ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου
Μάθησης, είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από τη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η διαδικασία προμήθειας είναι η
ακόλουθη:
1) Ο πολίτης συνδέεται στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:
www.gsis.gr,
2) Από την αρχική σελίδα και το μενού «Υπηρεσίες προς πολίτες» επιλέγει «eπαράβολο»,
3) Από τη σελίδα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο)»
- εάν διαθέτει κωδικούς στο taxisnet θα επιλέξει «για Πιστοποιημένους Χρήστες του
Taxinet» ενώ,
- εάν δεν διαθέτει κωδικούς, θα επιλέξει «για μη Πιστοποιημένους Χρήστες»,
4) Επιλέγει την επιλογή «Χορήγηση Παραβόλου» και συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα
(Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου) ως εξής:
- Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΓΓ Δια Βίου
Μάθησης,
- Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού,
- Τύπος Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, εάν δεν
διαθέτει κανένα τίτλο πιστοποίησης ελληνομάθειας ή Εξετάσεις στοιχείων
ελληνικής ιστορίας πολιτισμού, εάν διαθέτει πιστοποίηση γνώσης ελληνικής
γλώσσας σε επίπεδο Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο),
5)
Μετά τις παραπάνω επιλογές θα εμφανιστεί στο δεξί τμήμα της οθόνης το ποσό του
παραβόλου, το οποίο είναι:
- Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού 50,00€ ή
- Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 20,00€,
6) Στην συνέχεια, συμπληρώνει το ΑΦΜ του και τα ατομικά του στοιχεία,
7) Υποβάλλει την αίτηση, επιλέγοντας «Υποβολή» και λαμβάνει μοναδικό κωδικό
πληρωμής στο email που έχει δηλώσει, τον οποίο και πρέπει να τυπώσει,
8) Με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής, ο πολίτης προχωρεί στην πληρωμή του
παραβόλου, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
- Άμεσα, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ελληνικών τραπεζών (μόνο για
Πιστοποιημένους χρήστες) ή
- Ετεροχρονισμένα σε όλες τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ (χωρίς οικονομική
επιβάρυνση, γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό πληρωμής),
9) Ο πολίτης προσκομίζει τον κωδικό στην υπηρεσία, όπου υποβάλλει την αίτησή του.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση λάθους και ανάγκης επιστροφής της αξίας του παραβόλου
είναι απαραίτητη η δήλωση του ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ στην αρχική αίτηση. Εάν αυτά τα δύο
στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί δεν θα μπορέσει να γίνει επιστροφή της αξίας του
παραβόλου.
Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης:
213 – 131 1652
213 – 131 1667
213 – 131 1678
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων:
15515 (επιλογή 6)
Σημείωση:
Στις αρχές Ιουνίου αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ Κοινής Υπουργικής
Απόφασης που δίνει την δυνατότητα στον πολίτη να απευθυνθεί στα ΚΕΠ για τη
διεκπεραίωση της παραπάνω διαδικασίας.

