
Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας e-Παράβολα  
 

1) Ανοίγουμε έναν browser και πάμε στη διεύθυνση https://paravola.epo.gr/ 

 

2) Πατάμε το εικονίδιο  που βρίσκεται στο πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα 
εμφανιστεί θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέο λογαριασμό, πατώντας στο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ" 

 

 

 

3) Συμπληρώνουμε το όνομά μας (username) με λατινικούς χαρακτήρες, όπως και την διεύθυνση e-mail που 
θα χρησιμοποιήσουμε (προσοχή: σε αυτή τη διεύθυνση θα πραγματοποιείται όλη η σχετική επικοινωνία-
αποστολή κωδικού RF & αποστολή παραβόλων - άρα πρέπει να είναι σωστή και να έχουμε πρόσβαση σε 
αυτή). Τέλος, συμπληρώνουμε τον κωδικό που θέλουμε να χρησιμοποιούμε. 

4) Πατάμε το κουμπί «ΕΓΓΡΑΦΗ» για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εγγραφής 



 

 

 

5) Στην επόμενη οθόνη, αν επιλέξουμε «στοιχεία λογαριασμού» μπορούμε να εισάγουμε το ονοματεπώνυμό 
μας, όπως και να αλλάξουμε τον κωδικό. 

 

 



6) Πατώντας στο «Αρχική σελίδα» θα δούμε όλες τις διαθέσιμες κατηγορίες παραβόλων. Πατάμε στην 
κατηγορία που θέλουμε για να δούμε αναλυτικά τα διαθέσιμα παράβολα. Π.χ. αν είμαστε ερασιτεχνικό 
σωματείο πατάμε στο «Παράβολα ερασιτεχνικών σωματείων»  

 

 

7) Επιλέγουμε το παράβολο που θέλουμε, π.χ. «Απλή ατομική αποδέσμευση μέσω ΕΠΣ Β&Γ Εθνική Γυναικών» 
(υπάρχει πάντα η δυνατότητα σε μία παραγγελία να υπάρχουν πολλά παράβολα) 

 

 



 

 

8) Στην οθόνη που μας έχει ανοίξει συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία (δηλαδή ονοματεπώνυμο 
δικαιούχου και ΕΠΣ και πατάμε «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ» 

 

9) Στο καλάθι αγορών που βλέπουμε στη συνέχεια, μπορούμε να πατήσουμε «ΤΑΜΕΙΟ» προκειμένου να 
προχωρήσουμε την διαδικασία. 

 

 

 



 

 

 

10) Πατάμε το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» 

 

11) Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία (όσα είναι με αστεράκι είναι υποχρεωτικά) και πατάμε το 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» για να εκδοθεί το RF 



 

 

12) Βλέπουμε πλέον τον κωδικό του RF, ο οποίος θα σας σταλεί και στο email που έχετε δηλώσει κατά την 
εγγραφή σας. 



 

 

13) Έχοντας πλέον τον μοναδικό κωδικό RF μπορείτε να προχωρήσετε στην πληρωμή του μέσω τραπέζης. 

 Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής : 

 E-banking & mobile-banking 
 Στα ειδικά μηχανήματα εντός των Τραπεζών 
 ATM 

 
14) Μετά την πληρωμή, θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει το παράβολο(α) που έχει-έχουν εκδοθεί! 


