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1. Ενέργειες του υποψήφιου εμπειρογνώμονα μετά την επιλογή από πιστωτή μέσω 

αυτοματοποιημένης κλήρωσης 

Ο εμπειρογνώμονας που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο της ΕΓΔΙΧ και έχει λάβει ειδοποίηση από την 

εφαρμογή για την επιλογή του σε μία αίτηση (εικόνα 1), έχει στη διάθεσή του δύο (2) εργάσιμες ημέρες για 

να απαντήσει. Η απάντηση του υποψήφιου προϋποθέτει τον έλεγχο από μέρους του των προϋποθέσεων 

αποποίησης διορισμού, κατά τις παραγράφους 6 και 10 της ΚΥΑ 83588/02.08.2018. 

 

Εικόνα 1 

Κατά την είσοδο του εμπειρογνώμονα στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TaxisNet1, στον πίνακα 

«ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΟΛΟΥ» εμφανίζεται η αίτηση για την οποία επιλέχτηκε ως υποψήφιος, με ένδειξη ρόλου 

«Προτεινόμενος Εμπειρογνώμονας» (εικόνα 2).   

 

Εικόνα 2 

Μέσα στην αίτηση εμφανίζονται οι επιλογές «Αποδοχή Υποψηφιότητας» και «Άρνηση Υποψηφιότητας» 

καθεμία από τις οποίες μεταβάλλει ανάλογα το περιεχόμενο της οθόνης. Σε περίπτωση αποδοχής, 

εμφανίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν διαθέτει κώλυμα διορισμού και θα τηρήσει εχεμύθεια 

ως προς τη συγκεκριμένη αίτηση (εικόνα 3). Σε περίπτωση άρνησης, αναδύεται λίστα με αιτιολογίες 

απόρριψης, στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλεγεί μία, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία (εικόνα 

4). Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, ο υποψήφιος ολοκληρώνει την ενέργειά του επιλέγοντας το 

πλήκτρο «Απάντηση». Η εφαρμογή ζητά επιβεβαίωση της επιλογής (εικόνα 5) και ακολούθως αποθηκεύει 

                                                           
1
 Η εισαγωγή στην εφαρμογή του εξωδικαστικού συμβιβασμού γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr), 

από τη λίστα υπηρεσιών προς επιχειρήσεις ή μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr), από το σύνδεσμο 

για την υποβολή αίτησης υπαγωγής. 

http://www.gsis.gr/
http://www.keyd.gov.gr/
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την απάντηση του υποψήφιου, διαγράφει το αίτημα από τον πίνακα «ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΟΛΟΥ» και αποστέλλει 

αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στον πιστωτή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

Εικόνα 3 

 

Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 

 

 Προσοχή: Η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν κείμενο δεν αποτελεί αποδοχή διορισμού του 

εμπειρογνώμονα σε κάποια αίτηση. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιλεγεί μετά από ψηφοφορία 

μεταξύ των συμμετεχόντων πιστωτών, θα λάβει μήνυμα από το συντονιστή της αίτησης σχετικά με το 

διορισμό του και στον πίνακα «ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΟΛΟΥ» θα εμφανίζεται στην ίδια αίτηση με ρόλο 

«Εμπειρογνώμονας».  

 


