
 Έκδοση παράβολου 

 Μπαίνουμε στη σελίδα  https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/create.htm  με τα προσωπικά 
 μας στοιχεία και συνεχίζουμε ως εξής: 

 με την είσοδο στην εφαρμογή του e-παραβόλου βάζουμε  τον κωδικό (1375-> αναζήτηση) οπότε και 
 μεταβαίνει αυτόματα στην κατάλληλη σελίδα. 

 Προσοχή  :  Στο κουτί «  Μεταβλητό ποσό  » βάζουμε το  ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ  που ζητείται στην 
 online-αίτησή. 

 Για την πληρωμή της αξίας του Μεγαρόσημου προτιμάτε  να γίνεται ηλεκτρονικά, ώστε να είναι άμεσα 
 διαθέσιμο, ώστε να μπορέσει να το δεσμεύσει ο αρμόδιος  υπάλληλος και στη συνέχεια να προχωρήσει 
 στην αποδοχή της αίτησης και στην έκδοση του πιστοποιητικού  (ή πιστοποιητικών). 

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/create.htm


 …. και συνεχίζουμε επιλέγοντας Υποβολή Αιτήματος. 



 Αν έχουμε κάνει σωστά την προηγούμενη κίνηση, εμφανίζεται  η ακόλουθη οθόνη επιβεβαίωσης: 

 ….και με την οριστική υποβολή αιτήματος … 



 Μας ενδιαφέρει  ο κωδικός του παραβόλου (στο κόκκινο  πλαίσιο) και  αυτόν ζητείται  να εισάγετε 
 στην αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού. Αυτό μπορεί  να γίνει απλά κρατώντας τον αριθμό με copy- 
 paste. 

 Η  πληρωμή  μπορεί  να  γίνει  είτε  στην  παραπάνω  φόρμα  (πληρωμή  με  κάρτα)  είτε  μέσω  e- 
 banking  (μιας  και  ο  κωδικός  του  παραβόλου  είναι  ο  κωδικός  πληρωμής),  είτε  σε  ΑΤΜ 
 τράπεζας. Στο ταχυδρομείο ή σε γκισέ τράπεζας υπάρχει  χρέωση 1,5 έως 3 ευρώ. 

 Μια  και  τα  στοιχεία  του  αιτούντα  την  έκδοση  του  παραβόλου  (ΑΦΜ,  όνομα  κλπ)  εισάγονται 
 αυτόματα  με  την    είσοδο  στην  εφαρμογή  https://www1.gsis.gr  και  δεν  απαιτείται  παρά  μόνο  η 
 συμπλήρωση 1-2 πεδίων που έχουν μείνει κενά, και ανάλογα  με την εξοικείωση στους υπολογιστές 
 του χρήστη, δεν θα  του πάρει παρά μόνο 1-2 λεπτά.  Η τελική μορφή του παραβόλου, αν την θέλετε 
 εκτυπωμένη (αρχεία pdf -εκτύπωση μόνο για Φορέα –  ή - εκτύπωση Παραβόλου), είναι η πιο κάτω, 
 η οποία όμως δεν μας ενδιαφέρει παρά μόνο ο αριθμός  του παραβόλου (κόκκινο πλαίσιο), γιατί μόνο 
 αυτός εισάγεται στην αίτηση. Σε κάθε περίπτωση αν  το εκτυπώσετε το κρατάτε για το αρχείο σας ή 



 για προσωπική χρήση. 

 Για την έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται ο έλεγχος  και η δέσμευση της αξίας  των μεγαροσήμων, 
 διαφορετικά η αίτηση  ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ  . 


