
Τέλος εποχής για τα ταμεία στις εφορίες 

 
Με e-παράβολο θα εκτελούνται πλέον περισσότερες από 1.800 περιπτώσεις 
υπηρεσιών που απαιτούν χαρτόσημα και παράβολα και έως τώρα έστελναν 
τους πολίτες στις ουρές της εφορίας. Η εφαρμογή της ΓΓΠΣ και τι θα γίνουν 
οι... ταμείες. 
 
Θες να παντρευτείς; Πρέπει να στηθείς στο ταμείο της εφορίας για παράβολο. 
Θες να βγάλεις δίπλωμα οδήγησης; Το ίδιο. Να κάνεις μήνυση; Δεν μπορείς 
αν δεν περάσεις από την Εφορία για να πληρώσεις το παράβολο. Το ίδιο 
ισχύει σε 1.800 περιπτώσεις παραβόλων και χαρτοσήμων που 
εξοφλούνται στα ταμεία των εφοριών και από τα τέλη Ιανουαρίου 
μετακομίζουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 
Συστημάτων. 
 
 
Ο φορολογούμενος δεν θα χρειάζεται να στήνεται σε καμία ουρά αλλά με λίγα 
κλικ στην οθόνη του υπολογιστή, του τάμπλετ ή του κινητού τηλεφώνου θα 
επιλέγει το παράβολο που επιθυμεί και θα λαμβάνει στο email του έναν 
κωδικό με τον οποίο θα κάνει τη δουλειά του. Αντί για χαρτάκια, ουρές και 
ταλαιπωρία, με τον κωδικό θα πληρώνει στα γκισέ των τραπεζών, στα 
ΕΛΤΑ ή ακόμα καλύτερα ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως με την χρεωστική 
ή πιστωτική του κάρτα και θα τελειώνει η ιστορία. 
 
 
Κάπως έτσι, θα πέσουν τίτλοι τέλους στα ταμεία σε όλες τις Δ.Ο.Υ και περίπου 
200 εφοριακοί οι οποίοι σήμερα απασχολούνται με την έκδοση παραβόλων 
θα μπορέσουν να ενισχύσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου 
Οικονομικών ή εν πάσει περιπτώσει να απασχοληθούν σε πιο παραγωγικές 
θέσεις εντός των Δ.Ο.Υ. 
 
 
Το ηλεκτρονικό παράβολο τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή από τα μέσα του 
2013 αλλά μόνο για τρία παράβολα που αφορούν το υπουργείο Μεταφορών: 
τα παράβολα αδειών οδήγησης, το χαρτόσημο άδειας οδηγού και την κάρτα 
ψηφιακού ταχογράφου. 
 
 
Τώρα, ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων Χάρης Θεοχάρης, επιδιώκει 
την επέκταση της εφαρμογής και στα 1.800 παράβολα. 
 
 
Η εφαρμογή είναι απλή. Ο φορολογούμενος, είτε είναι πιστοποιημένος 
χρήστης του taxisnet είτε όχι, μπαίνει στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και επιλέγει την εφαρμογή «e- 
παράβολο». Συμπληρώνοντας βασικά του στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, 
τον ΑΦΜ, την ημερομηνία γέννησης και το email του και αφού επιλέξει τον 
τύπο του παραβόλου που επιθυμεί, θα λαμβάνει στο ηλεκτρονικό του 
ταχυδρομείο, μήνυμα με τον κωδικό εξόφλησης. Με αυτόν τον κωδικό, 
θα μπορεί να προσέλθει σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ και να εξοφλήσει 



το παράβολο, ή αν είναι χρήστης ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί 
να πληρώσει εκ αποστάσεως. 
 
 
Με τα σημερινά δεδομένα, στην πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, με τη λήψη 
του κωδικού η εξόφληση γίνεται είτε στις τράπεζες είτε στα ΕΛΤΑ και σε δύο 
εργάσιμες ημέρες, το σύστημα ΔΙΑΣ που συγκεντρώνει όλες τις πληρωμές, 
ενημερώνει το σύστημα taxis ότι έγινε η πληρωμή. Τότε ο κωδικός που έχει 
λάβει στο email του ο φορολογούμενος ενεργοποιείται και στην υπηρεσία που 
απαιτεί την κατάθεση του παραβόλου, δεν δίνεται πια χαρτάκι αλλά αυτός ο 
κωδικός. Η υπηρεσία που απαιτεί το παράβολο, ελέγχει την εγκυρότητα του 
κωδικού από το σύστημα taxis ηλεκτρονικά σε λίγα δευτερόλεπτα και η 
διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 
 
 
Στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου, έως το τέλος Ιανουαρίου, ο 
φορολογούμενος θα μπορεί να εξοφλεί το ηλεκτρονικό παράβολο απευθείας 
μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής 
κάρτας, ενεργοποιώντας απευθείας τον κωδικό του e-παραβόλου. 
 
 
Για να κατέβουν ρολά στα ταμεία θα πρέπει παράλληλα να προχωρήσουν – 
όπως σχεδιάζεται επίσης έως τα τέλη Ιανουαρίου- οι σχεδιασμοί ώστε όλοι οι 
φόροι, ακόμα και οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές(ορισμένες εκ 
των οποίων δεν εξοφλούνται σήμερα παρά μόνο στις Δ.Ο.Υ) να πληρώνονται 
στις τράπεζες και να προχωρήσει η αποσύνδεση υποβολής δήλωσης από την 
πληρωμή των φόρων. 

 


