Διαδικασία έκδοση παραβόλου για την διαγραφή του ΙΧ προ της 4/3/2004
BHMA 1
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων www.gsis.gr

BHMA 2
Επιλέξτε e-Παράβολο στο Υπηρεσίες προς πολίτες

BHMA 3
Καταχωρήστε «όνομα χρήστη» και «κωδικό πρόσβασης»

BHMA 4
Πατήστε «Χορήγηση παραβόλου»

BHMA 5
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

1.

Στο πεδίο

Επιλέξτε το «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / Επιβατικές Οδικές
Μεταφορές»
2.

Στο πεδίο επόμενο πεδίο (2) επιλέξτε «Οριστική διαγραφή οχήματος»

3.

Στο πεδίο (3) επιλέξτε [8408] Λόγω καταστροφής, διάλυσης, αχρήστευσης προ τις 4/3/2004»

4.

Α.Φ.Μ. Συμπληρώστε το ΑΦΜ του κατόχου του οχήματος (αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας)

5.

Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο: Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

6.

Μητρώνυμο: Είναι υποχρεωτικό αν δεν συμπληρωθεί το ΑΦΜ

7.

Λογαριασμός Τράπεζας: Χρειάζεται σε περίπτωση μη χρήσης του παραβόλου και επιστροφής των
χρημάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είναι σε μορφή IBAN

8.

Ημερομηνία Γέννησης: Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο αν έχει συμπληρωθεί το ΑΦΜ

9.

Πρόσθετα Στοιχεία/Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος: Συμπληρώστε τον αριθμό της πινακίδας του
οχήματός σας.

Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που βλέπετε στο πεδίο και πατήστε Υποβολή Αιτήματος

BHMA 6
Αφού επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του παραβόλου, εκτυπώνετε το ηλεκτρονικό παράβολο και
διενεργείτε τη πληρωμή του.
Η πληρωμή του παραβόλου πραγματοποιείται:
 σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε καταστήματα της
τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα)
 Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Ελληνικών τραπεζών μέσω της ιστοσελίδας της
ΓΓΠΣ (www.gsis.gr)
(αν είστε πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet, δηλαδή έχετε κλειδάριθμο)
ΒΗΜΑ 7
Προσκομίστε το ηλεκτρονικό παράβολο με την ένδειξη «πληρωμένο» στο μηχανολογικό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
α. Το e-paravolo χρησιμοποιείται μόνο μια φορά για το σκοπό που έχει εκδοθεί. μετά την χρήση του
“δεσμεύεται” και δεν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση του.
β. Για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (www.gsis.gr) πρέπει να είστε πιστοποιημένος χρήστης δηλαδή θα πρέπει να έχετε
username και password για το taxisnet. Είναι οι ίδιοι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για την υποβολή της
φορολογικής σας δήλωσης.
γ. Συμπληρώστε τον αριθμό IBAN του λογαριασμού σας. Απαιτείται για την περίπτωση που λόγω
λάθους απαιτηθεί η επιστροφή των χρημάτων του παραβόλου.
δ. Βεβαιωθείτε για το είδος του παραβόλου και του ποσού που εμφανίζεται στην οθόνη.
ε. Αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος μετά την έκδοσή του ηλεκτρονικού παραβόλου αλλά πριν την
πληρωμή του, η διαδικασία μπορεί να διακοπεί χωρίς καμία επιβάρυνση. Το παράβολο διαγράφεται 1
μήνα μετά την έκδοση του.
στ. Αν διαπιστώσετε λάθος μετά την πληρωμή του παραβόλου ή/και την δέσμευση του από το φορέα
τότε επισκεφτείτε το link https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/refundinfo.htm και
ενημερωθείτε για την διαδικασία επιστροφής χρημάτων.
ζ. Για ζητήματα τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρονικού παραβόλου καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο
2131621000 (επιλογή 6).

