
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 
 
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας είναι απαραίτητη η 
προμήθεια ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Η διαδικασία προμήθειας είναι η ακόλουθη:  
 

1) Ο υποψήφιος συνδέεται στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων, στο «e-Παράβολο» 
 
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo 
 

 
 
 

2) Εάν διαθέτει κωδικούς στο TAXISnet, επιλέγει: «Για Πιστοποιημένους Χρήστες του 
TAXISnet». Εάν δεν διαθέτει κωδικούς στο TAXISnet, επιλέγει: «Είσοδος για μη 
Πιστοποιημένους Χρήστες στο TAXISnet». 

 
3) Στη συνέχεια πληκτρολογεί τον κωδικό του παραβόλου στο αντίστοιχο σημείο 

επάνω αριστερά, δηλαδή στο «Αναζήτηση με κωδικό τύπου», και μετά επιλέγει 
«Αναζήτηση». Μπορεί δηλαδή να πληκτρολογήσει και να αναζητήσει ή τον κωδικό 
0162 ή τον κωδικό 0181, ανάλογα με ποιο παράβολο επιθυμεί να προμηθευτεί: 

 
- εάν δεν διαθέτει κανένα τίτλο πιστοποίησης ελληνομάθειας, πληκτρολογεί 

και αναζητά το παράβολο με κωδικό [0162] Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, 
ιστορίας & πολιτισμού, 50,00 € 

- εάν διαθέτει πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2 από το      
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο), πληκτρολογεί και αναζητά το 
παράβολο με κωδικό [0181] Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και 
πολιτισμού, 20,00 €  

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo


 

 
 

 
Μόλις πληκτρολογήσει τον κωδικό παραβόλου και επιλέξει την «Αναζήτηση», όλα 
τα στοιχεία σχετικά με το παράβολο εμφανίζονται συμπληρωμένα στη φόρμα 
«Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου», δηλαδή: 
 
 
Για το παράβολο με κωδικό 0162 
 

 



Για το παράβολο με κωδικό 0181 
 

 
 
 
 

4) Εναλλακτικά, αντί να συμπληρώσει τον κωδικό παραβόλου, μπορεί να 
συμπληρώσει τη φόρμα «Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου» επιλέγοντας τα εξής: 

 
- Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όχι την επιλογή: Παιδείας και 
Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) 

-  Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & 
πολιτισμού 

- Τύπος Παραβόλου ([κωδικός τύπου] ονομασία):  
[0162] Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, 50,00 €,  

ή 
             [0181] Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, 20,00 €  
              

 
5) Στη συνέχεια: 

- συμπληρώνει το ΑΦΜ του, εφόσον διαθέτει, και τα ατομικά του στοιχεία: 
Όνομα/Διεύθυνση, Επώνυμο, Πατρώνυμο (όνομα πατέρα), Λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail),  

- εάν δεν διαθέτει ΑΦΜ, θα πρέπει να προσθέσει στα ατομικά του στοιχεία το 
Μητρώνυμο (όνομα μητέρας) και την ημερομηνία γέννησής του (όχι 
πληκτρολογώντας την, αλλά επιλέγοντάς την μέσα από το ημερολόγιο που 
εμφανίζεται σε εκείνο το σημείο) 

 
 



6) Υποβάλλει την αίτηση, επιλέγοντας «Υποβολή Αιτήματος» (αφού συμπληρώσει τους 
αριθμούς που εμφανίζονται στο υποχρεωτικό πεδίο «Εισάγετε τους αριθμούς») και 
λαμβάνει μοναδικό κωδικό πληρωμής στο email που έχει δηλώσει, τον οποίο και 
πρέπει να εκτυπώσει, γιατί με αυτόν και μόνο θα μπορεί να πληρώσει το παράβολο, 
αλλά και επειδή θα πρέπει να τον καταγράψει στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης 
συμμετοχής στις εξετάσεις και να τον συμπεριλάβει στα δικαιολογητικά. 

 

 
 
 
 

7) Με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής, ο υποψήφιος προχωρεί στην πληρωμή του 
παραβόλου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

- Στις τράπεζες που υποστηρίζουν άμεση (on-line) πληρωμή (ALPHA BANK, 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή. 

- Με χρήση πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας Ελληνικών 
Τραπεζών μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ. Αφορά Πιστοποιημένους Χρήστες 
στο TaxisNet. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή. 

- Στις τράπεζες που δεν υποστηρίζουν on-line πληρωμή και στα ΕΛΤΑ. Το 
παράβολο θα είναι διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία πληρωμής του για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία. 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η έκδοση και πληρωμή του παραβόλου είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. 

Το παράβολο ισχύει μόνο για μία εξέταση και δεν επιστρέφεται εάν ο υποψήφιος 
δεν προσέλθει ή αποτύχει στις εξετάσεις.  
Σε περίπτωση επανάληψης της συμμετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων, ο υποψήφιος 
θα πρέπει να εκδώσει και να πληρώσει και πάλι το σχετικό παράβολο.  
 


