνονται αυτόματα

3. Συμπληρώστε τα προσωπικά 
στοιχεία  που δεν έχουν 
συμπληρωθεί αυτόματα 

4. Καταχωρίστε τους αριθμούς όπως 
εμφανίζονται στην δική σας οθόνη

5. Πατήστε «Υποβολή Αιτήματος»



Ελέγξτε τα στοιχεία του παραβόλου.
Σε περίπτωση που καταχωρίσατε εσφαλμένα κάποιο στοιχείο πατήστε «Διόρθωση Στοιχείων»
αλλιώς  πατήστε «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» 



Πατήστε «Πληρωμή με κάρτα» προκειμένου να πληρώσετε άμεσα το παράβολο



Πατήστε «Συνέχεια» προκειμένου να μεταβείτε στην οθόνη πληρωμής



Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της χρεωστικής ή της πιστωτικής κάρτας και πατήστε:
«Ολοκλήρωση πληρωμής»



Το παράβολο στη στήλη «Κατάσταση» πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πληρωμένο» 
στην επιλογή «Τα παράβολά μου»



Αντιγράψτε (copy) και επικολλήστε (paste) τα είκοσι (20) ψηφία του ηλεκτρονικού παραβόλου
χωρίς κενά στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης του ΑΣΕΠ: «Ηλεκτρονικό Παράβολο»



Επικόλληση 20 ψηφίων στην Ηλεκτρονική Αίτηση Α.Σ.Ε.Π.

Αντιγραφή 20 ψηφίων από τη Λίστα Παραβόλων TAXISnet



Για να αποθηκεύσετε σε μορφή pdf το παράβολο πατήστε «Προβολή»



1. Πατήστε «Εκτύπωση μόνο για Φορέα»

2. Πατήστε «ΟΚ» στο αναδυόμενο παράθυρο για να 
αποθηκεύσετε το παράβολο τοπικά στον δίσκο σας



Επισημάνσεις

1. Σε περίπτωση ακύρωσης και υποβολής εκ νέου της Ηλεκτρονικής Αίτησης του ΑΣΕΠ 
ΔΕΝ απαιτείται νέο παράβολο

2.    Σε περίπτωση ακύρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης του ΑΣΕΠ και μη υποβολής εκ νέου στη 
διαγωνιστική διαδικασία της προκήρυξης το παράβολο είναι δυνατό να:

α. Χρησιμοποιηθεί σε άλλη προκήρυξη

β. Επιστραφεί το αντίτιμο των τριών (3) ευρώ σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Επικοινωνήστε με τη Γ.Γ.Π.Σ.)

3. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού 
Παραβόλου επικοινωνήστε με τη Γ.Γ.Π.Σ.


